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27. hét

“Ki mint vet, úgy arat”  olvashatjuk a közmon
dásban. Életemnek alkonyában járok. Fogalmazhatom
úgy is az életem szakaszait, az évszakokhoz hasonlítva:
tavasz, nyár, ősz, tél. Akkor most az ősz évszakát élem.
Az “ősz” a betakarítás időszaka. Amit fiatal koromban
“tavasszal” vetettem, amit a “nyár” időszakában
növekedtem, annak a gyümölcseit arathatom most.
Milyenek a gyümölcseim? Aratásomat az öröm jellemzi,
vagy félelem az elszámoltatástól? Bátorít az én Uram, az
Úr: Ha az Én igazságomat veted el, akkor hűséget aratsz,
mert Én “hű és igaz vagyok”! Ha idejében szántottál új
földet, akkor az igazság esője áztatta az életedet.

Az Úr így bíztat: “Boldog aki nekem hisz, és nem a
láthatókra néz, hanem a láthatatlanokra, melyek
örökkévalók!”
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Zsolt 73. vasárnap július 1.

A zsoltár írója lelki harcait és az azokra kapott
isteni kijelentést énekli meg. Harcát a láthatók, a
jómódban és békében élők sikerei okozzák. De többről
van itt szó. Úgy beszélnek, mintha mennyei lények,
istenek lennének. A kísértés lelki megingáshoz vezetett.
Megrendült az Isten jóságába vetett hite. Hiábavalónak
érezte minden igyekezetét, hogy tisztán tartsa a szívét,
mégis naponta csapások érték. Úgy érzte, fenyítést kap
az Úrtól. Már arra gondolt, hogy ő is a bűnösökhöz
hasonlóan fog beszélni: közéjük áll. De visszaretten
ennek még a gondolatától is, nem akar hűtlenné lenni.

A bukás előtt a kegyelem vonzása Isten szentélyébe
vonja. A sötétségből a világosságba lép. A láthatatlan
meglátása úgy hat rá, mint az álomból való ébredés.
Értékét vesztik az álomban látottak. Feltör szívéből a
hála! „De én mindig veled vagyok”. Ez nem csupán
emberi erőfeszítés eredménye, hanem Isten ajándéka:
„megfogtad a jobb kezemet” úgy, mint valami királyét,
akit végül dicsőségedbe fogadsz. Ez a szó az Isten által
történő elragadtatás ismert szava, az Istennel való
közösségről beszél. Ezt a közösséget a halál sem veheti el
tőlünk. Hogyne dicsérném Istent!

Ajánlott igeszakasz: Jób 5,1; Zsolt 89,6–9; Zsolt 16,1–4
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július 2. hétfő Hós 9,10–17

Súlyos kijelentések hallhatók a próféta szájából.
„Eljön a büntetés ideje, eljön a megtorlás ideje. Majd
megtudja Izráel, bolonde a próféta, eszelőse a lélek
embere?” (7.v. ) Ezek mögött a súlyos szavak mögött egy
kegyelmes és szerető Isten rejtőzik. Szíve szeretete árad a
kijelentésekből. Pusztában találja Izráelt, akire úgy néz,
mint egy szőlőfürtre, mint a fügefa első termésére.

Tudja a körülményeit Izráelnek, de azt is, hogy mire
lenne képes, ha hallgatna Istenére, aki Úr és kéréseket
meghallgató. De nem hallgat az Úr szavára, ezzel bünteti
magát, meddő lesz, fogamzásra képtelen és fiait is
elveszti! Világosság van a kijelentésben!

Egy lelki közösség akkor ítéli magát növekedésre
képtelenné, ha Isten szavát, Jézust kiveszi a
középpontból. A lelki növekedés alapja a halló fül és az
engedelmes szív. A hallás és az engedelmesség
kölcsönhatásban vannak. Ha a szív megkeményedik,
akkor annak a következménye a fül megbetegedése. A
próféta erről a következméyről beszél: „Elveti őket…
Bujdosók lesznek…!” Jézus is beszél a hallás
fonzosságáról: „Az én juhaim hallják az én szómat”! Ha
valaki hallja az én beszédemet és nem cselekszi hasonló
ahhoz, aki homokra építi a házát és kárt vall.

Ajánlott igeszakasz: 4Móz 25,3; 5Móz 32,10; Zsolt 106,28



5

Hós 10,1–15 kedd július 3.

A próféta hű képet fest Izráel lelki állapotáról,
látszólag gazdagok, de a szívük csalárd. Nagy szavakat
mondanak, esküdöznek, de igazságuk olyan, „mint a
mérges gaz”. (4. v.) Istentiszteletük hamis isteneknek
szól. Szüntelen vétkeik és lázadásaik miatt utoléri őket a
fenyítés, bűnhődnek kettős bűneikért. Az ítéletes kemény
kijelentés visszafordíthatatlan jövőről ad képet. Isten
ítéleteit mindig megelőzi a kegyelem, a megmenekülés
lehetősége. A példázatban szereplő terméketlen fügefa
eltávolítását a kertből megelőzi a kegyelem túláradó
gondoskodása! Esély az új kezdésre, az engedelmesség
általi gyümölcstermésre. Az új kezdet mindig a hit és az
engedelmesség lépéseiből áll. „Vessetek... Szántsatok…
keressétek…”! Engedelmesség, de nem annak, akinek
eddig, és aminek a következménye pusztulás és szenve
dés! Parancs az Úrtól, de nem kényszer, hanem lehetőség
attól, aki jöveteléről ad kijelentést. Aki neki hisz, annak a
jutalma bőséges áldás a láthatatlan Istentől, aki maga a
hűség! Az engedelmesség mindig szellemi harc a hitet
lenség cselekedetei ellen. Harcold meg hit szép harcát
nyerd el az örökéletet, amire küldetésed szól!

Ajánlott igeszakasz: Hós 9,6; Lk 13,6–9; 23,30; Jel 6,16
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július 4. szerda Hós 11,1–11

Itt Isten szíve szeretetéről kapunk képet. Ez
egyenlő az elhívás, sőt a kegyelemből való kiválasztás
tényével. Izráelben akkor sem volt semmi szeretnivaló. A
Szabadító hívása, ma sem vesztett érvényéből.

Efraim azonban hűtlenséggel válaszolt erre a
szeretetre. Isten tanította járni. Ha elfáradt, karjaira
vette. S ő mégsem vette észre, hogy naponként rá van
szorulva Isten gyógyítgató gondozására. Az emberi
kötelékek, melyekkel vonta őket, nem jelentenek
kényszerítést, ellenkezőleg, a „szeretet szálai” azok.
Mégsem akarnak megtérni. A megtérés lehetősége
Istentől van, s olykor elvétetik ez a lehetőség, nyilván
ítéletként úgy, hogy Isten fordul el tőlünk.

Az ítélet, riasztó víziója után váratlanul 180 fokos
fordulat következik be Isten szívében.

– kérdezi elsősorban
önmagától (8. v.) Isten megváltoztatja ítéletes elhatáro
zását, visszatér tulajdon hűségéhez, hűtlen gyermekéhez.
Mi a magyarázata e változásnak? Egyedül csak az, hogy
Ő Isten és nem ember. Ő egyedül Szent népe között. És
ott is marad igazán Szentként közöttük. Ezért nem enged
felgyúlt haragjának.

Ajánlott igeszakasz: Jóel 2,12–14; Ez 33,10–11
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Hós 12,111 csütörtök július 5.

Nincs nagyobb tévedés, mint amikor a választott
nép saját magát látszat igazsággal nyugtatja.

Ami itt Efraimot, az a laodiczeai gyülekezet életét is
megmérgezte. Sajnos ebből az állapotból saját erőből
kiszabadulni, kigyógyulni csak a leleplezés ítélete által
lehet.

Az erkölcsi gátlás hiányát,
az elbizakodottság jellemzi: „Milyen gazdag lettem, nagy
vagyonra tettem szert!” A csalás klasszikus eszköze volt a
hamis mérleg. Nyereségeim egyikében sem érhetnek
tetten, azaz bűnben. Más szavakkal: bűnnek csak az
számít, amit tetten érnek. Fő az tehát, hogy ne derüljön
ki. Ez a nyerészkedő örök védőbeszéde: „Nem baj mit
teszel, csak ne kapjanak rajta.” Isten előtt nem rejthető el
semmi, ő a szíveket vizsgálja és rajtakapja népét a
hamiságon. A büntetés nem fog elmaradni a gátlástalanul
üzérkedők, a gyengéket kizsákmányoló kereskedők és a
kalmárszellem rabjai életéből. Viszont Isten szabadító, és
népének büntetésében nem gyönyörködik. Megbünteti az
atyák vétkét. De „

– ezt mondja szerető Urad!

Ajánlott igeszakasz: 2Móz 20,5–6; Zsolt 40.
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július 6. péntek Hós 13,1–14

Isten népe örök kísértése az istenek gyártása.
Mindig váltogatta és kereste az isteneit pedig tudta, hogy
nincs más Isten, mint az atyáik Istene! Isten szólt
Jeremiáson keresztül:

Isten népe ma is tüzes nyilak között harcolja a hit
„szép” harcát! Számtalan istenek kínálják, erőszakolják,
– szinte terror alatt tartják – a választottakat. Ezek
szellemi (lelki) harcosok, akik módszerek megszámlál
hatatlan eszközeit veszik igénybe. Az ellenség tudja, hogy
kevés ideje van, és mindent erejét beveti. „Csak az Úrnak
nagy kegyelme, hogy még nincsen végünk!” (Hall. 148.)
Egyetlen megoldás adatott: Felismerni, beismerni,
megvallani a bűnt és igazat adva Istennek kérni a
szabadulást! Hű az Isten, aki Jézus Krisztus Lelke által
mindenben segítségünkre van! Ő munkálja bennünk az
Isten megismerése utáni vágyat, a bátor vallástételt: Te
vagy az én Istenem, születésem óta, nincs más Isten
rajtad kívül, aki az én szabadítóm! Te váltottál meg és
hoztál ki a bűn Egyiptomából Fiad Jézus Krisztus
kereszthalála által.

Ajánlott igeszakasz: 5Móz 32,15; Ézs 43,1–5
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Hós 14,2–10 szombat július 7.

Örök érvényű nagy irgalom gazdagsága található
ebben az egyetlen prófétai kijelentésben. A választott nép
helyzete tragikus és visszafordíthatatlan a tényekkel való
szembesítés: „…bűnöd miatt buktál el” (2b. v.).

„Egyáltalán lehetséges még a visszatérés? A
kérdésre igennel felel a próféta, de legyen a megtérés
teljes és következetes. Minden elveszett ugyan, de
megmaradtak az igék, amiket Isten szolgái mondtak és
összegyűjtöttek, leírtak, formába öntöttek. A könyv
legderűsebb és reményt keltő ígéretekkel teljes részlete
éppen ez az utolsó szakasz – a legkomorabb történeti
háttérrel. Mert minden elszárad, a virág elhervad, de
Isten beszéde mindörökre megmarad (Ézs 40,6 kk.)”.
(Jub. komm.) A szakasz csúcs üzenete, mely örök érvé
nyű, az 5. vers. Maga Isten kezd szólni: „Kigyógyítom…
Szeretem majd őket… elfordult róluk haragom.” Ahogy az
ítéletben a tikkasztó keleti szél minden életet kiszívott
belőlük, most, amikor Isten szerelme, mint harmat hull
rájuk, megújulnak és megtelnek élettel. Szinte torlódnak
egymásra a természeti képek. Jöjj el hozzánk, megigazító
kegyelem, hogy el ne vesszünk az úton!

Szerető Urunk ma is így munkálkodik!

Ajánlott igeszakasz: 1Jn 4,19;
Énekek 2,1.16; 4,5.12; 5,13; 6,2 kk.; 7,3.
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28. hét

Az elmúlt héten több helyre kellett utaznom, többek
között a fogklinikára is. Reggel imádsággal indultunk. A
napi igénk szintén a zsoltárokból volt: „

Ez a csodálatos ige volt a szívemben és
hittem, hogy Isten mindent jól fog rendezni. Közben
beszélgettem a mellettem ülő asszonnyal és kiderült,
hogy röntgenfelvételt kellett volna hoznom, de a
fogorvosom nem adta oda.

Két nagy fogtövet kellett kihúzni, és bizonytalan
volt, hogy simán ki lehet húzni, vagy vésni kell. Nem
egészen egy óra telt el és szólítottak, mind a kettőt
szépen kihúzta egy ügyes fiatal orvos és összevarrta.
Mindenki csodálkozott, hogy már behívtak, és ilyen
hamar készen is volt minden. Végtelen nagy hála volt
szívemben, mert tudtam, hogy az én mennyei Atyám
rendezett mindent. Mindent rábízhatok csodálatos
gondoskodására, mert szeretete és hűsége örökké tart.



11

Zsolt 51. vasárnap július 8.

Dávid bűnbánati zsoltárából van ez az igevers.
Őszinte vallomás, amikor a bűn súlya alatt összeroskadt,
csak Istentől várja a feloldozást, a szabadítást. Nincs is
más Szabadító, csak Isten Fia, Jézus Krisztus. A zsoltár
minden korban időtálló, mert mindig szükség van a
megbocsátásra.

Jézus mondja:
De mit is jelent a tiszta szív? Az a

szív, amelyet Jézus golgotai áldozata, az ő vére tisztított
meg. Akik átéltük az újjászületést, tudjuk mit jelent ez: a
bűn hatalmas súlya leesik az ember válláról és olyan
boldog, hogy szinte repül. Kegyelemből én is átélhettem
ezt a csodálatos szabadítást egészen fiatal koromban.
Egyedül Ő adja, az új szívet és az erős lelket, amelyet
szent igéje táplál naponta. A kétéves unokámat figyelem:
a tiszta tekintetet, és bizalmat. Ilyen lehetett az első
emberpár az Édenkertben, amíg a bűn nem szennyezte be
a szívüket. Jézus azért mondja nekünk: ”

Van e tiszta szívünk és erős lelkünk? Még most
kérhetjük mennyei Atyánktól, Ő soha nem utasít el
bennünket.

Ajánlott igeszakasz: Zsolt 51,1–21
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július 9. hétfő Jn 4,1–14

Samáriában Sikem város határában, Jákób kútjá
nál találkozik Jézus a samáriai asszonnyal. Számomra
mindig megható ez a történet, ahogyan Jézus hozzáértő
pedagógiával megérteti ezzel a félig pogány asszonnyal az
örök élet titkát és kijelenti magát neki, mint Messiást.
Milyen vízről van itt szó, amit ha megiszunk, soha nem
szomjazunk meg? Nem a fizikai vízről, hanem az élő
vízről, vagyis Isten új életre hívó tiszta igéjéről, amely
lelkünk tápláléka. Az ember lelke szüntelenül szomjazik,
amíg meg nem találta ezt az élő vizet. Sajnos sokan
keresik az alkoholban, drogokban vagy különféle szenve
délyekben a szomjúságuk csillapítását. Tudjuk, hogy csak
pótlékok ezek, és soha nem elégítenek meg, csak az élő
víz, aki maga Jézus Krisztus. Jézus mindenkinek kínálja
ezt az életet adó vizet, így szólít fel bennünket: ”

Jézus közelében megelégedést és örömöt
találunk olyan mértékben, amit senki más nem tud
megadni. Sőt tovább adhatjuk ezt a túláradó életet.
Miénk már ez az élő víz és tovább ömlik mások felé? Jó,
ha elgondolkozunk ezen.

Ajánlott igeszakasz: Jn 7,31–39
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Jn 4,15–26 kedd július 10.

Az asszony felismeri Jézusban a prófétát, miután
rámutatott életének sebeire, fájó titkaira. Ezután vetődik
fel a kérdés, hogy hol kell imádni Istent. Csak a Sion
hegyén Jeruzsálemben, vagy a Garizim hegyen Samá
riában. Jézus rámutat az igazi imádás helyére: nem egy
meghatározott hely, hanem a szív teljességével feltörő
őszinte imádás értékes Isten előtt. Vagyis az Isten Lelke
által ujjászületett ember belülről fakadó hálája és
dicsérete. Ilyen imádókat keres Isten.

Nem a kívülről betanult imák, liturgiák kedvesek
előtte. Az új szívből feltörő imák, amelyek nem szűnnek
meg hálát adni az ingyen kegyelemért és a bűnbocsá
natért, amit Jézus szerzett meg a Golgotán kereszt
áldozatával. A Sátán felett aratott győzelem és a feltáma
dás csodája, az örök élet ígérete mindig hálára indítja az
új szívet. Az asszony a Messiás várásáról is beszél, aki
mindent megjelent majd nekünk. Jézus feltárja előtte,
hogy Ő a Messiás, tehát most van az az óra, amikor Őt
lehet imádni, Őt el lehet fogadni, mint Messiásunkat.
„Ma van az üdvösség napja”– olvassuk az igében. Boldog,
aki ma, most dönt a Messiás mellett és elfogadja Urának,
örök életet adó Megváltójának, és úgy imádja Őt.

Ajánlott igeszakasz: Ézs 2,1–5



14

július 11. szerda Jn 4,27–42

Mikor a tanítványok megérkeztek, Jézus éppen
befejezte a beszélgetést a samáriai asszonnyal, aki ott
hagyta korsóját és sietve a városba ment elmondani a jó
hírt: Találkozott a Messiással. Az egész város felbolydult
és elmentek megnézni, valóban igaze.

Sokan hittek benne miután beszélgettek vele és
kérték, hogy maradjon náluk két napig. Milyen tartalmas
és életet adó beszélgetések lehettek ott. Jézus azért jött,
hogy teljesítse az Atya akaratát, minél több ember felis
merje benne Messiását, bevégezze küldetését, vagyis
meghaljon a kereszten értünk. Az ő tápláléka az volt,
„amiről a tanítványok nem tudtak”. Pál apostolra
gondoltam, aki Milétoszban így búcsúzik az efézusi
vénektől:

Legyen mindig hálás a szívünk, hogy Jézus eljött
erre a földre, vállalta a nehéz, sok fájdalommal járó
küldetést a mi megváltásunk érdekében. Mi hogyan
teljesítjük az Atya akaratát?

Ajánlott igeszakasz: Ézs 61,1–3
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Jn 4,43–54 csütörtök július 12.

A fenti bibliai történetben és még sok helyen
olvashatunk hasonló eseményeket, amelyek arra hívják
fel figyelmünket, hogy Jézus szava HATALOM.
Hatalommal parancsol a viharnak, a tisztátalan lelkek
nek, a betegségnek, a halottaknak, és mindenféle lelki
testi szükségnek.

Ezt a hatalmat láthatjuk ebben az
igeszakaszban is. Jézus csak szólt: „Menj el, a te fiad él!”
Ez az előkelő ember nem kételkedett Jézus szavában,
hanem hitt és azon nyomban elindult. Jézus nem a
csodaváró hitet akarja – ezért teszi a kijelentést a
főembernek, hogy „ha nem láttok jeleket és csodákat,
nem hisztek.” Ő a valódi hitet szeretné mindenkiben
látni, amely megmarad a megpróbáltatásokban is. A
királyi tisztviselő fia meggyógyult. A fejezet végén
olvashatjuk: „És hitt ő, valamint egész háza népe.” Vane
ilyen szilárd hitem, amely nem függ a körülményektől?
Milyen csodálatos a hit, általa minden lehetséges, vagyis
nincs lehetetlen, mert Istennek korlátlanok a lehetőségei.

Alá tudome rendelni vágyam, akaratom az Ő
szuverinitásának? Nagyon fontos szembenézni ezzel a
kérdéssel!

Ajánlott igeszakasz: Zsid 11.
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július 13. péntek Jn 5,1–9/a

Számomra mindig csodálatos, hogy Jézus számára
az egyetlen ember a fontos. A betegek tömege feküdt a
Betesdánál, de Ő egy emberhez ment oda. Ez az ember
szorult rá legjobban a segítségre, nem volt embere
harmincnyolc éve.

Több példát ismerünk a bibliából, akiket Jézus
kiválaszt a tömeg közül, vagy éppen azért megy egy
városon vagy falun keresztül, hogy azzal az egy emberrel
találkozzon. Pl. Zákeus, a jerikói vak, a samáriai asszony.
És hatalmas változás történik életükben, új életet,
egészséget ad nekik. A szívük kész volt Jézust befogadni,
és bíztak isteni hatalmában. Ő tudja, mi van a mi
szívünkben is, és kész megoldást adni. Tudja, hogy
milyen problémáink, nehézségeink, gondjaink vannak.
Előtte nincs titok. A napokban olvastam és nagyon
megérintett, hogy Jézus legszebb ajándékként fogadja
gondjainkat és félelmeinket, melyeket gyermeki bizalom
mal adunk át neki. Ő gondot visel rólunk. (Zsolt 55,23)
Jézus számára nagyon értékesek vagyunk, mert csak
egyetlenegy van belőlünk, senki nincs olyan, mint te vagy
én.

Édes Atyám köszönöm neked, hogy a legdrágábbak
vagyunk a te szemedben.

Ajánlott igeszakasz: Ézs 43,1–7



17

Jn 5,9b–18 szombat július 14.

Az első, ami fontos nekem ebben az igerészben: az
engedelmesség. A meggyógyult ember tudta, hogy
szombat van, de neki fontosabb volt annak
engedelmeskedni, aki őt meggyógyította. A szíve mélyén
bizonyos lehetett, hogy csak a mindenható Isten tud ilyen
csodát tenni.

Milyen szomorú, hogy a körülötte lévő emberek nem
örültek az ő gyógyulásának, hanem a szombat kérdése
volt számukra a legfontosabb. Nagyon vigyáznunk kell,
hogy ne a külsőségek, a hagyományok megtartása
kerüljön első helyre, hanem Jézussal való kapcsolatunk
és a felebarátunk megsegítése. A törvényhez ragaszkodók
rögtön kérdezgették, hogy ki gyógyította meg, de ő nem
ismerte fel Jézust. Később a templomban Jézus
megszólította és útmutatást adott neki a jövőjére nézve:

Jézus megtörte a betegség rajta
uralkodó erejét, de ez a szabadítás teljessé csak akkor
válik, ha a beteg megszabadul a bűn hatalmából is. Ezért
hangzik el a figyelmeztető ige. Jézus az élet fejedelme,
aki igazi életet úgy ad, hogy megszabadít a betegség és a
bűn nyomorúságából.

Ajánlott igeszakasz: Róm 6,12–23
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29. hét

Vajon igazie az alázatom? Sokat beszélek róla, de
Pál arra figyelmeztet, hogy sokszor nem igazi az
alázatunk. Sokszor kevélyek, gőgösek vagyunk. Az
alázatos gőgösség jellemez bennünket. Pedig Isten előtt
csak alázatosak lehetünk. Ő az alázatosokat felmagasz
talja. Vigyáznom kell, hogy alázatosságomban nehogy
semminek tartsam magam. Nehogy vallásoskodásból
álljon az istentiszteletem, mert abból hiányozni fog az
Isten. Ilyenkor Isten túl magasan van, az ember pedig túl
mélyen. Isten és ember távol van egymástól. S ne az
emberi szokások legyenek fontosak, hanem egyedül Isten
Igéje. Különben a szokások rabjává válik az ember. Sokat
csiszolt rajtam az Isten.
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Zsolt 53. vasárnap július 15.

Mennyi bolond ember járkel a földön! Nem az
értelmi fogyatékosokra gondolok, hanem azokra az
emberekre, akik magukat nagynak, okosaknak tartva
kizárják Istent a maguk életéből. Nem tagadják Isten
létét. Inkább abban kételkednek, hogy beavatkozna a
világ vagy az ember életébe. Azt mondják, hogy Isten
olyan messze van tőlük a mennyben, hogy nem is törődik
az emberrel, szinte tudomást sem vesz róla. Pedig nem
így van. Igaz, hogy a mennyben trónol, de letekint, hogy
vane értelmes ember. S ki az értelmes? Aki keresi Őt
imádságban, az ige olvasása által, a templomban, ahol
lakozást vesz, a Sionon (5 Móz 12,11). Meg tudjuke
igazán becsülni ezt a helyet, ahol az Ige és Szent Lelke
által jelen van a mi kegyelmes Istenünk. Az izraeliták
nagyon is tudták, hogy ott különösen közel van az Úr és
onnan jön a szabadítás. Mi már a Sion hegyéről a
Golgotára emeljük tekintetünket, ahol Jézusunk
elvégezte („Elvégeztetett”) a szabadítást mindnyájunk
számára, akik hiszünk benne.

Ajánlott igeszakasz: Róm 3,1018
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július 16. hétfő Jn 5,1923

Milyen sokszor akadékoskodik az ember! Ezt
szabad…, ezt nem szabad…, így kell…, úgy kell csinálni!
Sokszor még az Istennek is elmondjuk, hogy miképpen
cselekedjék. Jézustól is sok mindent elvár az ember.
Mennyire megütköznek a zsidók Jézus szombatnapi
gyógyítása alkalmával! Ő pedig elmondja nekik, hogy egy
az Atyával. Bizonyságot tesz arról, hogy mindent az
Atyától tanult és mindig azt teszi, amit az Atyával előtte
megbeszélt. A zsidók értetlenkednek és hitetlenkednek,
aztán felháborodnak, mert Jézus egyenlővé tette magát
az Atyával. Pedig láthatták magányosan imádkozni,
amikor félrevonult a tömegtől, a tanítványoktól. Volt,
amikor éjszakákon át imádkozott, vagyis megbeszélte az
Atyjával mindazt, amit meg kell, hogy cselekedjen. Nem
magától teszi, amit tesz. Csak azt cselekszi az Úr Jézus,
amit az Atyától lát.

Mi hogy viszonyulunk Jézushoz? Hisszüke, hogy Ő
egy az Atyával? Beszélgetünke mi Istennel és tőle
kérjüke, hogy mit cselekedjünk?

Ajánlott igeszakasz: Jn 8,3647
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Jn 5,2430 kedd július 17.

Nagyon fontos, hogy hallgassuk Jézus beszédeit!
Meg kell ragadni az alkalmakat. Templomban, egyéb
helyeken és odahaza. Még fontosabb azonban, hogy
higgyük is, amit Jézus mond. Nem elég elálmodozni azon,
hogy milyen szép és csodálatos dolgokat mond Jézus,
hanem elmélkedjünk is rajta, tanulmányozzuk, ízlelges
sük, zárjuk a szívünkbe, és higgyük el, hogy reánk nézve
is mind igaz, amit Ő egykoron mondott. Ha hittel
hallgatjuk és magunkévá tesszük Jézusunk igéit, akkor
életünk lesz. Nem egy ellobbanó élet, mely talán önzővé
válik, hanem szolgáló életünk lesz. Átérezzük ember
társunk gondját, baját és próbálunk segíteni... Elhagyjuk
bűnös életünket és Jézusra hallgatva, Őt követve tesszük
mindazt, amit Ő is tett. Így megyünk át halódó
életünkből az Életbe! Krisztusért kegyelmet kapunk, és
már most „érezzük szívünkben az örök élet kezdetét”.
(Heidelbergi káté 58.)

Ajánlott igeszakasz: 1 Pét 1,1325
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július 18. szerda Jn 5,3147

Jézus tudja, hogy az akkori jogszokás szerint senki
sem tehet bizonyságot önmaga mellett. Legalább két tanú
kellett, hogy a bizonyságtétel megálljon.

Jézus Krisztus mellett többen is tanúbizonyságot
tettek. Keresztelő János maga mondotta:

Az Úr Jézus
cselekedetei, csodatételei mindmind tanúbizonyságok a
mellett, hogy Ő Isten Fia, a világ Megváltója. Megkeresz
telkedése alkalmával az Atya is tanúbizonyságot tesz
mellette:

Egyébként az Írások, az egész Biblia róla tesz
bizonyságot. Mégsem hisznek benne, mégsem fogadják el
Őt, mint Isten Fiát. Inkább akadékoskodnak, mint a mai
emberek nagy része. Olyan jó látni azt, hogy vannak még
olyanok, akiknek elég az Írás bizonyságtétele és hiszik,
hogy Jézus Krisztus az Isten Fia, a világ Megváltója. Te
hiszede?

Ajánlott igeszakasz: Zsid 7,1728
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Jn 6,115 csütörtök július 19.

Ötezer elcsigázott, éhes ember. Jézust étlen
szomjan hallgatták – ahogy mondani szoktuk. Jézus a
tanítványokhoz fordul: Honnan vegyünk kenyeret, hogy
ezek ehessenek. Fülöp megszólal: Kétszáz dénár árú
kenyér sem lenne elég ezeknek… De van ott egy
gyermek! S ez a gyermek nem okoskodik, és nem töpreng,
hanem odaadja, amivel rendelkezik. Ha te is odaadod
Jézusnak mindazt, amivel rendelkezel, Jézus csodát tud
tenni, mert akkor már Ő használja és elég lesz a
szükségben is. El tudjuke mondani Jézusnak?
 Kevés erőm van, de ami van, használd Te, Uram!
 Kevés időm van, az egész életem is csak pillanatig

tartó rövid idő, de végig neked akarok élni, Uram!
 Kevés talentumom van, de azt a Te dicsőségedre

akarom használni, nem a magam kedvtelésére.
 Kevés anyagi értékem van, de azt a Te oltárodra

teszem.
 Kevés, törékeny az egészségem is, de amíg élek, a

Tied testemlelkem, mindenem.” (dr.Apostol Imre).

Ajánlott igeszakasz: 2Kir 4,17
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július 20. péntek Jn 6,1621

Nem csak a tanítványok, sokszor mi is viharba
kerülünk. Hiszen életünk tengerén hajózva nem csak
szélcsendes idő és napsütés van. Lehetnek viharok is.
Szeretnénk mi, hogy csend és békesség legyen a szívünk
ben, a családunkban, a gyülekezetben, a világban. De a
keresztyén ember tudja, hogy ilyen ígéretet nem kapott
Jézustól. Ám a viharban Jézus nem hagy magunkra. Mi
csak evezünk és egyre inkább a magunk dolgával
vagyunk elfoglalva. Aztán rájövünk, hogy a magunk
erejéből nem megyünk semmire. Felnézünk, s már ott is
van Jézus és bátorít bennünket:

Ilyenkor elszáll szívünkből a félelem, mert a
„vagyok” az örökké létező, az örök Isten van jelen benne,
aki meg tud tartani bennünket még a legnagyobb
viharban is. Sőt nem csak megtart, mert ha bevesszük
életünk hajójába, akkor – ahogy Gyökössy Endre mondta
– „máris ott vagyunk, ahova menni akarunk, …ahova
nélküle aligha érkeznénk meg.”

Ajánlott igeszakasz: 1Tim 1,1517
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Jn 6,2227 szombat július 21.

Te kit keresel? Mit keresel? Örömöt? Békességet?
Anyagi jólétet? Hírnevet? Dicsőséget? Az igében azt
olvastuk, hogy a sokaság Jézust kereste. Talán azért,
mert Jézus megelégítette őket kenyérrel és hallal. Ma is
vannak olyanok, akik érdekből keresik Jézust. Azért
keresik, hogy céljaikat, vágyaikat elérjék.

Miért keresed Jézust? Miért mész a belső szobádba,
és miért a templomba? Mire való a Bibliád? Miért szoktál
imádkozni? Egy dolog bizonyos: nem a földi dolgok a
legfontosabbak! Jézus azt mondta: „Keressétek először
Istennek országát…” Ezt tesszük? Vagy inkább a testi
kenyérkereséssel vagyunk elfoglalva? Jézus nekünk is
mondja:

És mégis, sokszor fontosabb a gyomrunk,
mint a szívünk, a lelkünk. Ám az is igaz, hogy éhes
gyomorral nehéz Jézusra figyelni. Aki azonban Őt keresi,
Hozzá jön, azt Ő megelégíti az Élet kenyerével, vagyis
saját magával.

Ajánlott igeszakasz: Zsolt 5. és Zsolt 16.
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30. hét

A gyülekezetünkben három napos tanítás hangzott
„Böjti csendes esték” címmel. Isten Szentlelke és igéje
annyira munkálkodott bennem, hogy a közös imádságban
bűnvallásra indított. Nagyon elgondolkodtatott, hogy én
hogyan böjtölök, tartoke egyáltalán biblia szerinti böjtöt,
vagy „jó református” módjára akkor böjtölök, amikor a
„disznó már elfogyott”, amikor egyébként is diétázok,
mert jön a tavasz. Úgy döntöttem (a vacsora mellett)
elhagyom a tévét, a kávézást és a pohár bort azért, hogy a
kapcsolatom Istenemmel és embertársaimmal
helyreálljon. Jó az Úr! Tapasztalom áldásait, szeretetét
naponta….
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Zsolt 48. vasárnap július 22.

Ez a zsoltár Isten hatalmáról, dicsőítéséről szól.
Bizony félelmetes dolog, ha az ember (király, államfő,
vezető) az élő Isten kezébe esik. Nagy az Úr, méltó, hogy
dicsérjük szent hegyén/helyén, a gyülekezetünkben, vagy
életünk huszonnégy órás istentiszteletében. Az isten
tisztelet helye az Ószövetségben Sion hegye, majd a
Seregek Urának városa, Dávid városa volt. De hol van
ma az istentisztelet helye, a mai Sion? Ott, ahol Jézus
Krisztus az Úr, ahol Igéje és Szentlelke által jelen van.
Bárhol tisztelhetjük Istent – sokak szerint akár a termé
szetben is –, mégis a gyülekezet, a templom az a hely,
ahol a kenyérben és a borban Krisztussal találkozhatunk.
Mózes 3. könyvében azt mondja az ige: Isten rendelkezik
arról, hogy hat napon át dolgozzál, a hetedik nap pedig az
Úré. És nemcsak azt mondja, hogy pihenj meg ezen a
napon, hanem azt is mondja: „legyenek szent összegyü
lekezéseitek” – ezt nevezzük istentiszteletnek.

Ajánlott igeszakasz: 1Pt 2,1–12
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július 23. hétfő Jn 6,2840

Minden ember mennyei kenyérre éhezik,
megváltásra szorul akkor is, ha most még csak kenyeret
és cirkuszt szeretne. Ma van kenyér bőven, van olyan
pékség, ahol hetvenkét féle kenyeret lehet kapni, mégis
éhezünk…, de nem kenyérre. A Sátán nem akarja
elengedni az elbukott embert. Ma is kísérti a
„kenyérkereset”, a pénz hajszolására. Jézust is megkísér
tette a pusztában és tudjuk, nem különb a szolga az
Uránál. Az Atya mégis magához vonzza a bűnben élő
embert, aki arra sem méltó, hogy Jézus saruja szíját
megoldja. Olyan Krisztusunk van, aki senkit nem küld el
magától, aki hozzá megy elrontott életével, bűneivel. Én
ezzel az igével a CE szövetség konferenciatelepén, egy
régi parasztház tornácán találkoztam. Akkor kezdtem
„kapisgálni”, hogy talán nekem is helyem van Krisztus
közösségében. “Szállj le most mennyből, életnek
Kenyere,. Tápláld lelkünket az örök életre! Tudjuk, aki e
kenyérből eszik,. Soha örökké meg nem éhezik. (MRE
438,6)

Ajánlott igeszakasz: 2Móz 16,11–15
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július 24. kedd Jn 6,4159

„

Először az 54. verset választottam, de úgy éreztem,
hogy ez a vers önmagában nem fejezi ki eléggé az
úrvacsora lényegét. Ezzel együtt nagyon fontos nem
kiragadni egy igét a Szentírásból, jó az egész szakaszt
elolvasni. Nem elég elmenni az Isten házába, amikor
ünnep van és megterítjük az Úr asztalát, ha a hét többi
napján az ördög asztalánál ücsörgünk. Ha az évben
minden úrvacsorán jelen vagyunk is a gyülekezetben, az
még nem belépőjegy a mennybe. Nem garantálja
üdvösségünket, ha nem fogadjuk be Krisztust és nem
maradunk őbenne. Jól ismerjük a szőlőtő példázatát:
Jézus a szőlőtő, mi a szőlővesszők, az Atya a szőlősgazda.
Csak az lehet tanítvány, aki követi mesterét, belőle
táplálkozik. Nála nélkül nem tudunk semmi (igazán) jót
cselekedni. Lehet megszokásból úrvacsorázni és lehet
hittel magunkhoz venni Jézus értünk megtöretett testét
és értünk kifolyt drága vérét. Mi a különbség? „

Ajánlott igeszakasz: Jn 15,1–8
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július 25. szerda Jn 6,6071

Hát igen, Isten beszéde kemény és érthetetlen a
világból jövő, vágyai és kívánságai szerint élő testi
embernek. Még az őt követőknek, a tanítványoknak is.
Ne csodálkozzunk, hogy sokan visszavonultak közülük és
nem vállalták fel nyilvánosan a hitüket, nem jártak többé
Jézussal. Sajnos ma is sokan elhagyják az Urat, nem
vállalják fel hitüket, ha próba, kísértés, vagy háborúság
zaklatja kényelmes, „jóistenes” életüket. Nem könnyű
választ adni azokra a kérdésekre, hogy miért engedte
meg ezt vagy azt a betegséget, vagy az ilyenolyan halált
az Isten. Például miért akarta, hogy Ábrahám levágja a
fiát, vagy miért ölt meg az Úr angyala 185.000 embert?
Sőt sokan odáig is elmennek, hogy nem hisznek egy olyan
„kegyetlen” Istenben, aki hagyta, hogy a Fiát megkí
nozzák és megöljék. Miért engedi meg Isten ezeket?
Azért, mert elhagytuk Őt, és azért, hogy engedetlen
ségünk ellenére megmentsen a haláltól és átvigyen már
itt a földön az ő országába Jézus Krisztus által,

Ajánlott igeszakasz: Jn 3,14–21
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Jn 7,113 csütörtök július 26.

Sok követője elhagyta Jézust, amikor arról beszélt,
hogy ha nem eszik a testét és nem isszák a vérét, nincs
élet bennük. Ne csodálkozzunk, hogy a vér szerinti
testvérei is visszaküldik Júdeába, annak ellenére, hogy
tudják: a zsidók meg akarják ölni! Ne ítélkezzünk
felettük, azért beszéltek így, mert nem volt hitük. Minket
sem értenek meg a hitetlen rokonaink, barátaink. Én
biztosan megsértődnék, ha azt mondaná a családom,
hogy nincs helyem otthon és eredjek vissza oda, ahol
bántanak, sőt az életemre törnek. Jézus csak annyit
mondott nekik, hogy még nincs itt az ideje, hogy
felmenjen az ünnepre, de testvéreit biztatta erre. Jó azért
tudni, hogy mimiért történik. A lombsátor ünnepén a
zsidók őseik pusztai vándorlására emlékeztek és Isten
gondviselő szeretetére, ezért hét napig lombsátorban
laktak. Minden felnőtt zsidó férfinek kötelező volt a
részvétel az ünnepeken, aki Jeruzsálemtől 30 kmes
körzeten belül lakott. A “sátoros ünnepeken” rokonaink is
megjelennek a gyülekezetben, fogadjuk őket krisztusi
szeretettel!

Ajánlott igeszakasz: Mt 12,46–50
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július 27. péntek Jn 7,1424

Jézus az ünnep felénél titokban felmegy Jeru
zsálembe. Nem a testvérei kedvéért és nem maga miatt,
hanem azért, hogy megismertesse a választott néppel az
írásokat – melyek róla szólnak – és megcselekedje az
Atya akaratát. Csodálkoznak a zsidók, hogy honnan
ismeri a Tórát (Mózes 5 könyve) és a törvényeket. Jézus
Krisztus nem teológus, nem tanító, hanem maga a testté
lett Ige! Szembesíti a zsidó vezetőket a nép előtt azzal,
hogy mennyire eltávolodtak Istenről. Mózesre hivat
koznak, de egyikük sem tartja meg a törvényt. Szerintük
nem szabad szombaton gyógyítani, életet menteni, de
szabad körülmetélni az embereket, sőt szabad megölni
azt, aki rámutat istentelenségükre. A szembesítés után
rögtön jön a vád és a tagadás: „Ördög van benned. Ki
akar téged megölni?” Mi hogy állunk Isten előtt?
Szembesültünk már azzal, hogy előtte mezítelenek
vagyunk, és nem takarózhatunk vallásos cselekede
teinkkel? Vádolunk másokat, tagadunk, vagy megér
tettük: Sola Fide! Egyedül hit által nyerhetem el az örök
életet!

Ajánlott igeszakasz: Róm 2,11–19
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Jn 7,2539 szombat július 28.

Az ünnep arról beszélt az embereknek, hogy
munkájukon és annak gyümölcsén túl többet is kaptak az
Istentől: Isten kegyelmét és gondviselését, amely asztalt
terített számukra a pusztában, és vizet is adott a népnek
a forrásból. Isten kiválsztotta népét magának, szövet
séget kötött vele, örömöt ajándékozott szívébe. A sátoros
ünnep hét napig tartott. Előbb visszafelé tekintettek,
Istennek a múltban elvégzett munkájára. Aztán előre
néztek, a jövendőbe, várva a megígért Messiást. Az
ünneplés a 7. napon érte el a csúcspontját. A főpap
vezetésével levonultak a Siloám tavához. Az Ézs 12,3at
idézték: "Örvendezve fogok vizet meríteni a szabadulás
forrásából. ”Ujjongtak, zenéltek, örvendeztek, zsoltárokat
énekeltek, arra emlékeztek, hogy Isten a pusztában a
sziklából vizet fakasztott. Azt mondják, nem látott még
örömünnepet az, aki nem látta a lombsátor ünnepét.

Jézus ekkor jelenti ki magát: Ő a megígért Messiás!
Elgondolkodtató…Mi, akik megtaláltuk a Messiást,
tudunke ilyen hálával és örömmel ünnepelni?

Ajánlott igeszakasz: Jel 22,13–21
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31. hét

Amikor nehézség vagy próbatétel ér, akkor jobban
felerősödik bennem a vágy, hogy Istennél legyek végre a
mennyben. Kiszikkadva, tátongó ürességet érzek
ilyenkor, ahogyan a zsoltáros is írja. Tudom, hogy a teljes,
végső beteljesedés akkor fog megvalósulni, amikor színről
színre látom majd Őt! Kibeszélhetetlenül csodálatos lesz!
De most még itt vagyok a világban, és tennem kell, ami
rám bízatott. Kiváltság, hogy adott nekem is feladatot!
Teszem az Úr akaratát, botladozva, érzelmileg néha
csapongva. Ugyanakkor bizton tudva azt, hogy vár engem
az Ő dicsőséges otthonába!
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Zsolt 42. vasárnap július 29.

Szép, kifejező képpel írja a zsoltáros, hogyan
vágyódik Isten után. Ugyanis a szarvasnak rendkívül
fontos, hogy folyóvízhez jusson. Számára az életet jelenti,
létszükséglet a víz, és főleg kívánatos egy olyan vidéken,
ahol még a folyómedrek is gyakran kiszáradnak. A
zsoltáríró vágyódik Isten közelségébe, de nem tud oda
eljutni, ezért elcsügged, ellankad, szomorkodik. Úgy érzi,
hogy elhagyta Isten. De ezek csak érzelmek. Isten
gyermekei is átélhetik ezeket az érzelmeket, de tudni
kell, hogy érzéseinkre nem alapozhatunk, mert azok
ingatagok, szeszélyesek. A hitünk alapján nyert
bizonyosságainkra kell és szabad csakis alapoznunk.
Mégpedig arra, hogy „

Tehát, Isten szeret minket, úgy,
ahogyan senki más nem képes szeretni. Odaadóan
szeret! Érzed, tudod és tapasztalod ezt?

Ajánlott igeszakasz: Zsolt 63.
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július 30. hétfő Jn 7,4052

„

Az írástudók és a farizeusok okoskodnak, arról,
hogy kicsoda Jézus. Az egyszerű nép lát és hisz, a törvé
nyeskedők viszont állítják, hogy nem lehet Jézus a
Messiás, mivel nem Galileában, hanem Betlehemben kell
megszületnie a Krisztusnak. Senkinek sem jut eszébe
megkérdezni Jézustól, hol született! Ha tudnák az igazat,
vajon hinnének Benne?

Gyakran téves feltételezéseket tényeknek tekin
tünk, és makacsul ragaszkodunk ahhoz az elképzeléshez,
ami igazából hamis. Tényként kezelték, hogy Jézus
Galileában született, pedig csak ott nőtt fel. Születési
helye az Írásoknak megfelelően: Betlehem. Még a papi
szolgák is meggyőződéssel állítják:

A főpapok mégis vakok és
süketek maradnak.

Meg kell vizsgálnunk az igerész alapján, hogy
nekünk vane téves elképzelésünk az Úr Jézusról? Felru
háztuk Őt esetleg olyan tulajdonsággal, ami igazából
csak a mi képzelgésünk? Vizsgáljuk meg magunkat, és
gondolatainkat, nézzünk bele az ige tükrébe és lássunk
valóságosan!

Ajánlott igeszakasz: Jn 17.
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Jn 7,538,11 kedd július 31.

Jézus a templomban tanít, amikor a farizeusok és
írástudók újra próbára akarják tenni. A templom köze
pére állítanak egy nőt, akit házasságtörésen értek. A
törvényre hivatkoznak, ami alapján meg kell kövezni. De
azzal nem törődnek, hogy a törvény szerint mindkét felet,
a férfit és a nőt is meg kell ölni. De a férfi nincs sehol.
Egyedül nem követhette pedig el ezt a bűnt! Jézus nem
hivatkozik csalárdságukra. Ír a földre és nem igazán
kíván kommunikálni. Végül, válaszol: „Aki közületek
nem bűnös, az vesse rá először a követ.” Olyan erővel hat
a szava, hogy a vádlók magukra ismerve mindnyájan
kimennek a templomból. Nem jegyzi fel a Biblia, hogy
mit ír Jézus a földre, de hatása látható. Jézus olyat tesz
és mond, ami által belátja az ember, hogy bűnös és nem
különb és nem jobb a többi embertől. Ha ezt belátod, jó
úton haladsz. De ne állj meg! Jézushoz kell menned, aki
képes a bűnödet megbocsátani, és aki meg tud szaba
dítani. Ő nem ítél el téged sem!

Ajánlott igeszakasz: Jer 17,13
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augusztus 1. szerda Jn 8,1220

Gyerekkoromban többször táboroztam, faházakban
aludtunk, és esténként nagyon sötét volt, de mégis
láttunk néha, mert a felnőttek zseblámpával a kezükben
járőröztek. Jó volt látni a fényt, megnyugtató volt.

Jézus bizonyságot tesz önmagáról: Ő a világ világos
sága. Adná fényét, lényét, önmagát az embereknek, de
nekik nem kell. Nagyon sokan inkább a sötétben botor
kálnak, és csodálkoznak, hogy félresiklik az életük. Nem
a valódi világosságot, nem az ÉLET világosságát követik,
hanem a saját fejük után mennek, vagy pedig már nem is
mernek menni, hanem csak egyhelyben toporognak.

Jézus azt ígéri neked: Ha őt követed, akkor nem
fogsz soha bizonytalanságban, sötétségben járni. Sőt,
birtokolni fogod az élet világosságát, vagyis megnyílik a
szemed az igazságra, a valóságra. Ha megismered Jézust,
megtapasztalod, hogy a vele való együttjárás az igazi,
nagybetűs élet, és eddig csak a homályban tapogatóztál.
Lépj az Úr útjára, kövesd Őt, mert Ő a világ világossága!

Ajánlott igeszakasz: Jn 1,15
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Jn 8, 2129 csütörtök augusztus 2.

Jézus nagyon határozottan és egyértelműen kije
lenti magát. Az „én vagyok” kifejezés utal Isten kinyilat
koztatására, amikor Mózes firtatja, hogy ki küldi őt a
zsidók szabadítására, és ekkor kijelenti magát az Úr:
Vagyok, aki vagyok/aki van. Isten nyilvánvalóvá teszi,
hogy Ő az az egyedüli, a valósággal létező Isten, Aki volt,
van és lesz örökké. Ugyanezt teszi Jézus ebben az
igeszakaszban, továbbá kiegészíti ezt: Aki nem hisz
Őbenne, az meg fog halni bűneiben. A bűnökben
meghalni pedig azt jelenti, hogy az ember megkapja a
bűneiért járó méltó büntetést, vagyis elkárhozik. Jézus
kimondja, hogy aki hisz benne, mint Messiásban, mint
Isten egyszülött Fiában, az örök életet nyer. Ha Jézusra
tekintesz, meglátod, hogy Ő tökéletes, bűntelen, tiszta és
szent, aki maga az odaadószeretet. Ezután önmagadra
tekintve láthatod saját bűnös mivoltodat, és megvall
hatod bűneidet! Ha így teszel, bizonyosan megkapod a
bűnbocsánatot, és kegyelmet nyersz. Ez múlt, jelen vagy
jövőidő a te életedben?

Ajánlott igeszakasz: 2Móz 3,1315
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augusztus 3. péntek Jn 8,3036

Amikor testvérem elfogadta az Urat Megváltójának,
életmódot változtatott. Előtte mindig eljött velem bulizni,
megtérése után pedig folyton bezárkózott a szobájába és
olvasott. Azt gondoltam ekkor, hogy én nem szeretnék
ilyen unalmas életet, megfosztani magamat a jó
dolgoktól. Pár évvel később, amikor én is megtértem, már
másképp láttam az életet. Felszabadulást, igazi, mély
szabadságot éltem át. Jézus megszabadított a bűn
szolgaságából, és rá kellett jönnöm, hogy mindeddig
voltam rab. Rabja voltam a bulizásnak és soksok
mindennek. Jézus maga a Szabadító, megszabadított
ezeknek a fogságából. Már nem függ földi dolgoktól a
boldogságom és a békességem. Mindezeket Istentől
kaptam ajándékba.

Jézus azt mondja: „az igazság szabaddá tesz
titeket.” És mi az igazság? Maga Jézus. Igaz az életed?
Jézus mindent tud rólad, nem tudsz neki hazudni!
Magadat se csapd be! Vizsgáld meg az életedet, és vedd
számba, minek a foglya vagy! Kérd az Úr Jézus
szabadítását!

Ajánlott igeszakasz: Róm 8,117
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Jn 8,3745 szombat augusztus 4.

Tapasztalhatjuk a világban, hogy általában az
emberek vágyódnak valami természetfeletti, különleges
dolog után, és sok mindent megtesznek annak érdekében,
hogy birtokoljanak egyegy misztikus tárgyat, vagy
átéljenek rendkívüli, titokzatos eseményeket. Vágyódnak
valami transzcendens után. De amikor meghallják az
evangéliumot, Jézus váltságművét, – ami valóban
természetfeletti, titokzatos és különleges – bezárul a
fülük és a szívük. Vajon miért van ez így? Jézus
elmondja: Azért, mert Ő az igazságot mondja, azért nem
hisznek neki. Nem kell az igazság! Nem kellemes az
igazsággal szembenézni, és látni bűnös mivoltunkat. Ez
fájdalmas és nehéz, lelkileg nagy erőt igénylő feladat.
Isten tökéletes törvényébe, mint tükörbe nézve,
megláthatjuk bűneinket. De aztán a Jézusban nyerhető
kegyelemre tekintve átélhetjük Isten hatalmas
szeretetét. Isten terve az, hogy különleges, csodálatos
kapcsolatunk legyen Ővele, már itt a földön. Rendkívül
jót tervezett övéinek!

Ajánlott igeszakasz: Jer 29,1114
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32. hét

A héber szövegben az „elém jön” kifejezés sokkal
többet jelent, mint amit a magyar fordítás visszaad.
Alábbi jelentésekkel bír még: „megelőz”, „valami előtt
van”, „valaminek az élén jár”, „valamit előbb tesz meg”.
Így lehetne megfogalmazni: „Szeretetével jön felém
Istenem, hogy minden sarkon találkozzon velem”.

Ez a pár szó számomra összefoglalja a Biblia egyik
alapvető üzenetét: a nagyobb szeretet hajol meg a kisebb
előtt! Jézus példamutatása is erről szól (vö. Jn 13.).

A Mindenható, Világmindenséget Teremtő Isten
rabszolgai formát vett fel, testet öltött Jézus Krisztusban
(Fil 2, 7), hogy meghaljon a bűnös helyett(em), miatt(am),
s érett(em), még azelőtt, mielőtt egyáltalán kereste(m)
volna Őt (Róm 5,8). Soli Deo Gloria!
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Zsolt 59. vasárnap augusztus 5.

„

A zsoltár mellett érdemes elolvasni az 1Sám 19.
részt is, hogy világosabbá váljon keletkezésének háttere.
Figyeljük meg, hogy „a királyok” kibe vetik bizodal
mukat!

A gonosz lélektől megszállt Saul király (1Sám 19, 9)
elküldi embereit a felkent Dávid megölésére. Egy házhoz
mennek, de egy bevehetetlen „várat” találnak, amely nem
„holt” köveket jelent, hanem Magát az Élő Urat, Dávid
„várát és menedékét”. Ő a „Seregek Istene – Elóhim
Cebáót – Izráel Istene – Elóhi Jiszráel” (6 v.). A „Cebáót”
nemcsak „seregeket” jelent, hanem „háborút” is! A
„Jiszráel” pedig – többek között –azt jelenti: „a harcoló
Isten”! Dávid „vára és menedéke” (az ezt) a háborút (is)
harcoló Isten, Aki egy (gyenge) asszonyt (Saul leányát,
Dávid feleségét) felhasználva győzi le a királyt, s képzett
gyilkosait, mert számára semmi sem lehetetlen! Milyen
megalázó ez Saulra nézve…

Megrendítő ezt a biztonságot magunk körül tudni,
érezni! Ezért kiálthatunk fel Pál apostol szavaival mi is:

Ajánlott igeszakasz: 1Sám 19.
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augusztus 6. hétfő Jn 8,46–59

Már első pillanatban is feltűnik az olvasónak, hogy
nyelvtanilag nem illik össze ez a két tagmondat. Jézus
azonban csak így tudja kifejezni azt a teológiai igazságot,
hogy Ő a Teremtő Isten, Aki öröktől fogva létezett. A
Jézus által használt görög „ego eimi” a héberben az
„ahaja ásher ahajah”nak (= vagyok, aki vagyok; 2Móz
3,14) felel meg.

Ő nemcsak, hogy látta Ábrahámot (57. v.), de beszélt
is vele, s vezette azóta, hogy ki hívta őt ÚrKaszdimból
(1Móz 15,7). Ezért mondta Ábrahám Izsáknak „Isten
majd gondoskodik – Elohim jirelo – az égőáldozatra való
bárányról” (1Móz 22,8), ami kettős jelentéssel bír a héber
ben, s azt is jelenti, hogy „Isten Maga lesz a Bárány”! Hit
által látta a Messiás napját (56. v.), melyre ígéretet
kapott Tőle (1Móz 12,3).

Ezt értette meg a hallgatóság, s ezért akarta megkö
vezni (59. v.) – számukra ez istenkáromlás volt. S ezt nem
érti meg napjainkban azon szekták sokasága, melyek
tagadják Jézus istenségét.

Te elfogadode Jézus Krisztust Istennek? Miben
látszik ez meg a hétköznapjaidban?

Ajánlott igeszakasz: Zsid 11,8–19
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Jn 9,1–12 kedd augusztus 7.

Az ember betegségek, baj, stb. esetén rögtön az
okokat keresi. Most is. A szülők által elkövetett bűnök
miatti büntetést megtaláljuk Mózes törvényében (2Móz
34,6–7), az újszülött anyaméhben elkövethető bűnét (pl.
méhen belül megtapossa édesanyját) pedig a farizeusok
tanításaiban. Bár a szenvedés, betegség stb. a bűn
következményeként jött a világba, Jézus mégis
egyértelműen cáfolja, hogy minden esetben az ember
azokért a bűnökért szenved, amelyeket elkövetett.
Miután kijavítja tanítványainak a teológiáját, különös
módon gyógyítja meg a vakot. A farizeusok nemcsak a
szombat napi gyógyítást tiltották, hanem a kifejezetten
ilyen módon történő gyógyítást is! Azonban azt
tanították, hogy csak a Messiás lesz képes vakon
született embert meggyógyítani. A Jn 79. eseményei a
lombsátor ünnepe (Szukkóth) alatt zajlanak, amikor a
Siloám tavánál sokan voltak, így futótűzként terjedt a
hír: Ismét egy messiási csoda történt!

A farizeusok tanításai nem egyeztek meg ezzel a
hírrel, ezért elvitték a gyógyultat a főemberekhez.
Ne okokat keress az esmények mögött, hanem Jézus
Krisztust!

Ajánlott igeszakasz: 3Móz 23,33–36; 5Móz 16,13–15
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augusztus 8. szerda Jn 9,13–23

Elsőre furcsának, majd érthetőnek tűnik a felme
rült hitetlenség. Egy messiási csoda történt farizeusok
által tiltott módon, szombaton. Nem véletlen, hogy
meghasonlás támadt közöttük. Jézus Krisztus nemcsak
életében, halálában (gondoljunk a két latorra), de feltá
madása után is okozott, s okoz meghasonlást az emberek
között, akik arra kényszerülnek, hogy állást foglaljanak
mellette vagy ellene. Ezt meg is nevezi küldetésének
okaként (Mt 10,35)! A zsidó főemberek azért hívják
segítségül a szülőket bizonyságtételre – ami perdöntő
ebben a helyzetben – mert ha kiderül, hogy fiuk nem
vakon született, akkor nem messiási csoda történt! Akkor
nem lesz meghasonlás köztük.

Az Úr Jézus Krisztus tanítványaiként, a benne hívő
emberek ezeket a meghasonlásokat nem kerülhetik el a
környezetükkel. Sajnos olykor a gyülekezetükkel, vagy
elöljáró(i)kkal sem. Lehetnek hitbeli dolgok, amiket mi
látunk rosszul, s lehetnek, melyeket testvéreink… Ezért
írja Pál:

Ajánlott igeszakasz: Mt 10,32–39, Lk 23,39–43



47

Jn 9,2434 csütörtök augusztus 9.

A farizeusok a logikus gondolkodásukról voltak
híresek. Itt van az a pont, amikor magas képzettségük
ellenére, elkezdenek saját maguknak ellentmondani,
logikátlanokká válni, miközben az egyszerű, tanulatlan
vak ember az ő logikájukat felhasználva jut el ahhoz a
felismeréshez, hogy Jézus Krisztus a Messiás. Már az
első kijelentés is abszurd! Ki mondana olyat, hogy
„dicsőítsd Istent, mert ez az ember bűnös”? Ráadásul ez
az állításuk nem is igaz, sőt ezt kimondva vétkeztek a 9.
parancsolat ellen:

Egy angol mondás szerint, „senki sem
vakabb annál, mint aki nem akar látni”. Az ember hajla
mos igazának megerősítésére akár önmagának is ellent
mondani. Ami ennél is súlyosabb, hogy ettől kezdve, már
nemcsak Jézust utasították el, hanem a követőit is
kiközösítették, ami mind a mai napig tart.

A „vakság” kialakulását az alázattal előzheti meg a
keresztyén ember. Ezért írja Salamon: „

Ajánlott igeszakasz: Jón 3.
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augusztus 10. péntek Jn 9,35–41

Jézus gyakorlatban mutatja be azt, amiről példázat
ban tanított, hogy a pásztor elmegy az elveszett juhát
felkutatni. A juhot ismerte, de meg kellett várnia, amíg
„kidobják”, akkor tudta lelki szemeit is felnyitni. A férfi
nyilván nem tudta még, ki Ő, hiszen amikor Jézustól
eltávozott vak volt.

Lelki világosságát a Jézus előtti leborulásával
fejezte ki, mert amikor egy zsidó ember egy másik előtt
leborult, akkor azt fejezte ki vele, hogy ő a Messiás. Egy
napon nyert fizikai és lelki látást. Milyen nagy dolog ez!
Érdemes megfigyelni, hogy addig nem imádta Jézust,
amíg meg nem tudta, hogy Ő az Isten Fia! Nem azért
imádta, amit tett, hanem azért, Aki volt!

Az ember nagyon sokszor összekeveri a sorrendet, s
az imádat tárgyát! Feltételeket szab, mint pl.: „Majd
akkor hiszek, ha ezt meg azt megtette Isten.” „Amíg nem
gyógyít meg Isten engem vagy a szeretteimet, addig Ő
nem Isten.” „Istennek szeretnie kell, úgy ahogy vagyok.”

A helyes sorrendet hangsúlyozzák az utolsó versek
is. Lássuk meg, hogy elesettek, vakok vagyunk, s Isten
kegyelme meg fog találni, mert Ő keres!

Ajánlott igeszakasz: Lk 15,1–7
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Jn 10,1–10 szombat augusztus 11.

Jól ismert igék egyike, mely azt a legfontosabb
hitbeli alapigazságot hangsúlyozza, hogy Jézus
Krisztuson kívül nincs megváltás, nincs üdvösség!

Ez a „megtartás” annyira bizonyos és tökéletes,
hogy örök, elveszíthetetlen. A bűn rabszolgaságából (Jn
8,34) az ember a keresztyén szabadságba kerül (1Kor
6,12 és 10,23), ami ugyanakkor nem szabadosságot jelent!
Sőt! Azáltal, hogy megváltott emberré válunk, leszünk
igazán szabadok arra, hogy a Lélek által szívünkbe írt
isteni törvényeket betartsuk (Jer 31,33; Zsid 8,10).
Ugyanakkor ezen törvények betartása már nem feltétele,
hanem következménye lesz újjászületett életünknek. Ez
a fajta életvitel valóban életet jelent, mert Jézus Krisztus
nemcsak Megváltó, Szabadító, de Ő a fenntartó és a
megelégítő is. Ezt jelenti a „legelőt talál” – a tökéletes
biztonságot. Ahogy a hét eleji zsoltárban olvastuk
„várunk” és „menedékünk” lehet az Isten, ahova az
ellenség legfeljebb csak bekiabálhat, de ártani nem tud.

Ha már bementünk ezen az „ajtón”, akkor „bejárva
és kijárva” mutassuk meg másoknak is az utat!

Ajánlott igeszakasz: Zsolt 23.
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33. hét

A Biblia számtalan, az Úr által elvégzett szabadítást
ír le. A legnagyobb szabadítás – a halál fogságából – a
kereszten történt, a Golgotán, az Atya Isten akaratából,
ahol Jézus Krisztus az ő halálával minden bűntartozást
kifizetett. A szabadulás ma is elfogadható az Úrban. A
bűn és a hitetlenség fogságából Jézus Krisztus tud
kimenteni. Ezt akkor tapasztaltam meg életemben,
amikor azt gondoltam, hogy sok mindenre lehetek képes.
Megláttam, hogy az Úr nélkül semmi és senki vagyok, de
amióta az ő gyermeke lehetek, értékes és méltóságteljes
az életem, akármit gondolnak vagy mondanak rólam az
emberek. Halleluja!
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Zsolt 148. vasárnap augusztus 12.

Az előző és a következő zsoltárok mindegyike
felszólít az Úr dicséretére. Egyedül Ő jó és méltó a
magasztalásra. Isten az egész menny és a föld dicséretét
kéri a zsoltárírón keresztül. Szinte végigkövethetjük a
teremtés rendjét. A menny magasságából végigáramlik a
dicséret a föld természeti erőin és az ember környezetén
keresztül, egészen az emberig.

Ezek között ott lehetünk mi is, te és én. Ez adja meg a mi
méltóságunkat ma is, akár fiatalok, akár idősek vagyunk.
Az Úr nem tesz különbséget közöttünk. Ez a dicséret
mondás ragyogja be szíveinket és rajtunk keresztül a
környezetünkben élőket: a családban, gyülekezetben,
munkahelyen. Ma az Úr erre szólít fel bennünket!
Legyünk engedelmesek neki!

Ajánlott igeszakasz: Zsolt 150.
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augusztus 13. hétfő Jn 10,11–21

Ahol Jézus megszólal és kimondja az igazságot –
bármelyik gyermeke által –, ott meghasonlás támad. Így
történik ez ma is. A jó pásztor képe a szíveinkbe van
pecsételve. Ő teljes odaszánással és engedelmességgel
végezte el az Atyától kapott feladatokat, így az örök
kárhozattól való megváltásunkat is.

) Ezt az önfeláldozó szeretetet láthatjuk
meg egyegy keresztyén család életében, ahol a szülők
élete a jó Pásztor életét példázza, és Ő megjelenhet
különösen az anyák áldozatos szeretetében. Ha a világ
ezt meglátja, akkor ez kívánatos lehet az emberek előtt,
így az Atya vonzásába kerülhetnek. Így fog növekedni
Isten országa bennünk és körülöttünk.

Ajánlott igeszakasz: Péld 11,24–25
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Jn 10,22–30 kedd augusztus 14.

A Biblia sorain keresztül, Isten fontos üzeneteket
küldhet a számunkra. A fenti idézetben jól láthatjuk az
Atya, a Fiú és az Isten gyermekeinek kapcsolatát,
egységét. A hang, amelyet követhetünk, itt van mindig
közöttünk.

Ezt Jézus ígérte meg a tanítvá
nyainak, minden időben és mindenhol, ahol őt követik.
Törekszeme arra, hogy mesteremet kövessem a cseleke
deteimmel és a beszédeimmel? Láthatóe rajtam és
hasonlítoke tanítómhoz? Ezek mind olyan kérdések,
amiket az ige naponként feltesz és szembesít is vele.
Legyek őszinte és valljam meg a bűneimet, mert a Szaba
dítóm ma is valóságosan szabaddá akar tenni. Jézus
Krisztus istensége és mindenható volta valóságos és
bizonyos, ott van a szíveinkben és szemeink előtt. Az ő
tenyerében vagyunk a legnagyobb biztonságban. Így
senki és semmi nem ragadhat el tőle, még a halál sem.

Ezt az Élet Fejedelme ígérte meg neked és nekem.
Ezért van okunk ma is örülni és örvendezni!

Ajánlott igeszakasz: Jn 1,1–4
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augusztus 15. szerda Jn 10,31–42

„

Jézus nyíltan beszélt önmagáról. Ugye, milyen
megrázó a hatalmukat féltő farizeusok „gyilkos” indulata,
ahogy Jézus ellen követ ragadnak? Mi milyen gyakran
ragadunk követ a kezünkbe, vagy milyen gyakran lesz a
szívünk kőkemény az evangélium tanításainak befoga
dására? Beszédünkkel is beállhatunk a kődobálók közé.
Így a körülöttünk lévő emberek csak a zengő ércet veszik
észre, amelyből hiányzik a szeretet. Érdemes ezeket a
kérdéseket is az Úr elé vinni, hogy ezektől megsza
badulva ismét használhasson minket mások javára.

Az Úr ezt az Agapé szeretetet kínálja adni
mindnyájunknak. Bárcsak kérni tudnánk minél többen
és többször ezt a Krisztustól megkapható és átvehető
ajándékot!

Ajánlott igeszakasz: 1Kor 13.
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1Jn 1,1–4 csütörtök augusztus 16.

Az olvasott sorokon keresztül megismerhetjük a
mindenkori tanítványok egészséges, előremutató és
közösségépítő lelkületét, amely tovább gazdagíthatja
Isten országát. Amit az Úr Jézus közelében láttak és tőle
hallottak azt adták tovább. Nekünk is ez a feladatunk.
Ha közelében vagyunk, lelki közösségben ővele akkor van
mondanivalónk róla.

Atya és a Fiú közösségében lehetséges a teljes öröm
átélése már itt a földön. Ezt nem tudjuk magunkban
tartani, hanem igyekszünk bevonni másokat is ebbe az
örömteli közösségbe: beszéddel, hívogatással és cseleke
dettel. Ezt az örömet a mi ellenségünk folyton igyekszik
megrontani, elvenni tőlünk gondokkal, aggodalmasko
dással. Ne engedjünk neki! Az öröm hódít, terjed, mint a
világosság, a mi örömünk körülöttünk mások számára is
áldások forrásává válik.

Ajánlott igeszakasz: Jn 1,8 –10
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augusztus 17. péntek 1Jn 1,5–10

„

Isten képmásai vagyunk, az Ő hasonlatosságára
teremtve. Mint az Úr elfogadott gyermekei, megváltottai
egyre jobban fogunk hasonlítani Mesterünkre, ahogy az
időben haladunk előre és közeledünk földi életünk befeje
zéséhez. Hogyan lehetséges ez? Közösségben éléssel.
Ővele és az övéivel megosztva az örömöket és a nehezeket
egyaránt. Jézus Krisztus maga a világosság.

) Így küld el bennünket a világba, mint
az ő fényeit, akik benne és általa világíthatunk. Krisztus
golgotai vére tökéletesen eltörölte minden bűnünket, még
a mait is. Ha észrevesszünk magunkban bűnt, az abból
való megtisztulás módja: megvallani és aztán elhagyni
(9.v.). Bárcsak ilyen éberek lennénk minden nap!
Mindezeket a bennünk lévő és munkálkodó Szentlélek
akarja és tudja egyedül elvégezni.

(Mt
5,14)

Ajánlott igeszakasz: Jn 9,1–10
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1Jn 2,1–6 szombat augusztus 18.

Milyen gyakran keressük a pártfogókat a földön!?
Emberekhez futkosunk, nekik panaszkodunk, és legtöbb
ször tőlük várjuk sorsunk és mindennapjaink jobbra
fordulását. Jól van ez így? Naponként feltehetjük ezt a
kérdést. A válasz sajnos sokszor elszomorító. Ezért az Úr
jogosan marasztal el bennünket. Az emberek szokásai,
rendelkezései, parancsai, gyakran félrevezetnek és tévút
ra terelnek. Így elveszíthetjük egészségünket, belső és
külső békességünket is.

A Fiú kiengesztelte az Atyát! Isten így mindent a
javunkra tud fordítani.

Hogy ez így legyen, Jézus
Krisztussal közösségben kell lennünk és az ő
parancsolatait követnünk.

Megvallom Uram, hogy sokszor nem így van az
életemben. Azért könyörgök, hogy legalább törekedjem
erre, a veled való engedelmes közösségre és a neked
tetsző életre. Ezért fontos a napi bibliaolvasás, imádkozás
és imádkozó közösségbe járás gyakorlata. Így legyen,
ámen!

Ajánlott igeszakasz: Róm 8,28–32
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34. hét

Feleségem édesanyja mondta el, hogy párom – még
gyermekként – ügyesen kivágta magát egy buta kérdés
csapdájából. A szülők kérdezgették: szereted anyát, apát,
a testvéred? Az „igen” válaszok után provokálták: de kit
szeretsz a legjobban? Amikor sokáig nem válaszolt és az
unszolást sem hagyták abba, határozottan felelt: „ÉN
MINDENKIT LEGJOBBAN SZERETEK!” Később,
névnapi ajándékként egy fali táblát kapott ezzel a
mondással és a fenti igével.

A gyermeki lélek még tiszta, jobban érti a szeretet
lényegét. Isten szeretetének átélése után, gyermeki
módon tudunk szeretni. Mennyire maradt ez meg
bennünk?
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Zsolt 41. vasárnap augusztus 19.

Innen indul minden bajra a megoldás. Lehet
hivatkozni az ellenségre, hűtlenné vált barátokra,
nyilván ők is felelősek a tetteikért, de az első, hogy én
milyen kapcsolatban vagyok az Úrral. Amivel kezdődik a
zsoltár, az is lényeges: odafigyelni a másik ember
nyomorúságára, segíteni amennyire tőlem telik.
Várhatom érte a megmenekülést…, de akkor is csak azt
adtam, amit én is kaptam. A kiinduló pont a lelkem
gyógyulása! A lázadástól, önzéstől, rosszat akarástól
beteg lelkem meggyógyítása. A konkrét tettek, a vétkek
mind ennek a betegségnek a tünetei! Mivel magam
kerestem és akartam a betegséget, csak azzal kezdhetem:
„kegyelmezz nekem”. Egyáltalán nem várhatom el, hogy
Isten meggyógyítson, de kérhetem, mert azt mondta:

A hitben élő orvosok mondják, hogy csak a testi
betegséget gyógyítani nem eléggé sikeres, a teljes
gyógyuláshoz lelki gyógykezelés is szükséges.

Ajánlott igeszakasz: Zsolt 32,5
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augusztus 20. hétfő 1Jn 2,711

Régi új parancsolat. A teremtéstől kezdve minden
történésben az a végtelen szeretet figyelhető meg, amivel
Isten – saját lényéből fakadóan – teljesen önzetlenül,
páratlan változatossággal „beburkolja” az embert. Ha
nem lett volna ez a „védő burok”, a bűneset miatt Ádám
és Éva lett volna az utolsó emberpár, Noé sem talált
volna kegyelmet. A sok bálványozás miatt a zsidó nép is
eltűnt volna, többször is, az aranyborjútól kezdve, a sok
istentelen király idején át a Megváltó emberré
születéséig. Ez a születés pedig új dimenzióba helyezte
ezt az agapét. Mint amikor egy sötét barlangba beragyog
a felkelő nap fénye. Kiderült, hogy az embernek csak
engedni kell, hogy átjárja ez a fény.

Figyeljünk még a mai ünnepen I. István királyunk,
Imre hercegnek írt intelmére: „…Megparancsolom, hogy
mindenütt és mindenekben a szeretetre támaszkodva ne
csak atyafiságodhoz és a rokonságodhoz … légy kegyes …
sőt mindenkihez, aki hozzád járul. Mert a szeretet
gyakorlása vezet el a legfőbb boldogsághoz.”

Ajánlott igeszakasz: Mt 22,3739; 1Jn 4,19
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1Jn 2,1217 kedd augusztus 21.

Milyen világról van szó? Amikor Isten megterem
tette a világot, megállapította, hogy igen jó (1Móz 1,31).
Akkor az apostol miért óv a világ szeretetétől, meg a
csodálatosnak teremtett testünk kívánságától? Tudjuk,
hogy a teremtés után történt valami. Az egyik főangyal
fellázadt és az őt követő angyalokkal együtt eltávolít
tatott a mennyből (Jn 12,31). Ők a sötétség erői, ideig
lenesen a földön tudnak működni, igyekeznek az embert
a Teremtő ellen fordítani vagy egyszerűen Őt elfeledtetni.
Ettől a világi lelkülettől óv az apostol. Ez a lelkület a
teremtett dolgokat a Teremtő elé vagy helyébe teszi. Az
embert úgy állítja be, mint aki saját maga képes megha
tározni az élete menetét, eldönteni mi a helyes, illetve
nem akarja figyelembe venni a másik ember érdekét.
Ebben az esetben elvész az isteni ellenőrzés, vezetés. Az
ilyen ember a vesztébe sodródik. Ha a testi vágyak, az
anyagi javak, a munka nem az isteni célt szolgálják,
akkor átveszik felettünk az irányítást.

Mi a helyzet ezekkel nálad?

Ajánlott igeszakasz: Lk 16,13; Jn 17,1517
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augusztus 22. szerda 1Jn 2,1829

Amikor Ádám és Éva engedtek a csábításnak és
engedetlenné váltak Istennel szemben, elutasították a
bizalmi kapcsolatot a Teremtővel. Ebből következett,
hogy elveszítettük az örökké tartó közösséget Istennel
(1Móz 3,2223). Tudjuk azonban, hogy már előtte
elhangzott az ígéret, az asszony utóda a kígyó fejére fog
taposni. Megtöri az átkot, visszaállítja az isteni rendet.

Jézus amikor a földön élt, egyértelművé tette, hogy
valóban Ő a megígért Messiás. Aki vele jár, az már most
itt a földön belép Isten királyi uralmába. Nem ígérte,
hogy attól kezdve gondtalan lesz az élete, sőt felkészítette
arra, hogy nyomorúságban is lesz része, de Ő vele lesz és
békességét is megkapja.

Kiteljesedve akkor kezdődik majd az örök élet, ha
Megváltónk, ígérete szerint újra visszajön. Akkor már
nem lesz módja senkinek változtatni az addigi helyzetén.
Ha elutasította Őt, marad a kárhozatban. Még a visszajö
vetelére vonatkozó ígérete nem teljesedett be, de a töb
bihez hasonlóan ez is be fog teljesedni!

Ajánlott igeszakasz: Jn 5,24; 17,13
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1Jn 3,110 csütörtök augusztus 23.

Belénk rögződött tulajdonság, hogy a hibáinkat,
rossz dolgainkat, bűneinket titkolni akarjuk. Már a pici
gyermek is, ha kérdőre vonják, letagadja az engedet
lenségét. Ha testvérével volt, még esetleg rá is hárítja.
Ádám és Éva is, amikor már lelepleződött a bűneset 
másra hárított.

Mi az oka, hogy ennyire nem akarjuk beismerni
bűnösségünket? Minden bizonnyal az, hogy jónak
gondoljuk magunkat, legalább is a többi embernél
jobbnak. Találunk is olyat, aki tőlünk lustább, nagyobbat
hazudik, többet csal az adózásnál…, mintha a mi dolgunk
lenne a bűnök megítélése. Ezzel az a legnagyobb baj,
hogy egymáshoz viszonyítunk, nem Istenhez. Mellesleg
azt is elfelejtjük, hogy Ő óvott meg a nagyobb gyarló
ságtól, hisz Istentől kaptuk a jó tulajdonságainkat, a
lelkiismeretünket is. A Szentlélek munkája, ha elkezdjük
kellemetlenül érezni magunkat a bűneink miatt. A felis
merést is tőle kapjuk: Jézus, aki isteni szentségben jött,
vállalta a bűnné lételt és a büntetést is helyettem.

Elhitted már és elfogadtad?

Ajánlott igeszakasz: 2Kor 5,21; 1Tim 1,15



64

augusztus 24. péntek 1Jn 3,1118

Isten gyermekeiként a mérték most már nem az
emberek szerinti norma, hanem Jézus példája. Akkor
nekünk is meg kell halnunk a testvéreinkért? Krisztus
áldozata egyszeri és tökéletes, abban az értelemben mi,
mint bűnös emberek nem is szereznénk halálunkkal
érdemeket. Hallhattunk esetekről, amikor valaki egy
másik ember helyett vállalta a halált, pl. háborúban,
hadifogságban. Ezek a megindító történetek szép példái
az önfeláldozásnak. Jézus is beszél arról, hogy az a legna
gyobb szeretet, ha valaki az életét adja a barátaiért (Jn
15,13). Ő ekkor elsősorban a saját váltsághalálára utalt.

Tehát nem kell valóságosan meghalnunk valakiért.
Nekünk abban a formában lehet életünket adni
testvéreinkért, hogy a közösségben nem helyezzük
magunkat mások elé, lemondunk minden előnyünkről,
azt keressük, hogyan lehetünk a másik javára. Mintegy
megöljük a saját énünket. Ez a valóságban sokszor
tehervállalással, idő, erő és anyagi áldozattal jár.

Vajon így töltöm be a küldetésem?

Ajánlott igeszakasz: Lk 9,24; Jn 3,16; Kol 3,1214
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1Jn 3,1924 szombat augusztus 25.

Ne a csalárd szívre gondoljunk, hanem az új szívre
(Ez 36,26). Mert amíg az Istennel nem törődő, vagy
szándékosan ellene törekvő szív irányít, addig altatjuk a
lelkiismeretünket. Azonban, ha már elszegődtünk a
királyok Királya táborába, akkor a tőle kapott új érték
rend szerint élünk (legalább is kellene élnünk). Valójában
nem mindig sikerül, ekkor figyelmeztet a szívünk, ha
valamiben mégsem tarjuk meg a napi parancsot. Ott
kezdődhet a baj, ha azt sem tudjuk, mi a napi parancs. El
sem megyünk a parancs kihirdetésre (elmarad a napi
csendesség), vagy nem halljuk meg (nem figyelünk oda).
Végig sem gondoljuk, mit mulasztunk. Akármit
kérhetünk a kihallgatáson, megkapjuk – feltéve, hogy a
parancsot végrehajtottuk. Igaz, nem mindig lehet tisztán
hallani az eligazítást, jöhetnek közbe váratlan esemé
nyek, az ellenség csapdába csalhat. Jó tudnunk: olyan
Fővezérünk van, akihez soron kívül, bármikor mehetünk
kihallgatásra.

Ha nem teljesíti kéréseinket, nézzük meg, azokat
tesszüke, amik kedvesek néki?

Ajánlott igeszakasz: Jn 14,1315; Róm 2,1415
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35. hét

"

Isten jelenlétét legintenzívebben talán a legnehezebb
életszakaszainkban tapasztaljuk. Miután kiderült, hogy
édesanyám gyógyíthatatlan beteg, majd 4 hét leforgása
alatt meg is halt, folyamatosan azt éreztem, hogy Isten a
tenyerén tart. Naponta csodálkoztam rá arra, hogy
milyen lelkierőt ad igéjén és a testvéreken keresztül.
Ami talán a legfelfoghatatlanabb, az a békesség, amit
már az édesanyám halála utáni napon megkaptam.
A nehézségek elkerülhetetlenek az életünkben, de Isten
ismer minket és pontosan tudja, hogy mikor, és hogyan
szorulunk az ő segítségére. Csak nem szabad elengedni a
kezét.
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Zsolt 93. vasárnap augusztus 26.

„

Napjainkban olyan történéseket látunk a világban,
amiket nem értünk: migránsválság, keresztények
kiirtását célzó háborúk. Mindenki a közvetlen
környezetéből is tudna olyan példákat sorolni, melyek az
emberi életet megrázkódtatják, és úgy érezzük, hogy
nincs szilárd talaj a lábunk alatt. Ha ezekre tekintünk,
könnyen átadhatjuk magunkat a kétségbeesésnek, hiszen
joggal érezhetjük azt, hogy nem tudjuk kontroll alatt
tartani az eseményeket.

Emberi természetünkből adódóan könnyen abban a
helyzetben találjuk magunkat, mint Péter, aki a vízen
járás közben levette tekintetét Jézusról. Ez volt az a
pillanat, amikor a külső körülményekre nézve
eluralkodott rajta a félelem.

Ha nem kételkedünk abban, hogy egy erős Isten a
világ ura, akkor nincs mitől félnünk. Menjünk tehát előre
bátran, hiszen Isten nem azt várja, hogy félelemmel
kucorodjunk bele a tenyerébe és a szemünket se nyissuk
ki, amikor a nehézségek jönnek, hanem arra tanít, hogy
szilárdan álljunk meg.

Ajánlott igeszakasz: 1Móz 15,18
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augusztus 27. hétfő 1Jn 4,1–6

Hatalmas ajándékot kaptunk Istentől: a hit
ajándékát. Ez a kegyelmi ajándék úgy átformál minket,
hogy már nem úgy gondolkodunk, nem úgy látunk és
hallunk, ahogy korábban. A célunk is más lesz: egyre
jobban megismerni a Nagy Ajándékozót. Minél jobban
megismerjük Őt, annál jobban vágyunk a jelenlétére, és
az olyan emberekkel való közösségre, akikkel egy nyelvet
beszélünk. Hívő testvérek közötti társalgás során azt
érezzük, hogy félszavakból is megértjük egymást már az
első találkozáskor is. Ugyanakkor biztosan sokan
megtapasztalták már azt, hogy Istentől távol álló
emberekkel folytatott beszélgetés időnként teljes
értetlenségbe torkollik, mert a másik fél nem érti, hogy
tarthatjuk Isten szavát igaznak életünkre nézve. Jézus
egy helyütt a szadduceusokat így feddi:

Ebben a tévelygésben vannak ma is sokan, és
ennek a hozadékát látjuk a körülöttünk lévő világban.
Van miért imádkoznunk!

Ajánlott igeszakasz: Mk 12,24
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1Jn 4,7–21 kedd augusztus 28.

Sokan hallottuk már hívő testvérek szájából, de mi
magunk is többször kimondhattuk az alábbi szavakat:
„Szeretem Istent”. Ez természetes is kellene, hogy legyen,
de ha jól megvizsgáljuk az életünket, a fenti kijelentés
beigazolódik? Mit jelent valójában Istent szeretni?
Számomra elsődlegesen azt, hogy tisztában vagyok azzal,
hogy mit tett értem. Ebből az következik, hogy nem
akarok neki fájdalmat okozni, amit leginkább is a
szeretetlenségem idézhet elő. Hiszen ha bármilyen bűnt
követek el – legyen az hazugság, irigység, viszálykodás –
minden a szeretetlenségből adódik és egy másik emberre
irányul.

Ezzel el is érkeztünk ahhoz a kérdéshez, hogy mit
jelent szeretni a másik embert. Elsősorban talán azt,
hogy elfogadom olyannak, amilyen. Ez nem mindig
könnyű. Én számtalanszor találtam már magam olyan
helyzetben, amikor meg akartam értetni valakivel, hogy
nem jól gondolkodik bizonyos helyzetekben. Aztán rá
kellett jönnöm, hogy van más nézőpontja is a dolgoknak,
nem csak az, ahonnan én látom.

Ajánlott igeszakasz: Gal 5,19–21
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augusztus 29. szerda 1Jn 5,1–5

Amikor ezt az igét hallja olyasvalaki, aki nem hisz,
valószínűleg így reagálhat: Tessék? Ugyan már! A világ
működési elvét nézve, ez teljesen érthető reakció, hiszen
miben látjuk a győzelem előfeltételét: fegyverek és pénz.
De hogy azzal győzhetek, hogy elhiszem, hogy Jézus Isten
Fia? Ez abszurdnak, vagy túl egyszerűnek tűnhet. Nem is
csoda, hiszen Isten nem a mi emberi gondolkodásunk
szerint működik. Számtalan példát találunk még erre:
„Boldogok, akik sírnak.” Igen, hiszen a bűnök feletti sírás
a valódi boldogság kulcsa.

Jézus arra is tanít, hogy szeressük ellenségeinket.
Belegondoltunk már abba, hogy mi milyen fizikai fájdal
mat okoztunk Jézusnak a mi bűneinkkel? Azt sem felejt
hetjük el, hogy nekünk nem megkoronázott és palotában
lakó királyunk van, hanem olyan, aki jászolban született
és kereszthalált halt. Azonban olyat tett, amit soha senki
más: feltámadt és ma is él.

Talán a legabszurdabbat hagytam a végére: Neki
rád és rám is szüksége van. Mi a benne való hit által
győzhetjük le a világot, és ez Őt dicsőíti.

Ajánlott igeszakasz: Zsid 12,2
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1Jn 5,6–12 csütörtök augusztus 30.

„Élj a mának!” „Ez az ember aztán tud élni!” „Vesd
bele magad az éjszakai életbe!” Akkor tehát mit jelent
élni? Szórakozni, wellnessezni, utazgatni, vásárolni? Azt
gondolom, ezekkel nincs semmi gond, amennyiben
megfelelő helyen vannak a mindennapjainkban. De ha ez
az életünk, ha ez motivál, ez mozgat és ez ad energiát,
akkor mi lesz velünk, ha ezektől meg kell fosztani
magunkat? Vagy azért, mert kiapadnak anyagi
forrásaink, vagy az egészségünk áll a dolgok útjába.
Ilyenkor jön általában a teljes kétségbeesés, ami sokszor
depresszióba, vagy akár öngyilkosságba torkollik.

Mit ért ezzel szemben életen a Biblia? „Akié a Fiú,
azé az élet.” Nem körülményektől függ, nem pénzügyi
helyzettől, nem emberektől. Sőt, nem csak ma igaz,
hanem holnap is. Akkor is, ha holnap már fizikailag
halott vagyok. Hát nem csodálatos? Ha Krisztus bennünk
van, akkor már át is estünk a halálon. Nem is lehet tehát
más törekvésünk, minthogy Pállal együtt elmondhassuk:

Ajánlott igeszakasz: Gal 2,20
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augusztus 31. péntek 1Jn 5,13–21

„

Egy közösség, legyen az család, vagy hívők testvéri
közössége nem csak arról szól, hogy jól érezzük magunkat
egymás társaságában, hanem arról is, hogy felelősséget
vállalunk a másikért. Ehhez persze szükséges, hogy
őszinte érdeklődéssel tudjak a másik ember felé fordulni.
Ha ez megtörténik, akkor fogom tudni, hogy mik az ő
fájdalmai vagy éppen küzdelmei. Így láthatom meg adott
esetben azt is, hogy milyen bűnt követ el.

Sokszor fájdalmas szembesülni egy hívő testvér
által elkövetett bűnnel. Ilyenkor csalódunk is, amiből az
következhet, hogy pálcát törünk felette, mondván, hogy
ilyet, mi soha nem tennénk. Ilyet lehet, hogy nem, de
teszünk mást, ami szintén elítélhető. Tudnunk kell azt is,
hogy az a bűn, amit a testvérünk elkövet, valószínűleg őt
is marcangolja. Hiszen ne felejtsük el: „…nem azt teszem,
amit akarok, hanem azt teszem, amit gyűlölök” (Róm
7,15). Vállaljuk fel tehát az egymás iránti felelősséget
ilyen esetekben is, bízva abban, hogy amikor mi vétke
zünk, mások is szeretettel hordoznak majd minket.

Ajánlott igeszakasz: 1Móz 4,9
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2Jn 1–13 szombat szeptember 1.

Sokak számára nem csak az okoz éveken át tartó
lelki gyötrelmet, hogy nem tudnak megbocsátani mások
nak, hanem hogy nem tudnak megbocsátani önmaguk
nak. Sajnos teszünk olyan dolgokat akarvaakaratlanul,
amivel komoly fájdalmat okozunk másoknak. Ilyenkor
marcangol minket az önvád és szeretnénk az idő kerekét
visszafordítani. Isten ebben a helyzetben sem fordul el
tőlünk. Sőt, megtanulhatunk róla olyat, amit más
esetben nem tanulhatnánk.

Mit jelent az ő kegyelme? Hogy a bűneinkért
nekünk már nem kell büntetést elszenvednünk. Mit
jelent az ő irgalma? Tudja, hogy milyen fájdalmat jelent
nekünk az a helyzet és megkönyörül rajtunk, nem hagy
tovább szenvedni. Mit jelent az ő békessége? Hogy
megszűnik az önostorozás és új lapot tudunk kezdeni az
életünkben. Csak rajtunk áll, hogy ezt kérjüke Istentől,
vagy egy életen át akarjuk büntetni magunkat és nem
kérünk sem a kegyelméből, sem az irgalmából, sem a
békességéből.

Ajánlott igeszakasz: 2Pt 1,2



74

36. hét

Most, amikor írom e sorokat, néhány nap választ el
minket aaz országos parlamenti választásoktól. Minden
felelős állampolgárnak választania kell. Sokszor álltam
már döntés előtt életem folyamán. Hálás vagyok azért,
hogy az én Uram és Megváltóm soha nem hagyott
cserben ilyen helyzetekben sem, és mindig adott hatá
rozott állásfoglalást. Mindig tudtam, hogy kezében van az
életem és nem dönthetek tőle függetlenül. De azt is
tudtam, hogy Ő javamat akarja, és csak az a jó döntés,
amely az ő akaratával, tanácsával egyezik. Ezért igyekez
tem minden válaszútnál kérni az ő útmutatását, és nem
is csalódtam, mert amit Ő mutatott az a legjobb út volt
számomra. Bánom azokat a „reflexből” hozott rossz
döntéseket, melyekben nem kérdeztem meg Őt!
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Zsolt 146. vasárnap szeptember 2.

„

A választott népet, „Siont”, amely az ő mindenkori
élő gyülekezete, szólítja fel a zsoltáríró, hogy „Dicsérjétek
az Urat!” Miért? Mert Ő örökké élő, mindeneket
teremető, nemzedékek hosszú során igazságosan
uralkodó hatalmas Isten. A királyok Királya és uraknak
Ura. Ő a te Istened, hódolj hát előtte boldogan, örömmel!

Aki az Úr Jézus gyülekezetébe tartozik, az boldog
ember, mert megváltozott az élete. Reménytelen,
céltalan, ideoda hányódó, mindig elégedetlen, önző, csak
magának élő világából kiszabadítva biztos cél felé
igyekszik. Urának irányításával, segítségét élvezve öröm,
békesség és reménység tölti be a szívét. Ezeket az előtte
járó és vele beszélő Úrnak a Lelke ébreszti szívében. A
reménységet naponta erősíti a feltámadott élő Úr Jézus
ígérete:

. Csodálatos
kilátások! Dicsérjétek az Urat!

Ajánlott igeszakasz: 1Pt 1,3–9
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szeptember 3. hétfő 3Jn 1–15

Különös kifejezést használ ebben a levelében az
apostol: „...a te igazságodról...” Hát van nekünk, Jézus
Krisztusban hívőknek saját igazságunk? Az emberek
nagy többsége úgy gondolja, hogy van. De itt nem erről
van szó, hanem „az igazságban való járás”ról. Ez az
igazság pedig nem a mi – magunknak beképzelt –
igazságunk, hanem annak igazsága, aki úgy szólhatott,
hogy , aki így
mondta Pilátusnak:

. Bármely
embernek akkor van igazsága, ha az igazságból való, ami
azt jelenti, hogy meghallotta az Úr Jézus elhívását,
elfogadta kegyelmi ajánlatát és engedelmeskedik neki. Ez
az isteni igazság, amelyet az Úr Jézustól lehet kapni.
Ezután ebben az igazságban „járni” lehet, mert belső
kényszer sarkall arra, hogy járjunk benne.

Két ember viselkedését állítja szembe ez a levél. Az
egyik a címzett, Gájusz, aki befogadja a testvéreket és
gondoskodik róluk, a másik Diotrefész, aki elsőségre
törekszik, áskálódik mások ellen és nem fogadja be a
testvéreket. Döntsd el, hogy ki jár az igazságban! Te az
igazságban jársz?

Ajánlott igeszakasz: Jn 1,14–17; 17,14–23
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Zof 1,1–9 kedd szeptember 4.

„Elvesztek... Kiírtom... Megbüntetem...” Ezekkel az
ijesztő szavakkal fejezi ki a próféta Isten útálatát és jogos
ítéletét mindazok ellen a bűnök ellen, melyeket ebben a
rövid igeszakaszban bemutat. És közbevetve ott áll ez a
mondat egy felszólítással kezdve: „Hallgass az Úr, az én
Istenem arca előtt,...” Mintha azt mondaná: „Ne sorold
tovább, mert az ítélet végrehajtása nem mindenkit érint.”
Mert Isten nemcsak az ítéletet határozta el, hanem a
megváltást is. „Az Úr napja” nemcsak az ítélet bekövet
keztét hozza el, hanem előtte az áldozat bemutatását is,
amellyel az Úr maga szenteli meg meghívottjait, akiket
kiragad az ítéletből.

Milyen jó, hogy mi már tudjuk, hogy ez az áldozat
értünk már elkészíttetett. Isten Báránya, az Úr Jézus
Krisztus volt ez az áldozat, Ő volt az, aki ezt az áldozatot
magára vállalta és el is végezte. A Golgotán elszenvedte
bűneink büntetését, és kiengesztelte az Atyát érettünk.
Főpapi imájában elmondta az Atyának:

(Jn 17,19). Nem érezzük úgy, hogy adósok
vagyunk a hálával ezért?

Ajánlott igeszakasz: Hós 2,18–19
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szeptember 5. szerda Zof 2,1–7

Ez a felszólítás nemcsak Isten népének, hanem
mindenkinek szól. Mindazokhoz, akik az Ő szavát
alázatos szívvel meghallják, és elkezdik keresni az Urat,
az ő akaratát, az ő igazságát. A próféta az ítélet napját
vetíti előre, és úgy beszél Istenről, mint aki keresi az
alázatos szívűeket, hogy azok oltalmat találjanak az
ítélet napján. „Noha felséges az Úr, mégis meglátja az
alázatost, a kevélyt pedig távolról ismeri” (Zsolt 138,6).

Az alázatot az Úr Jézustól lehet tanulni, aki
magáról elmondhatta, hogy

, és ezt a lábmosás történetéből látjuk
igazán. Az alázat és az engedelmesség „kézenfogva”
járnak. Ezért írja Péter apostol:

. Tehát az alázatos szív az Isten akaratának való
engedelmesség, mert Ő azt kívánja, hogy mindenki
alázza meg magát előtte és hittel fogadja el az ő
Krisztusban felajánlott békeajánkatát!

Ajánlott igeszakasz: Jn 13,1–16
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Zof 3,9–20 csütörtök szeptember 6.

Két mondat, amely elmondja Istenről, hogy milyen
Ő az ő népe irányában. Ha az ő népéhez tartozol már az
Úr Jézus váltsághalálának és feltámadásának elfogadása
által, akkor hozzád is így viszonyul a te Istened.

Először is Ő erős Isten, aki „veled van” és
„megment”. Ezt a testben megjelent Isten Fia, Jézus
Krisztus ígérte meg az övéinek:

Ezt ígérte az
övéi közösségének, és e közösség minden tagjának. Külön
kiemelte: úgy van velünk, hogy „megment”. Vedd igénybe
ezt az ígéretét a szükség idején! Megtapasztalod annak
valóságát. Csodálatos kijelentés a Szentháromság
Istenről, hogy Ő örvendező, és nem szomorkodó Isten, –
különösképpen az ő megváltott gyermekeivel kapcsolat
ban – „nagy örömmel” sőt ezt még fokozza: „ujjongással
örvendez neked”. Ha magamba nézek, nem értem, hogy
miért. Mi örömet talál bennem? És ne csüggedj, mert
megígéri azt is, hogy „megújít szeretetével”. Nem
ítéletével, nem is feddő szavával, hanem szeretetével újít
meg. Tapsztald meg, Te is Testvérem ezt a megújulást!
Kívánom neked is.

Ajánlott igeszakasz: Zsolt 103,1–5; Róm 12,1–2
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szeptember 7. péntek Hab 1,1–11

Kérdésekkel kezdődik ez a bibliai szakasz:
„Meddig... ? Miért...? Ha szétnézünk ebben a világban,
ezek a kérdések bennünk is felmerülnek. A próféta
látomásában – ahogyan ez az Isten ma élő gyermekeinek
reálisan megjelenő gondolatiban is – csak az Isten
ítéletének eddig még ismeretlen, nem tapsztalt eszközei
jelennek meg. Ez meglepi az emberek nagy többségét,
akik jobbat várnak, és cselekedeteiknek gyümölcseként
egyre csak rosszabbodó helyzetbe kerülnek. E világ urai
megsötétültségükben nem képesek felmérni elhatározá
saik és nyilatkozataik hatását, de elismerni sem képesek
rossz döntéseiket. Ezért a vezetettek bizony csak
csodálkoznak helyzetük rosszabbodásán. Tanácstalanul
szemlélik a történteket, meg sem hallva az isteni
figyelmeztetéseket, a prófétai szót, amely megtérésre,
szemléletváltozásra szólít fel. Isten valóságának, és
magunk bűneinek felismerése adhat csak olyan változást,
amely kivezethetné e világot a súlyos válságból. Csak a
Jézus Krisztusban felajánlott bűnbocsánat és békeajánlat
adhat reménységet és megoldást!

Ajánlott igeszakasz: Ézs 55.
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Hab 1,12–2,3 szombat szeptember 8.

A próféta látva népe és vezetőinek bűneit és ismerve
az Úristen elhatározott ítéletét nem vonul félre, mert
felelősséget érez népéért, a sok elvesző emberért, a
nyomorúságba, fogságba kerülőkért és a halálba menő
kért. Ő bízik Istenében és tőle várja a kivezető utat, amit
hirdetnie kell népe felé. Az őt körülvevő nagy összevissza
ságban egy feladatot kap az Úrtól: Tekintse magát népe
őrszemének, aki az őrhelyen áll és csak az Úrra figyel.
Neki nem kell mást tennie csak figyelni és várni az Úr
szavára, „hogy lássam, mit szól hozzám”.

Kedves Testvérem, úgy élsze ebben a világban,
mint aki őrhelyen állsz? Ismered az őrhelyedet, azokat,
akikért és akik helyett is neked kell helyt állni, mert
világosságot kaptál és hitet, megbízást arra, hogy mások
felé jelezd az ellenség közeledtét, átvedd a figyelmeztető
üzenetet és ébreszd, riaszd fel őket halálra vivő álmodo
zásaikból. Az őr felelős szolgálatot teljesít. Legfőbb
feladata, hogy éberen figyeljen, és közvetítse felettes
vezetője jeleit, utasításait, üzeneteit, hogy kommuni
káljon a más őrhelyeken állókkal. Közösségben az Úrral
és egymással ilyen szolgálatban vagyunk.

Ajánlott igeszakasz: Ez 33,1–9
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37. hét

„

Jézus ezt mondta az Őt megkísértő farizeusoknak,
és ma nekünk: Isten gyermekei kettős állampolgárok.
Ezért kétirányú kötelességeink vannak, elszámoltathatók
vagyunk. Nem csak az APEH felé az adóval, hanem
Istennek a ránkbízottakkal, küldetésünkkel.

A világnak, –mondja Pál.
Mivel? Az evangéliummal. Isten sem a pénzedet,
odaszánt idődet, fáradozásaidat kéri, hanem a szívedet!
Kötelességed van a testvérek felé is. Te kinek tartozol?
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Zsolt 49. vasárnap szeptember 9.

A látszat sokszor megtéveszti az embert, mert úgy
gondolkozik: az előkelőknek, gazdagoknak jobban megy
soruk. Ki a gazdag? A világ szerint az, aki anyagi
javakban bővölködik, tekintélyes vagyonnal rendelkezik,
ezáltal lehetősége van bármit megtenni, elérni, megsze
rezni. A Biblia mást tanít.

– mondja Jézus a bolond gazdag
példázatában (Lk 12,15).

Az Isten szerinti gazdagságot nem unciában, piaci
árfolyamban, hektárban, versenyistállóban mérik.
Szerepelhet valaki a világ leggazdagabbjainak listáján,
ha az Istennel szembeni adóssága nincs rendezve, ő a
legnyomorultabb, legszánalmasabb. A világ leggazdagabb
emberei azok, akiknek nincs adósságuk Istennel
szemben, mert Jézus kifizette. Azok, akiknek nevei az
élet könyvébe beírattak, és Jézusban megáldottak. (Ef
1,3) Ráadásként a szükséges dolgok is megadatnak nekik
ebben a világban.

Ajánlott igeszakasz: Lk 12,13–21
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szeptember 10. hétfő Hab 2,4–20

Miről, és kiknek szól ez a fontos üzenet? Babilon
pusztításáról, és Babilon pusztulásáról, de elsősorban
Isten hűtlen népének! Ha nem hisztek, elvesztek! Mint
mindig itt is az ítéletes prófécia tartalmaz megtérésre
való felhívást is. Az igaz – aki hit által megigazult – élni
fog a benne lakó hit által. A hűtlenség elveszi méltó
büntetését, a hit elnyeri jutalmát. A Biblia beszél
olyanokról, akik jól indultak a hit útján, és később
hajótörést szenvedtek. Uzzijjá, Ezékiás, Salamon. Az
alázatot felváltotta a büszkeség, az Úrban való bizalom
helyett emberekben, gazdagságban, erejükben bíztak. Az
Úrral való szövetséget felváltották más hatalmas
ságokkal való szövetségre. „Kevélység jár az összeomlás
előtt és a bukás előtt fölfuvalkodottság” (Péld 16,18).
Mire int minket az Úr? Ne forduljon el a szíved az Úrtól a
megpróbáltatás idején sem.

Légy hű mindhalálig, meg ne hátrálj! Nézz fel Jézusra,
higgy Őbenne!

Ajánlott igeszakasz: Róm 5,1–11
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Hab 3,1–19 kedd szeptember 11.

Isten megítéli a maga népét bűnei miatt, és a
próféta megérti, hogy ehhez a pogány Babilon eszköz.
Vajon napjainkban a „keresztény” Európa nem ilyen
ítélet alatt van?

Habakuk próféciája túlmutat korának eseményein,
és előrevetíti a nagy nyomorúságot, és az Úr napját,
melyen megítéli a világot, a hitetlenség miatt. Most a
kegyelem ideje van. Jézus ezzel kezdte szolgálatát :

– és itt abba hagyta, –
pedig van folytatás:

. Eljön az ítélet
napja, ami rettenetes lesz. Isten gyermekei azonban nem
félelemmel tekintenek erre a napra, mert számukra a
boldog beteljesülés pillanata lesz. Ha szíved Jézusé,
bizalommal tekinthetsz előre.

Ajánlott igeszakasz: 2Pt 3,1–18
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szeptember 12. szerda Préd 1,1–17

„

Belefáradtam! Nincs értelme! Így beszél az, akinek
céljai, vágyai csak a földi, múlandó, dolgokra irányulnak,
figyelmét csak a láthatók kötik le, erejét pedig azoknak
megszerzésére fecsérli. Ha a világban keresed az életed,
hasznod, örömöd, az csak kiégéshez, kiábránduláshoz,
csalódáshoz vezet. A világ a hiábavalóságnak vettetett alá
(Róm 8,20). Az önmegvalósítás tévútra vezet. Sok ilyen
tévút van. Van primitív, amikor az ember a testi
örömöket, az élvezeteket keresi csupán. Van nemes
életcél, amikor az ember a tudás, a műveltség, a gazdag
ismeret megszerzésében látja az élet értelmét. Van
hitvány, amikor valaki a hírnévben, a sikerben, a
vagyonban, a hatalomban keresi az élete célját. Ha Isten
nélkül akarja megszerezni, elérni céljait, csupán a maga
élvezetére, dicsőségére, abból csak kára lehet.

. Jézus azért jött, hogy áldott ÉLETÜNK
legyen.

Ajánlott igeszakasz: Zsolt 127.
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Préd 2,1–12; 25–27 csütörtök szeptember 13.

Ez lenne a felülről való bölcsesség? A világ mondja:
élvezd az életet, szerezz meg mindent, amit lehet,
valósítsd meg magad, mert megérdemled, és ettől boldog
leszel. Ma is az önzés, az egoizmus, hedonizmus jellemzi
világunkat. Salamon visszatekintve felsorolja, milyen
nagy dolgokat tett, és milyen naggyá lett: alkottam,
gyűjtöttem, szereztem, ültettem MAGAMNAK! A magam
élvezetére, a magam dicsőségére, örömére, hasznára. ÉN
ÉNÉN! A legfájóbb az, hogy nem így indult. Ifjúkori
imádságnak fő hangsúlya nem ÉN, hanem TE, TE, TE
volt (1Kir 8.). Hogy változott így meg? – vagy talán sose
volt igazi változás? Nem lett igazán, és teljesen szíve az
Úré. Ahol uralomváltás volt ott az ÉN uralma véget ér,
és Jézus kerül a szív trónjára.

Mert
ahol a kincsed van, ott van a szíved is!

Ajánlott igeszakasz: 1Tim 6,1–19
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szeptember 14. péntek Préd 3,1–15

„

Egyszer egy indiai hercegnő az édesapjától kapott
gyűrűvel felkeresett egy hindu bölcset. Azt kérte tőle,
hogy véssen a gyűrűbe olyan bölcsességet, mely a szomo
rú napokban vigasztalja, a nehéz helyzetekben bátorítja,
a boldog időszakokban pedig óvatosságra inti. A bölcs pár
nap múlva visszaadta a gyűrűt. Egyetlen szót vésett bele:
ELMÚLIK.

Életünkben váltakozik az öröm, a bánat, a fájdalom,
a boldogság, a jó és rossz napok. Legtöbbször nem tőlünk
függnek. Az embernek csak annyi szerepe lehet benne,
hogy hittel elfogadja, hittel megragadja, kegyelemmel
hordozza, vagy él a felkínált lehetőséggel, és Isten dicső
ségére fordítja. Van kijelölt, rendelt idő, amit ha
elmulasztunk, az végzetes katasztrófával jár. Van
alkalmas, megfelelő idő, amivel jól kell sáfárkodni, mert
ha elszalasztjuk, visszahozni nem lehet. Bölcsességre
vall, ha az ember tudja, hogy mikor, mit kell tenni, vagy
mikor, minek van itt az ideje. „...Igen, Atyám, ború vagy
fényözön Tetőled száll rám, atyai kezedből. A földön
másban nem gyönyörködöm. (Hall. 75,2. v.)

Ajánlott igeszakasz: 2Kor 6,1–10
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Préd 4,1–12 szombat szeptember 15.

„

Mint ahogy a halál idegen az ember lényétől, mert
Isten életre, és a vele való közösségre teremtette,
ugyanígy a társtalanság is életidegen. Egymással való
közösségre vagyunk teremtve „

Nem csak a házasságra utal, hanem arra is, hogy az
ember a kapcsolataiban tud boldog lenni, és kiteljesedni.
A keresztyén közösségnek, gyülekezetnek küldetése, hogy
védelmet nyújtson az elesetteknek, árváknak, özvegyek
nek, kiszolgáltatottaknak.

Az erős „hármas kötél” nemcsak a
boldog házasságra, hanem a Krisztus testére, az
egyházra is igaz. „

Ajánlott igeszakasz: ApCsel 4,32–37
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38. hét

Konfirmációi alapigém volt ez. Emlékszem mennyi
re megdöbbentett, amikor áldó igeként éppen ezt kaptam.
Ahogy tehettem kikerestem a Bibliámból, és amikor
megláttam, hogy ez csak a vége a mondatnak, kicsit
rosszul éreztem magam. Az eleje így hangzik:

más
fordításban: „Tudjátok meg hát, hogy kedveltjévé
választott az Úr”. Miért nem mondta a lelkész elejétől,
miért csak ezt mondta? Nem vagyok kegyes? Nem vagyok
kedveltje az Úrnak? Azután eszembe jutott több korábbi
eset, amikor imádságban fordultam az Úrhoz, és
meghallgatott. El is szégyelltem magam, hiszen mekkora
ajándék ez! Pontosan tudhatom, hogy meghallgat a
Királyok Királya! Amikor bizonyságot tettem a gyüleke
zet előtt a hitemről, Ő megerősített, hogy bátran szóljak,
mert meghallgat!
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Zsolt 37,1–20 vasárnap szeptember 16.

Sok beszélgetésben hallom kifogásként, hogy csak
az valósul meg, amit az ember maga tesz meg. Senki nem
teszi meg helyette. Ezt általában a még nem hitben járók
mondogatják. Mi pedig sorolhatjuk esetek sokaságát,
amikor megvalósult ez az ígérete Istennek az életünkben.
Olyan csodák történtek, amelyeket ki sem találhatott
volna senki előre. „Csak” mert az Úrra hagytuk az
utunkat, „csak” mert bíztunk benne. Mégis, egyegy új
gond vagy megoldhatatlannak látszó probléma
előkerülésekor elkezdjük keresni egyből az emberi
megoldást, még mi is. Rossz reflex. A bűn reflexe. Hála az
Úrnak, hogy nem hagy bennünket ezen a tévúton, és
igéjével tanít, vezet, figyelmeztet, visszavisz a helyes
útra. A bizalom megerősödik, a nehézségen túljutunk.
Kiderül, hogy az javunkra van, vagy éppen másokéra
általunk, és épülhetünk mi is az esetből. Ha kiemelem a
két igét: „hagyjad, bízzál”, akkor benne marad az Isten
kétszer, az út egyszer (az út is Ő, ahogy Jézus mondta
magáról), vagyis háromszor az Isten, te pedig hagyjad és
bízzál!

Ajánlott igeszakasz: Lk 11,5–13
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szeptember 17. hétfő Préd 5,1–7

„

Mai világunk egy felfokozott médiavilág. Hatalmas
mennyiségű információ áramlik folytonosan írott, hangzó,
álló és mozgó képi formában. Az internet csak megnövelte
ezt, és ömlik ránk a megemészthetetlen, átgondolha
tatlan mennyiségű adat. Persze ami beáramlik, abból,
amit fontosnak gondolunk mások számára, azt igyek
szünk tovább adni. A sok beérkező információból pedig
nem csoda, hogy több is akar kimenni, szinte késztet
bennünket, hogy adjuk tovább. Maga Jézus tanított
bennünket arra, hogy tegyünk tanítványokká minden
népet, hirdetve az evangéliumot. Ehhez azonban csak azt
az egy szükséges dolgot kell hallgatnunk, tudnunk és
továbbadnunk, ami életet adhat – Isten igéjét – , erre kell
koncentrálnunk, mert elveszünk az információhalmaz
ban.

Ne engedjünk hát mindent a bensőnkbe, és
legyünk figyelemmel beszédünkre is, hiszen minden
kimondott szó Isten elé kerül!

Ajánlott igeszakasz: Jak 3,1–13
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Préd 5,10–20 kedd szeptember 18.

Látom, hogy amikor az örökösök megörökölnek egy
lakást, fáj a szívük kidobni a sok felgyűlt holmit. Jónak,
mások számára örömmel használhatónak ítélik a búto
rokat, ruhákat, a konyhai eszközöket. Alkalmanként
annyira tele van egyegy ingatlan, hogy szinte csak a
folyosókon lehet járni. Ezek persze már kissé idejét múlt,
kevéssé divatos dolgok, amelyeket az örökhagyó
őrizgetett, értelmetlenül halmozott fel. Sokszor találok
négyöt kávéfőzőt, kéthárom turmixgépet, és nem is
tudom felsorolni mennyi mindent több példányban.
Segítőimmel lehordjuk a teherautóba, és elszállítjuk
vidékre, olyan helyekre, ahol örömmel válogatnak az
emberek a holmik között, és néhány nap alatt elfogy
minden. Öröm lesz a szívükben, amit nem kapott meg az,
aki addig csak őrizgette ezeket haszontalanul. Mennyivel
jobb lett volna, ha az örökhagyó még életében megkapja
az adás örömét... Ehelyett csak újabb és újabb dolgokat
vásárolt, haszontalanságokra költve a pénzét, amivel
pedig lelkeket vezethetett volna Krisztushoz.

Ajánlott igeszakasz: Lk 12,16–21
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szeptember 19. szerda Préd 6,1–12

"Ember, küzdj, és bízva bízzál" – írta Madách az
ember tragédiájában. Miért küzdj, és kiben bízz? A
legfontosabb kérdések közé tartozik! Nagy ajándéka
Istennek a Jézusban, mint Megváltóban való hit. Ez már
értelmessé teszi a küzdést, ami nem halott anyagi
dolgokért, emberi teljesítményekért vagy akár sok
utódért folyik, hanem, hogy más is megismerhesse a hit
nagy ajándékát, Krisztust. A küzdelem célja, hogy
mindenki részesedhessen ebből a soha semmivel nem
pótolható örömből, elvehetetlen boldogságból. Ekkor már
nem számít annyira az egészség, vagy a jólét, mert ez a
belső boldogság Istenre, Jézus Krisztus áldozatára,
megváltói tettére épül. Ebben megtalálható a megelé
gedés, e nélkül pedig az ember örök elégedetlen. Vajon
Márták vagyunke lelki értelemben? Imádságaink nem
burkolt utasításoke Istennek? Nézzünk Pál apostolra,
aki miután megismerte ezt a nagy ajándékot, boldog,
értelmes, bár szenvedésekkel terhelt küzdelmes életet
élhetett!

Ajánlott igeszakasz: Lk 10,38–42
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Préd 7,1–14 csütörtök szeptember 20.

Sok mindenen kell keresztül mennie az embernek,
amíg legalább már alkalmanként Isten szerint tudja látni
a dolgokat. Gondoljunk Mózesre, akiről azt olvassuk,
hogy nem volt szelídebb ember nála a föld színén. Szinte
hallom, hogy némelyek ezt mondják: „csak élt volna
napjainkban, csak vezetett volna autót”! Vezetett, ha nem
is autót, de egy egész népet! Persze ezen kívül sok
minden kihozhatja az embert a sodrából, ha a pillanatra
néz. Ez nem a mennyország, és a jelenlevő ősellenség
nagyon is igyekszik Isten gyermekeit egyre
használhatatlanabbá tenni, ennek jó példája, ha méregbe
gurul az ember. Börtönmissziósként az erőszakos
bűncselekményekben látom a felgerjedés, mérgesség
ördögi eszközét. El lehetett volna valamit intézni
megegyezéssel, két szóval, de a harag nem engedte.
Kedves olvasóm! Te Isten gyermeke, a béke követe kell
légy! Nem erőből, izzadsággal, hanem belső lelki
indíttatással hagyd a benned élő Jézust előre kerülni!
Fékezd meg hát indulatodat, mert nem lehetsz Isten jó
eszköze ilyen állapotodban!

Ajánlott igeszakasz: Jak 1,16–27
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szeptember 21. péntek Préd 11,1–12,2

Egyegy munkamegbeszélésen mindig van olyan
ember, aki azonnal azt keresi, hogy amit feladatként
valaki kijelölt, az miért nem jó, vagy miért nem lehet azt
úgy megcsinálni. Ők a „nem emberek”. Kisgyermekként
sem viszi le mindenki örömmel a szemetet, vagy nem
akar elvégezni más, a család közös terhéből reá kiosztott
dolgot. A bűn természete, az engedetlenség sajnos
öröklött sajátosságunk. De! Újjászületett hívőként, Jézus
megváltottjaként minden megváltozik. Helyreáll az
engedelmesség, a szeretet, így a hála lesz mozgatója
gondolatainknak, tetteinknek. Akkor már tettrekészség a
jellemzőnk, és ha valami lehetetlen feladatot kapunk,
akkor azonnal a megvalósítás módjait keressük. Mennyi
vel jobb lenne a világ, ha ilyenek lennénk egyre többen,
ami persze rajtunk, hűségünkön, odaszánásunkon is
múlik. Tudom, senki sem téríthet meg embereket, mert
ez az Úr munkája. Ő azonban nagylelkűen bevon minket
ebbe a szolgálatba ma is. Éljünk hát a lehetőséggel:
együtt munkálkodni az Úr Jézus Krisztussal!

Ajánlott igeszakasz: Mt 24,44–51
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Préd 12,3–16 szombat szeptember 22.

Salamon – aki a prédikátor –, igyekezett megtalálni
a hasznos beszédeket. Nekünk ma a kezünkbe adatott a
Szentírás, a hasznos beszéd,– sőt ennél is több – az írott
ige, hiszen életnek beszéde az. Igyekszele továbbadni,
amit Isten kijelentett? Szánsze időt a tanulmányozásra?
Isten parancsa, hogy tanuljuk igéjét, és tanítsuk
utódainknak. Beteljesedett az ige:

. Megtapasztalhatjuk ezt a
csodát, ha odaszánt módon olvassuk, tanulmányozzuk a
Bibliát, és megértjük, mert Isten tanít bennünket. Az Úr
kijelenti, magyarázza szavával az élet dolgait, az elmúlt
és eljövendő időt. Vezet a mindennapokban, különleges és
egyszerű döntéseinkben egyaránt utat mutat. A ma
embere vágyik az igaz beszédre, mert sok helyről a
hazugság, az ámítás szava szól. Neked a birtokodban
lehet megelégíteni ezt a vágyakozást. Legyen minél több
szavad „aranyalma ezüsttányéron” (Péld 25,11ből). Te
mondod, az Úr pedig megcselekszi szemed láttára az
igazság beszédét! Kelle mára nagyobb öröm?

Ajánlott igeszakasz: 2Tim 3,14–17
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39. hét

Ezt az igeszakaszt jegyes oktatáson kaptuk a
lelkipásztorunktól, aki összeadott minket. Ez volt az
esküvői igénk is. Nyiladozó hitünkkel akkor még nem is
sejtettük ennek az igeversnek a mélységét. Azóta
naponként rácsodálkozunk az Úr teremtő munkájára a
kapcsolatunkban. Néha egészen váratlan helyzetek elé
állít bennünket, majd elkísér és erőt ad, hogy az ő
erejével tudjuk egymást felemelni és bátorítani, ha
egyikünk nehezebb helyzetbe kerül. A „harmadik szál”
nélkül, a magunk erejéből ez a kötelék sokkal silányabb,
gyengébb lenne. Így azonban a legerősebb viharoknak is
ellenáll!
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Zsolt 37,21–4 vasárnap szeptember 23.

A zsoltár ezen szakasza ismerős lehet számunkra.
Számos zsoltárban találunk ehhez hasonló igehelyeket és
Salamon király példabeszédeinek is ez az egyik legfon
tosabb üzenete: az igazak útját az Úr oltalmazza,
nyomában bőség és boldogság a jutalmuk. A törvényt
megtartók gazdag jutalomban részesülnek. A bűnösök
jutalma pusztulás. Egyszerű a képlet. Ez ismétlődik
nemzedékről nemzedékre, évszázadról évszázadra. Az
ismétlések gyakorisága az üzenet fontosságát hangsú
lyozza. Ma is ugyanúgy érvényes, mint évezredekkel
ezelőtt. Miért olyan nehéz mégis az igaz úton járni? Miért
esünk el újra és újra? A kísértő legfőbb célja, hogy
letérítsen minket erről az egyenes útról, hogy
pusztulásba vigyen. Önmagunkban hiába reménykedünk,
az Úr oltalmától és kegyelmétől függ a mi megtarta
tásunk. Imádkozzunk, hogy a világ zaja ne térítsen el
minket erről az ösvényről, így az Úr törvényében való
gyönyörködés és annak megtartása boldogságunk forrása
lehessen!

Ajánlott igeszakasz: Zsolt 1,1– 3
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szeptember 24. hétfő Gal 1,1–5

Hajlamosak vagyunk az apostoli köszöntéseken
átsiklani, pedig ha figyelmesen olvassuk őket, sokat
megtudhatunk a levél írásának körülményeiről, az
apostol és a címzettek viszonyáról, a levél tárgyáról. Pál
rögtön egy tagadással, vagy cáfolattal indít: “nem embe
rektől, nem is ember által” kapta az apostoli elhívást.
Elmarad a máshol gyakran említett hálaadás és imádság
a gyülekezetért is. Miért e védekező pozíció, ez a ridegebb
indítás? Feltehetően többen kétségbe vonták a Pál által
hirdetett evangélium hitelességét, valamint apostoli
elhívását is. Pál viszont keményen fel akar lépni azokkal
szemben, akik szerint a hit teljességéhez, a megiga
zuláshoz szükséges lehet az ószövetségi törvények,
különösen a körülmetélkedés megtartása. Ezért a Jézus
Krisztusba vetett hit – szemben a törvények betartásával
–, különösen fontos témája lesz a levélnek. A feszült
viszony ellenére Pál kegyelmet és békességet kér a
gyülekezet számára. Ez a lelkület számunkra is példa
lehet feszült helyzetekben, vitákban!

Ajánlott igeszakasz: Fil 1,1–5; Róm 1,1–10
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Gal 1,6–10 kedd szeptember 25.

Lenyűgöző az a szelídség, ahogy Pál ezt a helyzetet
kezeli. Elkezdhetne vádaskodni, személyeskedni, ehelyett
felhívja a figyelmet: “némelyek megzavarnak titeket”.
Elképzelem ezt a helyzetet, hogy amint Pál kilép,
megjelennek a nyomában mások, akik elferdítik az általa
hirdetett evangéliumot. Az apostol higgadtan ennyit ír
erre: “csodálkozom” ezen. Mit jelenthet ez a “más evangé
lium”? Valószínűleg hozzátoldást. Az egész helyzet olyan
emberi: Ha nem bízunk az evangélium erejében, akkor
igyekszünk mellé más csodaszereket is odatenni, hátha
így biztosabb a hatás. Pedig éppen ellenkezőleg! Ha pl.
egy gyógyszer hatóanyagát felhígítjuk, akkor kisebb lesz
annak hatása. Így van ez a tanítással is: Ha elkenjük az
igazságot, az már csak féligazság. Ami “majdnem” igaz,
az már nem igaz. Ha “majdnem” elértem a vonatot, akkor
sajnos nem értem el. Ezért is kezeli Pál olyan határo
zottan a helyzetet. Az üdvösség kérdésében a “majdnem”
az sajnos nem. Más evangélium – mint Krisztus kegyel
me –, nem vezet üdvösségre.

Ajánlott igeszakasz: 2Kor 11,3–5; Mt 7,13–20
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szeptember 26. szerda Gal 1,11–24

Pál itt saját magáról beszél hosszabban, azonban
nem dicsekedni szeretne, hanem Istenre mutatni. A
szöveget olvasva kiderül, hogy miért van erre szükség: A
nyomában megjelent tévtanítók, az ő személyét akarták
elhitelteleníteni. Pál bemutatkozását értelmezhetjük úgy
is, hogy megmutatja: Nem az ő személye a hiteles, hanem
annak a Jézusnak az üzenete és szolgálata, “

Az apostol arról beszél hosszan,
hogy mit végzett el benne Krisztus, ezért hiteles az általa
elmondott örömhír. Mai szemmel olvasva érdekes lehet az
is, hogy éppen azzal érvel Pál, hogy az evangéliumot nem
emberektől kapta. Ma inkább tartanánk hitelesnek azt,
aki mások tanításaira támaszkodik, mintsem holmi
kinyilatkoztatásra. Akkor, ott azonban fordított volt a
helyzet: Pál ezzel arra mutatott, hogy ő Jézust, mint
feltámadottat ismerte meg, így nem kisebb az akkor
ismert “sztár” apostoloknál, pl. Pétrnél. Ebből is
tanulhatunk!

Ajánlott igeszakasz: ApCsel 9,1–20; 2Kor 11,21–31
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Gal 2,1–10 csütörtök szeptember 27.

Mit is jelent ez a „szabadságunk”? Tudunk örülni
annak, ha egy idős néni a gyülekezetből „lájkolja” a
facebook bejegyzésünket… Egy családi veszekedés során
nem a válás az első gondolatunk, hanem az, hogy mi hol
rontottuk el, hogyan hozhatjuk helyre a dolgot… Nagy
pénzösszeg üti a markunkat és nem szórjuk el egyből
hiábavalóságokra, hanem eszünkbe jut az is, aki
rászorul… Imádkozni a rokonokért, akik azt mondják:
“tessék, ti keresztyének sem vagytok jobbak másoknál”…
Örömmel segíteni annak, aki ezt még nem viszonozta
egyszer sem… Merni radikálisan új dolgokat kezdeni,
letérni a megszokott, kitaposott útról…Vállalni azt, hogy
balgának néznek azért, mert másképp csinálunk valamit,
mint a többiek…

Példák ezek a szabadságra, melyekhez mindig
hozzá kell tenni: Krisztussal, az ő akaratát követve!
Különben csak különcködés lesz az egészből. Kívülről
nézve ez az út rengeteg lemondással jár. Mégis “megéri” a
Krisztusban nyert szabadságban élni, mert annál
nagyobb öröm, békesség nincs, mint amikor az ember a
helyére kerül!

Ajánlott igeszakasz: 1Kor 8,8–13; Jak 1,25; 1Kor 6,12
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szeptember 28. péntek Gal 2,11–21

A kegyelem az, hogy Krisztust befogadva a mi
halandó testünkben Ő élhet tovább, így lehet nekünk is
új, örök életünk.

Olyan egyszerűen hangzik. A diagnózis: halálos
betegség. A recept: fogadd be Krisztust és örökké élsz.
Miért nem követi hát az egész világ Krisztust, ha ez ilyen
egyszerű? Miért lehet csalóka a gyors, egyszerű
formulákkal térítés? “Csak fogadd el Krisztust, a többi
majd jön magától!” Azért, mert ha őszintén, teljes szívből
tesszük, akkor ez az egyik legnehezebb döntés. Nagy a
tét, ha átadjuk az életünk feletti uralmat valaki másnak.
Itt valóban arról van szó, hogy meghalsz. Krisztus nem
“csak” helyettünk halt meg a kereszten, hanem megadja
azt a lehetőséget, hogy mi is odafeszítsük magunkat,
bűnös, életképtelen életünket. Ezután, már csak az a
lehetőség marad, hogy naprólnapra, helyzetrőlhelyzetre
igyekezzünk teret adni neki az életünkben és az ő útján
járni. Akár úgy, ahogy a tegnapi napnál olvasható
példákban is áll. Persze ez nem törvény és előírás
gyűjtemény, hanem a lényeg!

Ajánlott igeszakasz: Fil 3,7–11; Róm 3,19–24
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Gal 3,1–14 szombat szeptember 29.

Könnyű nekünk is “lebalgatagozni” a galatákat: hát
nem jönnek rá, hogy a mózesi törvények betartásánál
fontosabb a hit? A szövegből úgy tűnik, hogy úgy
viselkednek, mintha maguk sem vették volna észre, mibe
csúsztak bele. Én úgy látom, a galaták problémája
mindnyájunké. A törvények betartása, érdemszerző
cselekedetek és a hit általában nem egymással szemben,
hanem egymás mellett jelennek meg: “Jójó, Krisztus
megváltott minket kereszthalálával, de azért, biztos, ami
biztos, pedálozzunk egy kicsit azért az üdvösségért, abból
nem lehet baj”. De igen! Pál szerint, aki ebben jár, az még
átok alatt van! Félelmetes, de Pál nem a gonosz
emberekre érti ezt, hanem mindenkire, aki Krisztus
érdeme mellé még oda akarja tenni a sajátját is. Testben
befejezni, amit Lélekben kezdtünk el, azt is jelenti, hogy
Isten feleslegessé válik számunkra. Láthatjuk, hogy
milyen könnyű ebbe az állapotba belecsúszni…
Vigyázzunk hát és merjük elhinni a “bolondságot”: az
ingyen, szeretetből kapott kegyelmet!

Ajánlott igeszakasz: Hab 2,4; 1Kor 1,23–31
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40. hét

Csodálatos az Atya készséges, érthetetlenül nagy
szeretete, amikor a hazatérőt visszafogadja és
megünnepli a célba érkezést. Hihetetlen, mégis igazi ez
az ünneplés. Semmi mesterkéltség, elvárás, hátsó
szándék nincs benne. De ott van az újra viruló élet,
megbocsátás, őszinteség és sugárzó szeretet. Feltámadott
és megtaláltatott a fiú. Nem maradhat rongyos,
éhhalálba zuhanó idegen, …de béres se lesz, hogy
állandóan szenvedjen, szégyenkezzen az eltékozolt atyai
rész miatt. Lehet ismét fiú, akinek visszaérkezése az
egész uradalmat átfogó ünnep. Az Atya ezt az
örömünnepet nem kívánja szűk körben tartani,
…asztalközössége résztvevői ráhangolódnak vigasságára.
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Zsolt 56. vasárnap szeptember 30.

„

Isten gyermekének életében is vannak olyan
időszakok, amikor van ok a félelemre. Dávidot apósa,
Saul, a király üldözi. Otthon sincs megállása, biztonsága.
De a filiszteusok, az ellenség földjén sem biztonságos léte,
annak ellenére, hogy Gát királya védelmi rendszerébe
fogadja, sőt letelepíti. A többi király a filiszteusok
lemészárlóját, a képmutató támadót látják benne. Félnie
kellene, a józan, emberi logika szerint. Hitvallás követi
állapota beismerését. Mindenható Istenében bízik. Ezt
ismételten megvallja. Beszédjét dicsőíti, nem az emberi
pletykától remeg. A személyes kapcsolta az Urával
eredményezi lelki állapotát, – ezt is megvallja őszintén:
„nem félek”. Ha Isten léte, Dávid biztonsága, boldogsága
alapja, – ember mit is árthatna neki?

Ismerjüke ezt a csodás közösséget a mi Urunkkal?
Ezt a hitvalló, bátor biztonságot? Nem hallgathatjuk el
megtapasztalásunkat. Közkinccsé kell az legyen, hogy
testvéreink számára bátorító példa lehessen.

Ajánlott igeszakasz: Zsolt 121.
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október 1. hétfő Gal 3,15–18

Isten ígéretei „megerősített szövetség/végrendelet”,
amelyben kijelentette kegyelmét az Úr Ábrahámnak.
Nemzedékek múlva Isten „törvényt” is adott népének. De
nem a törvényből igazította meg Isten az embereket,
hanem kegyelmének ingyen való „ígéretéből”. Az „ígéret”
teljessége Krisztus. Ő „Magva”, Utódja Ábrahámnak.
Általa ajándékoz meg, áld meg Isten minden népet a
földön. Az Atya azt a kegyelmét Krisztusban
nyilvánította ki, hogy a bűnös embert meg akarja váltani.
Azt, aki soha sem érdemli ki az ő jótetszését. Soha sem
tudja a „törvényt” betölteni. Soha sem képes az Atyához
méltóan élni, gondolkodni, szólni, viselkedni. Bűne esélyt
sem ad rá. A Mag, a Fiú, Isten megtestesült örök
szövetsége. Hozzá tenni bármit is, – akár a törvényt,
emberi bölcsességet, ideológiát, Őt kiegészítő segítséget,
apródokat, vitézeket, vezéreket, körülményeket – vagy Őt
érvényteleníteni, eltörölni, minőségétől megfosztani nem
lehet.

Ez marad a mi hitünk, megmaradásunk biztos
alapja.

Ajánlott igeszakasz: 1Móz 15,1–6
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Gal 3,19–29 kedd október 2.

A „törvény” fontos, de átmeneti szerepet játszott
Isten népe életében a Krisztus eljövetele előtt. A bűnök
miatt adatott. Belőle tanulhatták meg az emberek:
„milyen sok és nagy az ő bűnük” és milyen reménytelen a
helyzetük Isten előtt, ha Ő meg nem könyörül rajtuk. A
törvényt senki sem tudja megtartani, de az odavezethet,
hajthat Krisztushoz. Egy ideig, Isten a „törvény” uralma
alatt tartott minket. Úgy látszott, hogy a „törvény”
megtartásával az embernek magának kell helytállnia
Ura előtt.

„A bűn alá rekesztett” ember lelkében felébredt a
vágy a szabadulás után. Krisztusban megjelent az
Istennek megígért kegyelme, – így lejárt a „törvény”
szerepe. Elnyertük az istenfiúság ajándékát. A Krisztust
„felöltözők”, úgy állnak Isten előtt, mintha maga Krisztus
állna ott. Csak Krisztussal való egységben van joga
mindenre, ami a Krisztusé. Egyenlőségben minden hívő
testvérével, függetlenül a származásától, anyagi, világi
helyzetétől.

Ajánlott igeszakasz: Mt 22,34–40
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október 3. szerda Gal 4,1–7

A „szolgák” állapotához hasonló azon emberek álla
pota, akik e világi szabályokhoz igazodva igyekeznek
Isten kedvébe járni. Ezek vallásosságát a büntetéstől való
félelem és a jutalomért való buzgólkodás jellemzi. Ha ez a
„szolgaság” ideiglenesen tart, hasonló a „gyámság” alatti
állapothoz. Ebben az „örökös” jogok nélküli életet él a
nagykorúságig, ahogyan a „szolgák” is felszabadulásukig.
Lelkileg, a „kiskorúságunknak” akkor van vége, amikor
elnyerjük a fiúságot. Erre a szabad állapotra vált meg
minket Isten Fia. Azért, hogy gyermeki hála és odaadás
jellemezzen minket. Azért küldte hozzánk Fiának Lelkét
az Atya, hogy örömmel valljuk meg, felkiáltással: nekünk
Atyánk van a mennyben, és mi már felnőttünk a fiúság
szent, vidám álapotába. Az örömmel fiúságunkat kikiáltó
Lélek hitelessé teszi identitásunkat, értékké teszi
hitvallásunkat, csodás életfolytatást munkálva bennünk.
Mert sem a jutalom hajhászása, sem a szeretetet kiűző
félelem nem motiválja viselkedésünket. A fiúság szabad,
felelős viselkedése vonzóvá teheti Isten népét. Így
szaporítja az Úr népét minden nap az üdvözülőkkel. És
nemcsak az apostolok korában.

Ajánlott igeszakasz: ApCsel 2,37–47
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Gal 4,8–20 csütörtök október 4.

„

A „fiúság”ajándékát megízlelő személy vagy közös
ség nem követhet el nagyobb hibát annál, mintha megint
szolgálni akar, rabszolga sorsba vágyik vissza, hogy hála
helyett megfizessen Istennek a kegyelemért. Mindenféle
szabályokat próbálnak újra megtartani: napokat,
hónapokat, időszakokat, esztendőket. Pál a galatákat,
eltévelyedésükből, az igazság kemény érvei mellett, a
személyes kapcsolatok gyöngéd szálaival is igyekszik
visszatéríteni. A kemény feddés az igazság nevében más,
mint a megsértett ember szemrehányása, vádaskodása.
Az evangélium elhomályosulása, az örvendezés leloha
dásával jár együtt. Az örömteli közösségnek kell helyre
állnia, amely meg volt a galatákban, amikor Pál az
őrömhírt vitte nekik. És az, csak az ismét szabaddá lett
testvérek között létezhet… Az apostol fáradozik,
viaskodik a távolban is a galaták lelkéért, feddhetetlen
tisztaságáért. Csak az érdekli őt, hogy „kiábrázolódjék
bennük a Krisztus”.

Bennünk megvane ez a féltő, helyreállítást
ösztönző, szeretet eltévelyedő testvéreink felé?

Ajánlott igeszakasz: 1Jn 4,7–21
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október 5. péntek Gal 4,21–31

„Két szövetség” képe rajzolódik ki Pál szemei előtt.
Az első a rabszolganő: Hágár, aki szolgaságra szüli test
szerinti fiát, Ismáelt. A második: Sára, Ábrahám felesége,
szabad társa, szabad életre szüli fiát, Izsákot. Ő az Isten
ígérete szerinti örökös, aki minden emberi számítás,
lehetőség tagadása ellenére született, – mint a kegyelem
csodája Krisztusban.

A testi „Jeruzsálemben” születtek a „törvény
alattiak”. A „magasságos Jeruzsálem” fiai viszont az
ígéret gyermekei. Ők a Lélektől valók, akiket a test
szerinti fiú üldöz. A küzdelem az igazi örökös osztályrésze
addig, amíg a szolgáló és fia Ábrahám családjában élnek.
Száműzetésük az örökös életének esélye. Isten fiainak így
kell kivetniük magukból a szolgaság lelkének minden
maradványát, – résen lévén, nehogy valami abból vissza
szivárogjon: Nehogy saját érdemünkkel akarjuk megszol
gálni a kegyelmet!

Ismáel vagy Izsák szerint vagyunk szövetségben
Urunkkal? Az ígéret gyermekeiként élünke a szabadság
gal? Az atyai házat elhagyjuk vagy örököljük?

Ajánlott igeszakasz: Zsid 11,8–19
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Gal 5,1–15 szombat október 6.

A szabadságban megállni, – erre szabadított meg
minket Krisztus. Ha elszakadunk Krisztustól, kiesve a
kegyelemből, eltörölve a kereszt botrányát, ismét a
törvény igájába kerülünk. Ez ürügy a testnek, hogy vala
kinek képzelje magát. Krisztusban csak a szeretet által
munkálkodó hit ér valamit. Csak így tudunk egymásnak
szeretetben szolgálni. Erre a szabadságra hívattunk el, és
ahol nem ez van, ott a szolgaság igájában kínlódik az
ember. A törvény általi megfelelési kényszer nem tesz
minket boldoggá. Ha a testnek ürügyén csonkítjuk a
szabadságot csak önmagunkat szeretve, akkor azt tartjuk
jogosnak és természetesnek, ha testvéreink szolgálatából
kimaradunk. Gyakori jelenség, hogy a szabadságra hivat
kozással egy időben érzéketlenek leszünk mások terhe,
gondja, bűne felé. Pedig szabadságunk érzékenyen
kellene megválaszolja a másik szolgaságát.

Meneküljünk a „magyarázkodó test” ürügyeitől,
mert boldogságunk, hogy szabadságra hívott el Isten.

Ajánlott igeszakasz: Fil 4,10–20
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41. hét

Így, hogy közeledünk a 60 éves korhoz, érdekes
visszaemlékezni arra, amikor kicsi gyerekeket neveltünk.
Hogy milyen jó is volt magunk fölött tudni Isten óvó, védő
kezét. Hogy milyen sok ballépést elkövettünk közben, és
mégis jó volt hittel ahhoz ragaszkodni, amit Ő a
Bibliában nekünk mondott. Igen, a gyerekeink fegyelme
zése terén is. Megismertetni velük a szent, az igazságos
Urat, és a kegyelmes, az irgalmas Istent is. Pedig nevelés
terén sok az újnál újabb csodaszer. De az Úr ebben sem
kér mást, mint azt, hogy bízzunk abban, ami megíratott.
Ahogyan azóta is, hogy gyerekeink felnőttek.
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Zsolt 65. vasárnap október 7.

Isten és az ő népének, a benne hívőknek a
kapcsolatát láthatjuk a zsoltárban. Miből látjuk ezt?
Abból, ahogy Istent láttatja: szentnek, igaznak,
kegyelmesnek, gazdagnak, hatalmasnak, ajándékozónak.
Mindenki, aki megtapasztalta Isten szabadítását, az
ilyennek látja Őt.

Hogyne látná ilyennek Istent, amikor tudja, hogy
Jézus keresztáldozatával minden bűnét eltörölte, és hogy
megbékéltette magával. Ezért élhet vele harmonikus,
boldog életet, és ezzel a szeretettel fordulhat az emberek
felé is. Az evangélium szavára meghódoló embernek Isten
csodálatos ajándékaival válaszol. Ha bűnei erőt is
vesznek rajta, azok immár nem uralkodnak fölötte, és
bizalommal mehet Istenéhez újra és újra.

Isten népe az ő szavára, a Bibliára támaszkodva
látja a világot, és látja benne saját magát is. Így azt is
tudja, hogy Isten gondoskodik róla naprólnapra, és
emiatt hálás a szíve. Hálája megmutatkozik elsősorban
Isten felé, de a körülötte élő emberek felé is.

Ajánlott igeszakasz: Zsid 1,1–4
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október 8. hétfő Gal 5,16–26

Pál egy tévtanítás, a törvényeskedés kapcsán
figyelmezteti olvasóit. A bűneset folytán az ember
képtelen Istennel élő kapcsolatot létesíteni. Ha ez a
helyzet változatlan marad, akkor a hívő mázzal leöntött
élet nem lesz ettől hívővé. Attól, hogy a Szentlélek van a
zászlóra tűzve, az még nem lesz egy megváltott élet.
Kellene mellé egy megváltozott gondolkodás, amelynek
középpontjában a Krisztus váltsághalálába vetett hit áll.
Mert Isten igéje által fokozatosan megváltoztatja a hívő
ember életét, ha az engedelmes a szavának, és hittel
párosítva azt, aszerint is él. Amire az ige azt mondja,
hogy Istennek utálatos, attól elfordul. És amire azt
mondja, hogy Istennek kedves, arra rááll.

A Biblia a Szentháromság egységéről szól, és Isten
szabadító műve a kereszten megvalósult. Az ebben való
hit elég. Az Atyának a kereszten tökéletes áldozatot
bemutató Jézus Krisztus van a Biblia középpontjában. Az
Atya Őt küldte szabadítóul, a Szentlélek róla tesz
bizonyságot az evangélium által.

Ajánlott igeszakasz: Zsid 2,1–3a
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Gal 6,1–10 kedd október 9.

Pál a közösség felelőségét veti fel a bűnkérdéssel
kapcsolatban, ami nagyon fontos bibliai tanítás. A bűn
meg tudja mérgezni az egyén, de a közösség életét is.
Ugyanis megterheli az Istennel való kapcsolatot, mert –
minden ennek ellentmondó állítással szemben – Isten
gyűlöli a bűnt. A kárhozat nem egy mellékes dolog,
hanem örök elszakítottság az Úrtól. Tehát Pál ilyen indu
latból hívja harcba olvasóit a bűn ellen. De szelídséget,
szeretetet gyakorolva kell inteni azt, aki Isten akaratát
nem veszi figyelembe, hiszen az intő éppolyan esendő,
mint a vétkes.

Nagy a felelőségünk a közösségben, ahova Isten
helyez. Nem a külső megreformálása, mások méricské
lése a feladat, mert a belső ember Istentől kapott gyümöl
csei árulkodnak a szív állapotáról. Közös teherviselésre
hív föl ezügyben, de itt is hangsúlyozza az Ige tiszta
hirdetésének az elsőbbségét (6. v.), hiszen Isten változást
munkáló szava tud csak fordulatot hozni a szívekben.

Pál a közösség dolgát húzza alá, mert nincs egyéni
hívő élet.

Ajánlott igeszakasz: Zsid 3,12–15
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október 10. szerda Gal 6,11–18

Pálnak is arra volt szüksége, amit hirdetett: Isten
irgalmára. Az övéi felismerik a Pásztort, mint ahogy az
árnyékot hirdető hamis pásztort is. Az árnyék (a
körülmetélkedés) nem üdvözít, hanem csak felmutat
Istenre, a szövetség kötőjére. Jól teszik a hívei, ha
felnéznek Rá, hiszen Ő küldte el a megígért Szabadítót.
Nem a keresztségre van szükségük, nem is az
úrvacsorára, és még kevésbe a misére (ld. HK 80.). De az
övéi, élhetnek a keresztséggel, az úrvacsorával (élniük is
kell). Isten kegyelmesen kiábrázolja a szövetségét, hogy
megerősítse hitüket, hogy azért a kiontott vérért és
megtöretett testért az övék a kegyelem. Élő kapcsolatra
van szükségük Istennel, ami Krisztus helyettes
áldozatába vetett hittel lesz valósággá. A bűnös szív
gyorsan odatesz Krisztus helyett valami mást, valami
kézzel foghatót, világi elvárást.

Nem lehet a keresztet, a megalázkodást megspó
rolni: semmi cselekedet nem helyettesíti azt, hogy Isten
irgalma a Krisztus keresztjéért a hívőké.

Ajánlott igeszakasz: Zsid 4,14–16
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Jel 1,1–8 csütörtök október 11.

A mától következő könyv üzenete Isten gyülekezeteit
vigasztalja és erősíti az üldözések közepette. Erre a
vigasztalásra és erősítésre ma is nagy szüksége van
azoknak, akik ragaszkodnak Jézushoz és keresztjéhez.
Nekik kisebb vagy nagyobb mértékben, Jézushoz hason
lóan ma is részük van az üldözésben, mert a világ ma is
gyűlöli Jézust. A világi elvárásokhoz való alkalmazkodás
terjed az egyházban is: Hogy ne vegyük komolyan Isten
olyan igazságait, mint a teremtés, a család, – sőt, a
genderideológia terjedésével – a nemünk,… És arra
biztat, hogy természet és igeellenes gondolkodást
fogadjunk el.

Hogyan vígasztal és bátorít Isten? Az Ő szava,
kijelentése, az evangélium által. Tudja, hogy népének
erre van szüksége, és ha a Bibliát, annak igazságait
bántják, Jézust bántják. Jézus hatalmasnak, erősnek,
mindenhatónak, ítélőnek és kegyelmesnek mutatkozik
be, hogy mai követői is erőre kapjanak. Mihez? A neki
való szolgálathoz, az erőtlenségük, az érte való gúnyoló
dások, hátratételek elhordozásához, és a bűneik elleni
harchoz.

Ajánlott igeszakasz: Zsid 5,5–9
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október 12. péntek Jel 1,9–20

Jánost Patmoszra száműzték a hitéért, és az Úr
éppen őt használta arra, hogy elküldje vigasztaló
üzenetét az üldözést szenvedő gyülekezeteknek. Konkré
tan azoknak, akik akkor és ott ezzel szembesültek. János
látta, hogy akinek az üzenetét átadja, az csodálatos,
hatalmas Isten. Ez a látás odaborulásra és előtte való
megalázkodásra indította. De bátorítást is kapott arra,
hogy vigye véghez szolgálatát. Isten elmagyarázta neki,
hogy ki Ő, és hogyan fogja segíteni az engedelmességben.

Az övéit mindig így vezette a mi Urunk. Figyelniük
kell a szavára. Ő igéje által szembesíti őket azzal is, hogy
kik ők valójában: Mert tőle, a Teremtőtől elszakadtan
születtek, és ha nem küldte volna el a Fiát, akkor
menthetetlenek lennének. De elküldte Őt, Aki áldoza
tával kiváltotta őket tőle elszakadt állapotukból.

Higgyünk hát neki, és fogadjuk el áldozatát! Ha
tudjuk, hogy az örök kárhozatból, az örök halálból szaba
dított meg, akkor számunkra is felragyog Isten dicsősége.

Ajánlott igeszakasz: Zsid 8,1–6
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Jel 2,1–7 szombat október 13.

Az üzenet küldőjének bemutatkozása után követ
keznek a gyülekezeteknek szóló üzenetek. Igen, ismeri
Jézus a gyülekezeteit, törődik velük. Ahogyan itt is
konkrétan ír a gyülekezet erényeiről, hibáiról.

Ma is ismeri Jézus gyülekezeteit, és elmondja nekik,
hogy mi tetszik vagy éppen mi nem. Kitartásra, nevének
a hirdetésére biztat ma is. Ezzel együtt biztat arra is,
hogy a közéjük érkező, bizalmukat megnyerni szándékozó
emberek nézeteit vizsgálják meg. Ha ellentétesnek talál
ják a Bibliával, akkor azt igazítsák helyre, és ha nem
hallgatnak az intésre, határolják el magukat tőlük.

Azután arra biztat, hogy ne maradjanak meg az
elméletnél, hanem gyakorlatban is szeressék egymást.
Váljanak szeretetközösséggé, olyanná, amelyikben a
betérők békességet, Krisztus szeretetét láthatják meg. Ez
gyorsan feltűnik az önszeretetet hirdető és gyakorló
világban, mert ott ilyen nem látható, nem tapasztalható.

Krisztus nem szavakkal szeretett, hanem cseleke
dettel. Tegyük mi is ezt!

Ajánlott igeszakasz: Zsid 6,1–6
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42. hét

Pém Imre vagyok, 29 éves, friss házas, mérnök,
informatikus, és az Evangéliumi Börtönmisszió munka
társa. A legfontosabb jellemzőm azonban ez: Isten nekem
megkegyelmezett, sőt különös szeretettel vett körbe,
teljesen érdemtelenül. Az életemet nagyon jól leírja a
kiemelt igevers. Két út volt előttem ugyanis: vagy
megyek arra, mint a legtöbb ember, és megpróbálok
megszerezni mindent, ami a „boldogsághoz kell”, vagy
követem azon idős hívők életét, akik gyermekkoromtól
kezdve példaként előttem voltak, és valami megmagya
rázhatatlan béksség jellemezte őket. Utóbbit válasz
tottam, és megtaláltam az élet értelmét.
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Zsolt 75. vasárnap október 14.

Egy alkalommal a homoszexualitás megítéléséről
írtam rövid esszét egy kiscsoport levelezőlistájára. A
végső következtetés ez volt: a melegek bűnösök, tehát
feléjük is szeretettel kell közvetíteni az evangéliumot. A
többség egyetértett, de volt egy rendkívül felháborodott
hang is: Hogy merek ítélkezni bárki felett? Ez persze
ellentmondás, hiszen a felszólaló maga is ítéletet
fogalmazott meg, de ezen túlmenően is elgondolkodtam:
Mikor kell ítélni, és mikor tilos?

A válaszra évekkel később bátyám vezetett rá, aki
sokat foglalkozott ezzel a témával, sorra véve az ítéletről
szóló igehelyeket. Azt mondta, hogy amire felszólít az ige,
hogy ítéljük meg: azok a tettek és szavak, hogy azok
helyesek, igazake. De nem szabad megítélnünk az
emberek szívét és motivációit, hogy ki mit, miért tesz.
Erre csak Isten jogosult és képes.

Bizony nagyon könnyű átlépni a határvonalat. Jól
esik a bírói székbe ülni, és ítéletet mondani. De emlé
kezzünk arra, hogy milyen kegyelmes volt velünk a mi
Megváltónk!

Ajánlott igeszakasz: Mt 13,24–30
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október 15. hétfő Jel 2,8–11

„

A hét gyülekezethez írott levélből kiviláglik, hogy az
Urat mi foglalkoztatja. Nem földi dolgok, amik olyan
gyakran kitöltik az imádságainkat, hanem hogy milyen
állapotban van a szívünk.

Az Úr gazdagnak nevezi a szmirnaiakat. Tudjuk,
hogy kívülről mi látszott: nyomorúság, szegénység,
megvetés, üldözés... De volt tiszta szívük, amivel napról
napra a mennyei apukájuk elé állhattak, és könyörög
hettek ellenségeikért. Voltak testvéreik, akikkel őszintén
megoszthatták életüket. Volt hitük, reményük és
szeretetük... Hogy lehet ezt szavakba önteni? Életem
legboldogabb pillanatai azok, amikor tudok Isten közel
ségében lenni. Tudok örülni embertársaim javának, és
sírni káruk felett. Tudom szívből dicsőíteni Istent – körül
ménytől függetlenül.

Olyan nehéz nem reménykedni földi dolgokban!
Olyan nehéz napról napra megöldökölni a földhöz ragadt,
követelőző óemberünket! Keressük a feljebb való kincset,
és emlékezzünk: jövevények vagyunk ezen a világon!

Ajánlott igeszakasz: Lk 14,33
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Jel 2,12–17 kedd október 16.

„

Sokan azt gondolják, hogy a szeretet és az
igazsághoz való ragaszkodás ellentétes egymással, és
hogy aki túlságosan ragaszkodik az igazsághoz, az szere
tetlen, törvénykező. Ezt a gondolatmenetet folytatva
egyesek addig a következtetésig jutnak el, hogy nem
fontos a doktrína, a lényeg az elfogadás, és a jóindulat; ez
bizonyos kiragadott igékkel alá is támasztható. Ezzel
ellentétben az igeszakaszból kitűnik, hogy Jézusnak
nagyon fontos a tanítás tisztasága. Azt pedig tudjuk, hogy
ő szeret. Hogyan is van ez? Úgy, hogy a kettő elválaszt
hatatlanul együtt jár. Nincs igazi szeretet igazság nélkül,
és fordítva. Aki hamis elfogadással homályosítja el Isten
dicsőségét, éppen annyira célt téveszt, mint aki magát a
másik fölé helyezve ítélkezik.

Ha igazán szeretjük Istent és testvéreinket, akkor
el kell köteleznünk magunkat az ige kijelentéseinek
kutatása és megélése mellett, akkor is, ha ez konfron
tációval jár.

Ajánlott igeszakasz: Gal 1,6–10
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október 17. szerda Jel 2,18–29

Jezábel Ahábnak, Izrael királyának szidóni felesége
volt. Egész életében üldözte a prófétákat, és a saját
bálványait imádta. Asszony létére uralkodni vágyott
férjén, és rajta keresztül egész Izráelen. Az igesza
kaszban egy olyan gyülekezet tárul elénk, amely sok
tekintetben kiemelkedő, de ahol megtűrik az Isten
rendjét megkérdőjelező, a szenteket bűnre csábító hamis
tanítást. Ez a tanítás sok bibliakutató szerint bizonyos
kérdésekben megalkuvásra bátorította a hívőket földi
előnyöknek a „gyülekezet javára” való megszerzése
érdekében. Pedig hiába a jó szándék, a világgal való
kokettálásnak soha nincs jó vége. Azt gondolom, ez a
kísértés ma is létezik: gondoljunk csak arra a befolyásra,
amelyet az állami támogatásért cserébe közéleti vezetők
élveznek a gyülekezetek életében. A hűségesekhez szóló
ígéret ezzel párhuzamba állítható:

Ha Jézus visszajön, nem a világ fog uralkodni
rajtunk, hanem fordítva. Emlékezzünk Jézus szavaira a
hamis tanítókról: „Gyümölcseikről ismeritek meg őket”.

Ajánlott igeszakasz: Mt 7,15–16
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Jel 3,1–6 csütörtök október 18.

„

Ez az igeszakasz lehetne a reformáció alapigéje.
Kiindulási állapot: egy gyülekezet, amely halott. Mit
jelent ez? Azt, hogy már nincs benne Isten szerinti élet.
Nincsenek megtérők, nem működhet a Szentlélek, nem
tapasztalhatóak a hívő élet gyümölcsei. A testvérek
kompromisszumokat kötöttek, és megtanultak együtt
élni a világgal. Messziről nézve, – és a “halott” tagok
szerint – persze más a helyzet, mert vannak programok,
intézmények, hagyományok és egyéb külsőségek. Ebben a
helyzetben szól az ige az élő maradékhoz:

Ha ez a reformáció elmarad, létrejön egy teljesen halott
“egyház”, amely előbbutóbb az Úr, és népe,– az igazi,
láthatatlan egyház – ellensége lesz. Az egyháztörténetet
vizsgálva számos szomorú példát találunk erre, és sajnos
a 16. századi reformáció idején megújult közösségek sem
tudtak ellenállni a világ hatásainak.

Mi azért legyünk éberek és ragaszkodjunk
Krisztushoz!

Ajánlott igeszakasz: Ez 37,1–14
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október 19. péntek Jel 3,7–13

Milyen csodálatos szeretet, amely megnyilvánul
ebben a szakaszban Jézus részéről a gyülekezet iránt! A
filedalfiaiak hűek voltak, és ez az, amit az Úr kért. Nem
azoknak ad nyitott ajtót, akik valami eredményt letettek
az asztalra. A mi tehetségünk, képességeink, szorgal
munk önmagában ugyanis keveset ér. Egyedül Isten tud
új életet adni. Nekünk az a dolgunk, hogy őt képviseljük.
Ha úgy érezzük, hogy kevés az erőnk, ne gondoljuk hát,
hogy haszontalanok vagyunk Isten kezében.

Jézus azt mondta:

Még azt is megadhatja, hogy azok
szeme láttára dicsőíti meg magát az életünkben, akik
ellenálltak az igének, és sok fájdalmat okoztak a
szenteknek. Figyeljük meg, hogy a nyitott ajtó nem csak
jutalom, hanem feladat is: Gondozni kell az új
megtérőket és elengedni nekik a korábbi sérelmeket. Az
Úr csak ennyit tanácsol a filadelfiaiaknak:

Ajánlott igeszakasz: Mt 11,25–30
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Jel 3,14–22 szombat október 20.

Mondhatja azt egy hívő, hogy „meggazdagodtam,
nincs szükségem semmire”? Ha már nem várok semmit
Istentől, azt szeretném, hogy minden maradjon a megszo
kott kényelmes kerékvágásban, akkor tényleg vak,
nyomorult és szegény vagyok. Vak, mert nem látom
Istent hatalmasnak, aki ma is cselekszik. Nyomorult,
mert izzadságszagú hívő életet élek, amiben kevés az
öröm. Szegény, mert nem részesülök az Ő jelenlétének
áldásaiban. A megoldás:
– Tűzben tisztított arany: a próbákban megerősödött
hit. Ehhez el kell kezdeni engedelmeskedni az Úrnak,
kompromisszumok nélkül. Ha a jelentkező nehéz helyze
tekben hűségesek maradunk, az drága kincs.
– Fehér ruha: bűnbánat és megtérés útján elnyert
tiszta szív. Ehhez szembe kell néznünk régi bűneinkkel,
megaláznunk magunkat, és rendezni mindent Isten és
emberek előtt.
– Szemgyógyító ír: Istenre, és nem a földiekre néző
szellemi látás. A Szentlélekkel való közösségben igeolva
sással, Isten dolgain elmélkedve gazdagodhatunk ebben.

Ajánlott igeszakasz: Mk 10,13–16



130

43. hét

Nemrég átjött hozzám egy rég nem látott barátom
kávézni, hogy megtudjuk mi van a másikkal. Már hosszú
ideje a gyülekezetünkről és a lelkészkollégáimról beszél
tem, amikor félbeszakított: „Olyan furcsa, már több, mint
egy órája beszélsz és még nem szidtad a kollégáidat, ilyet
nem igazán tapasztalni manapság!” Csak ezután értet
tem meg, hogy ez valóban furcsa, ez emberileg lehetetlen,
ez nem az én érdemem, nem is a többieké, ezt a szeretetet
és megértést, amit közösen megélhetünk a Salétrom utcai
gyülekezetben, egyedül Istennek köszönhetjük!
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Zsolt 38. vasárnap október 21.

Már a legkisebb betegségnél is érezzük, hogy valami
nincs rendben, kiszolgáltatottak vagyunk. Megtapasztal
juk, hogy végesek a lehetőségeink, nem mi irányítunk.
Ilyenkor kétféle választásunk adódik: Folytatunk
mindent az adott helyzetünkben, vagy az Úrhoz kiáltunk!
A szenvedésben éppen az a legrosszabb, ha egyedül
maradunk. Magunkra maradunk tehetetlenségünkben,
elbizakodottságunkban, vétkeink vakságában.

Dávid telve panasszal, félelemmel és vétkekkel végül
gyermeki bizalommal így szólítja meg az Urat: én „Uram,
Istenem”. Lehetőségei végéhez ért, bajban van, nem tud
már sokáig várni, így kéri Istent, hogy siessen segítsé
gére.

Sokfélék vagyunk, sokféle félelemmel, szorongással
és szenvedéssel, de Isten ezekre mind megadta a félreért
hetetlen választ és szabadítást Jézusban. Kész megerő
síteni minket, hogy mindennap megtalálhassuk azt a
reménységet, ami egyedül a vele való találkozásból
fakadhat. Isten előre elkészítette a szabadítást, merjünk
hozzá kiáltani, merjük rá bízni életünket!

Ajánlott igeszakasz: Mt 28,1–20
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október 22. hétfő Jel 4,1–11

A földi gyülekezeteknek adott útmutatás után
emberi képzeletet felülmúló, mennyei jelenetbe nyerünk
betekintést. A földi viszontagságok miatt az emberi élet
kiszámíthatatlannak tűnik. A háttérben húzódó valóságot
látva azonban kiderül, hogy az erőviszonyok nem bizony
talanok: Isten uralkodik, és dicsősége nem csorbul egy
pillanatra sem. A huszonnégy vén Isten népének teljes
ségét jelképezheti: Izrael tizenkét törzse és a tizenkét
apostol igehirdetése nyomán jelen van a teljes ó és újszö
vetségi egyház. Sőt, Jézus ígérete szerint az övéi „királyi
székekbe ülve” (Lk 22,30) uralkodnak és ítélnek az Úrral
teljes egyetértésben.

Életed küzdelmei között keress biztos pontot, és
nézz a valóságra, hiszen mindezeknek „meg kell történ
niük”! Meg kell történnie majd egykor, de már most, a te
életedben is: Krisztustól kapott fehér ruhában, győztes
ként, de mindenekelőtt előtte leborulva (koronádat letéve)
te is add neki a dicsőséget! Egyedül Ő méltó arra, hogy
övé legyen a dicsőség, tisztesség és erő!

Ajánlott igeszakasz: Ézs 6,1–7
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Jel 5,1–5 kedd október 23.

„

Mielőtt mi is megkérdezzük, hogy ki méltó a lepe
csételt könyv felnyitására, bizonyára bennünket is
érdekel, hogy milyen „hét pecsétes” titokkal írhatták tele
ezt a könyvet. János nem mondja ki, de a Dán 12,4
alapján sejthetjük, hogy Isten örök terve rejlik benne. Ki
méltó hát arra, hogy Isten örök tervét kibontsa, betelje
sítse és véghezvigye? Ki tudná Isten igazságát, jó tervét
és szövetségét egyszerre betölteni? Kicsoda és milyen
cselekedettel képes arra, hogy az ember minden bajára és
szükségére egyetlen, átfogó választ adjon, s egyúttal az
elveszett életét is helyreállítsa? „Sem a mennyben, sem a
földön, sem a föld alatt” nincs ilyen. Júda oroszlánja
azonban egy személyben, egyetlen tettében meg tudta ezt
tenni.

Ne sírj, mert ha Isten jó terve nem hiúsulhat meg a
történelemben, akkor a te életedben sem marad betelje
sedés nélkül! Várd ezért te is azt a dicsőséges oroszlánt,
akit az imént „felkonferáltak”, és aki hamarosan belép a
mennyei trónterembe!

Ajánlott igeszakasz: 2Tim 2,1–13
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október 24. szerda Jel 5,6–14.

Kicsoda az az oroszlán, aki méltó arra, hogy átvegye
a könyvet és feltörje pecsétjeit? Kicsoda Júda győztes
oroszlánja? A trónteremben egy Bárány jelenik meg, aki
úgy néz ki, mint akit megöltek. Ő, a megölt Bárány veszi
át a könyvet Istentől. Ő, a megölt Bárány Dávid győztes
sarja, az oroszlán! Ő méltó egyedül, aki előtt leborulnak a
vének, és énekkel dicsőítik, amiért megöletett és vérével
vásárolt meg elveszett bűnösöket Istennek! Ő méltó
egyedül, akit az angyali sereg és menny, föld és tenger
minden élőlénye dicsőít! Ő méltó egyedül, aki a mi
vétkeink miatt kapott sebeket, hogy mi meggyógyuljunk,
és akit a mi bűneink miatt törtek össze, hogy mi
békességet nyerhessünk! (Ézs 53,6) A megölt Bárány
méltó a könyv pecsétjeinek feltörésére és arra, hogy Övé –
és a trónon ülőé, az ő Atyjáé – legyen minden hatalom és
dicsőség! Ő, Jézus Krisztus, a mi Urunk a győztes
oroszlán, azaz a várt Messiás és Isten Báránya,

(Jn 1,29). Keressük mi is Nála az életet!

Ajánlott igeszakasz: Ézs 53.
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Jel 6,1–8 csütörtök október 25.

„

A Bárány egymás után feltöri a pecséteket. A négy
első pecsét feltörése után előjövő négy ló és a rajtuk ülő
lovasok veszedelmet hoznak, Isten ítéletét teljesítik be a
földön. Ezek az ítéletek az egész földet érik. A fehér ló
győztes lovasa a Párthus Birodalomra utalhat, akik
többször is legyőzik Rómát. A második, vörös ló lovasa
háborút és vérontást hoz a földre. A fekete ló lovasa
éhínséget hoz, a búza és az árpa megdrágul. A fakó ló
lovasának „halál” a neve, és hatalmat kapott a pusztí
tásra. Ő folytatja és kiteljesíti a korábbi csapásokat, és
újakat is hoz (dögvész, vadállatok). Az ítéletnek be kell
teljesednie!

Isten nem félelmet akar bennünk kelteni az ítélet
meghirdetése által, hanem figyelmeztetni akarja a hívő
ket az eljövendőkre, ahogyan figyelmeztette Noét is a
vízözön előtt. Isten figyelmeztet minket, hogy az ítélet
meg fog valósulni, azonban azt is megígéri nekünk, hogy
új eget és új földet várhatunk, amelyben igazság lakik
(Jel 21,1kk; 2 Pt 3,13)!

Ajánlott igeszakasz: 2Pt 3,1–7
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október 26. péntek Jel 6,9–17

Az ötödik pecsét feltörésekor válik láthatóvá, hogy a
megöletett szentek könyörögnek Isten igazságos ítéle
tének mielőbbi elérkezéséért. Nem magukért akarnak
bosszút állni, hanem az igazságtalan és Isten ellen lázadó
rendszerek megítélését és végét sürgetik. Drágának
tekinti az Úr híveinek halálát (Zsolt. 116,15), mégis
türelemre inti őket míg számuk be nem teljesedik, míg az
összes mártír meg nem érkezik. Bizony minden egyes
mártírral közelebb van az ítélet napja.

Minden 12 keresztyénből 1 napjainkban elnyo
másnak és üldözésnek van kitéve hite miatt. Több mint
60000 erőszakos cselekményt követtek el hitüket megval
lók ellen 2017ben a világ 5 keresztyének számára legve
szélyesebb országában – az Open Doors felmérése szerint.
Mi is csatlakozhatunk az üldözöttekért és az üldözők
ellen hangzó felkiáltáshoz és türelemmel várhatjuk az Úr
cselekedetét, aki nem késlekedik az ígérettel.

Ajánlott igeszakasz: 2Pt 3,8–10
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Jel 7,1–8 szombat október 27.

Az angyalok felkészültek az ítéletre, mégsem
kezdhetik meg annak megvalósítását az elpecsételés
nélkül. A haderő összeírásához hasonló ez a szakasz. Az
Úr sereggyűjtésének, sorozásának ideje. Később a 13.
részben olvasunk egy másik bélyeg felvételéről, amivel a
fenevad az övéit jelöli meg. Nagy áldás az Úr csapatában
szolgálni az ő felségjele alatt élni a legnehezebb időkben
is. Ha még nem döntötted el, kinek az oldalán akarod
végigküzdeni az életet, akkor ahhoz csatlakozz, aki a
kereszten megküzdött érted, megnyert tégedet és elvé
gezte, hogy megkaphasd a Lélek pecsétjét. János hallja
Izráel 12 törzséből a 144000 elpecsételt számát, majd
ezután egy megszámlálhatatlan sokaságot lát minden
népből és nemzetből. A földi küzdelem és a mennyei isten
tisztelet egyszerre dicsőíti az Örökké Élőt.

Ajánlott igeszakasz: 2Pt 3,11–15a
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44. hét

Érdekes életszakaszhoz ért el az életem. Az otthont,
ahol 12 éven át szolgáltam a fogyatékos felnőtteket, saját
testi épségem érdekében ott kellett hagynom. A hirtelen
váltás miatt a közeli idősek otthonában helyezkedtem el,
ahol a próbaidőm alatt egyre világosabbá vált, hogy ez
nem lesz hosszú távú együttműködés, ugyanis nem
tudtam azonosulni az ottani rendszerrel. Lett volna
családi napközi, vagy másik idősek otthona… Akkor elém
jött egy németországi 24 órás idősgondozás. Hónapokkal
azelőtt többször elém jött már az igéből, hogy „

. Kezdtem megérteni.
Mindaz, ami nem volt megfelelő a munkámban itthon, az
Németországban elvárt lesz: a személyes, folyamatos
figyelem, megfelelő gondozás, gondoskodás. Hálás vagyok
Istennek mindazért, ami történt és imádkozom azért,
hogy a terve velem megvalósulhasson!
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Azért választottam ezt a verset, mert arról szól,
hogy micsoda érték és felbecsülhetetlen útravaló Istennel
kezdeni a napot. Amíg a férjem reggelizik, én felolvasom
több vezérfonal szerint a lelki eledelt. Ez így nekünk
nagyon jó, közös érték. Az imádság személyes, szívből jön,
aktuális gondokról, örömökről szóló mennyei beszélgetés.
Manapság odafigyelek, hogy először hálát adjak,
megköszönjek és végére maradjanak a kérések. Lehetnek
életutak, amikor még az Istenben bízó szív is elfárad,
elcsügged, erőre, vezetésre van szüksége. Ha megemlé
kezem a múltamról, annyi érték volt benne, amennyit
elfogadtam az Úrtól. Van, hogy az ember szalad a saját
feje után, amíg nem találkozik a megállító védő fala
zattal, Isten kegyelmével. Olyan is megesik, hogy hallgat
az Isten, vagy vár még a válasszal. Bizony nehéz a döntés
minden útkereszteződésnél, de Urunk igékkel, idéze
tekkel vezet. Ha a döntés az Ő terve szerint való,
megnyugszik a szív, békesség van. Vigyázzunk, mindig
felbukkan az ellenség, és szétszór, bomlaszt, békétlenít…
Legyünk résen!

Ajánlott igeszakasz: Zsolt 35,1–28
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október 29. hétfő Jel 7,9–17

Isten népe kiválasztott nép. Szinte a világ minden
részén élnek Isten tanítását követő, megélő emberek. Az
egyik vezérfonalunk épp azért változatos, mert sok
földrajzi helyről érkeznek az írások. Micsoda szép jelenet:
trón, Bárány, fehér ruhák, pálmaágak, arcra leborulók és
Istent imádók, „ezt mondva: „

Az áldás ellentéte a
Biblia szerint az átok. Istenünk áldása felbecsülhetetlen
ajándék. A dicsőség a Bárányé, aki szenvedett értem,
érted. A bölcsesség kezdete az Úrnak félelme. A hálaadás
leborulás Isten előtt, köszönet. A tisztelet számomra azt
jelenti, hogy felnézek Istenre, mert méltó rá. A hatalom:
minden hatalom mennyen és földön Krisztusé. Az erő:
Istennek ereje, amihez semmi nem hasonlítható. A mi
Istenünk bizony tudja, hogy ki honnan jött. Szinte
mindannyiunk életében vannak és lesznek nyomorú
ságok, mégis magasztos érzés az Urat szolgálni itt a
földön és majd egykor odafent…

Ajánlott igeszakasz: Mt 28,16–20
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Jel 8,1–5 kedd október 30.

Mindig is nehéz volt a Jelenések könyvének magya
rázata, mert többféleképpen értelmezhető. Adjunk hálát
Istennek azért, amit hittel el tudunk fogadni belőle.
Katolikus testvéreink – az ószövetségi áldozásokhoz
hasonlóan – ma is használják a tömjént, hogy az jó illatú
áldozatként szálljon fel az Istenhez könyörgéseikkel
együtt. Mi úgy tartjuk, hogy az életünk legyen olyanná,
hogy árassza a világban Krisztus jó illatát. A könyv
szerzője, János, nem igazán bocsátkozik bővebb magyará
zatokba, amit lát azt leírja. Azonban olvasva ezeket a
leírásokat, nagyon mély, és megható, minden emberre
kiterjedő egyszeri eseményről szól, a megkerülhetetlen
végítéletről. Egyedül csak az Úr Jézus, a Bárány méltó
arra, hogy felnyissa a pecsétet, majd megkezdődik az
ítélettétel. Isten haragjánál azonban sokkal nagyobb az Ő
szeretete! Az angyalok még mindig könyörögnek Isten
haragjának a kiteljesedése ellen. Milyen jó, hogy a hitben
előttünk járó „szentek” imádkoztak értünk. És Jézus
Krisztus elszenvedte a mi ítéletünket, ezért nem kell
félelemmel tekintenünk az ítélet napja elé!

Ajánlott igeszakasz: Ez 24,20–24
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október 31. Reformáció ünnepe szerda Jel 8,613

Ebben az igeszakaszban azt olvassuk, hogy az utolsó
ítéletkor – mint Jób megmérettetése idején – az esemé
nyek szinte egymást követik. Az egyik ítéletből még
jóformán fel sem ocsúdik az ember, már jön a következő,
majd az azt követő, és csak úgy sorjáznak ezek az
angyalok által véghezvitt ítéletformák.

Amikor az ember azt gondolná, hogy ő a legnagyobb,
akkor mindig jön valami kiábrándító dolog, ami
megmutatja, hogy az ember csak egy porszem. A mai
tudományos kutatások alapján a kozmoszban történő
változások egy szempillantás alatt eltörölhetik az
emberiséget. Például a feketelyukak komoly hatással
vannak a galaxisokra. Viszont tudnunk kell, hogy bár
mekkora a kozmosz, Isten annak is az Ura. Ebben az ige
részben az ítéletnek még nincs vége, pedig már a föld és
az égitestek egyharmada elpusztult, ...még szól a jaj és a
trombitaszó. Nekünk nem kell ettől félnünk, mert a mi
oltalmazónk az Isten Báránya, aki eleget tett minden
bűnünkért!

Ajánlott igeszakasz: Jóel 2,10–13
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Jel 9,1–12 csütörtök november 1.

Amit ebben a szakaszban olvasunk az olyan, mintha
egy tudományosfantasztikus regényt olvasnánk, pedig
János írta Pathmosz szigetén Isten parancsára. A mai
„scifi” filmeket is meghazudtoló látvány tárul elénk.
Micsoda erős lélek kellett ahhoz, hogy ezeket a látomá
sokat papírra vesse! Már akkor is félelmetes volt, amikor
Isten lediktálta, de még rettenetesebb lesz, amikor
valósággal eljön ez az ítélet. Nehéz pillanatok lesznek
ezek, mert még azoknak is részük lesz a nyomorúságban
és sanyargatásban, akiknek a homlokukon van az Isten
Bárányának pecsétje. Akit csípett már meg skorpió, az
átélte azt a kínzó fájdalmat, amitől nem hal meg az
ember, „csak” gyötrődik. Hasonló gyötrődések között
keresik majd az emberek a halált az utolsó napokban.
Isten büntetése itt nagyon erőteljes, azonban mindig
felcsillan végtelen kegyelme. Nem akarja megölni azokat,
akik az Isten Fiát, Jézust befogadták. Egyedül az Ő vére
lesz a védjegy Isten büntetése alól.

Ajánlott igeszakasz: Eszt 8,8–14
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november 2. péntek Jel 9,13–21

Folytatódik a „scifi”szerű leírás, azonban ezek olyan
jelenések és próféciák, amelyeket ép ésszel, és normál
elképzeléssel fel sem tudunk fogni. Még a mai kor
emberének is elgondolkodtató, elborzasztó képekkel
jeleníti meg azt a kínt, ami az Isten nélkül élők része lesz
az ítéletkor. Pedig azok a vétkek és bűnök, amik itt fel
vannak sorolva, azok ma szinte mindennaposak, és a
gyilkosság kivételével egyre elfogadottabbak a társada
lomban. De nem így Istennél! Sem félelmet kelteni, sem
okoskodni nem akarok, de az olvasottak megélése, a
büntetések elszenvedése minden eddiginél keményebb és
nehezebb lesz. Vannak mozzanatok, amiket nem biztos,
hogy értünk, de egyet tudunk: a Bárány Jézus Krisztus,
aki méltó mindezeket végig vezényelni, és aki vére által
megmenthet mindettől. Őbenne válik majd minden
valósággá és érthetővé ama napon, vagy napokon, mert
ma még homályosan, tükör által látunk… Ma még lehet,
ma még szabad, borulj le a kereszt alatt, hogy Isten
haragja ne maradjon rajtad!

Ajánlott igeszakasz: Zsolt 130.
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Jel 10,1–11 szombat november 3.

Micsoda fergeteges jelenés ez megint! Istennél
vannak elrejtve ezeknek a napoknak a titkai, és az ő
engedélye nélkül megközelíteni nagy felelőtlenség. Az
arányok felborulnak, az ítélet annyira a végéhez
közeledik… Amikor nem tudjuk elképzelni, hogy mekkora
egy angyal, hogy egyik lába a tengerben van, a másik a
szárazon. Amikor felharsannak a trombiták az egész
világot átjárón, és közben János kapja a feladatokat az
angyaltól, hogy mit tegyen, és hogyan prófétáljon.
Azonban a legnagyobb meglepetés, ami az ember számára
értelmezhetetlen és megdöbbentő: az idő megszűnik!

Mindig gond van ezekkel az időátállításokkal és
nem kis kellemetlenséget tudnak okozni. De milyen lesz
az, amikor nem lesz idő? Nem lesz előtte, vagy utána. Mi,
akik az idő szorításában élünk, fel sem tudjuk fogni, hogy
ez a szorító erő is semmivé válik. Azonban Jézus Krisztus
megváltó ereje sosem fog megszűnni, mert az ő élete és
feltámadása öröktől fogva rendelt: „

Ajánlott igeszakasz: Zsid 1,1–8
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45. hét

Tele vagyunk halott ügyekkel: halott gondolatok,
szolgálatok, kapcsolatok, halott gyülekezet, halott családi
élet; vajon megelevenedhetneke ezek? Uram, Te tudod –
mi legtöbbször el sem tudjuk képzelni. De élő Urunk van,
akinek dicséretében elmerülve megemlékezünk azokról a
„halottainkról”, akik íme élőkké lettek, nem a mi
ügyességünk, okosságunk, jó kommunikációs képessé
geink vagy rátermettségünk miatt, egyedül azért, mert az
Élő Isten könyörült rajtunk és rátekintett a csontokra.
Így lett élő a házasságunk is; egyedül Jézus Krisztus
kegyelméből.
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Zsolt 39. vasárnap november 4.

A napokban vallotta meg valaki, hogy nem érzékeli
az élete, a lehetőségei végességét. Valahogy eltelnek a
napok, s hopp, vége egy évnek. Újabb napok töltenek meg
újabb évet, de hogy mi mire nézve töltjük meg a
napjainkat, rajtunk múlik.

A tapasztalatom az, hogy Isten időrőlidőre elénk
tárja végességünket, korlátainkat; elénk adja az élet és a
halál útját, az áldást és az átkot. Nincsen ez rejtve, ha
nem is dörgöli az ÚR naponként az orrunk alá tetteink
következményeit, de szól, szólít újra és újra, s mindig úgy
fogalmaz, hogy akihez szól, az megértse.

Ha az ÚR szól, ha Ő cselekszik, különösen, ha régen
nem láttuk, nem tapasztaltuk, megrendelünk és
nincsenek szavaink. Egyegy pillanatra megteszi, hogy
megállítja az időt, – mint mikor Pál a jeruzsálemi vár
lépcsőin állva bizonyságot tett (ApCsel 21–22) – és az
addig üvöltöző és lökdösődő tömeg erre az időre
elhallgatott.

Ha az Úr szomorít, a hallgatásunk legyen Krisztus
előtti csend: Igazad van, Uram.

Ajánlott igeszakasz: Ézs 48,12–22
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november 5. hétfő Jel 11,1–2

Kész vagy rá? Felkészültél? Neked mondja ma Isten:
indulj és mérd meg a templomot, az oltárt, s mindazokat,
akik ott imádkoznak! Nem azt mondja, ítéld meg, ítélkezz
felette, csak azt: mérd meg! A pogányok udvarát nem kell
megmérned, csak a saját közvetlen környezetedet! Van
már mérővessződ? Kezedbe adták? Nem a magad feje,
tapasztalata, tudása, ismerete alapján kell ezt megten
ned, kaptál hozzá mércét, ami tökéletes, tiszta, nem
tapad hozzá semmiféle érdek, nem mér hamisan, s a való
ságot tükrözi. Milyen mérce szerint méred a saját
dolgaidat, a körülötted élő testvéreid dolgait, a gyüleke
zeted, egyházad ügyesbajos dolgait? Kinek a látásához
igazodsz? Használod már a kezedbe adott mérővesszőt, az
Igét: megtanultad már jól használni, arra, amire adatott?
Fel tudod már mérni a templom (gyülekezeted, egyhá
zad), az oltár (szolgálatod), az ott imádkozók (testvéreid)
erősségeit, hiányosságait a valódi mérővessző szerint?

Könyörögsze a Mindenhatóhoz: Könyörülj rajtunk!

Ajánlott igeszakasz: 1Sám 4.



149

Jel 11,3–14 kedd november 6.

Érdemes ízlelgetni ezt a kis részletet: „az Én
tanúmnak”. Kiemelt pozíció lehet a miénk. Tanúk
lehetünk egy évezredek óta tartó perben: Isten, és az
Őtőle elfordult emberiség perében! Téged s engem arra
hív Jézus, hogy az örök Igazság mellett álljunk ki a
megtévesztés és a hazugság erői ellen. Biztonsággal
tehetjük mindezt, hiszen azt olvassuk: „tanúmnak
megadom” – azaz nem nekünk kell érveket, bizonyíté
kokat keresgélnünk, összefüggéseket felfedeznünk, Ő
adja mindezeket! A mondat első fele arról beszélt, hogy Ő
minek tart, mivel ajándékoz meg bennünket, a második
pedig a mi cselekedeteinkről kell, hogy szóljon,
„zsákruhába öltözve”, azaz nyilvánvalóvá téve, hogy itt
tragédia történik. Átéled, hogy valóban nagy Isten
fájdalma minden egyes elvesző miatt? Számára ez
tragédia, mert nagyon szeret minden egyes tévelygőt.
Tudunke prófétálni, azaz Isten megértett igéjét a
környezetünk számára továbbadni?

Ajánlott igeszakasz: Jer 1.
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november 7. szerda Jel 11,15–19

Felhőtlen öröm, és félelmetes jelenségek kísérik a
bejelentést, hatalmas hangok kijelentései. A vének
leszállnak trónjaikról és arcra borulnak. Hálaadás és
harag, ítélet és jutalom ideje. A búza és az ocsú szétvá
lasztásának ideje, ahol nyilvánvalóvá válik, mi a valóság,
s hogy kié a valódi hatalom. De addig is, amíg ez minden
szemnek látható nem lesz, számunkra napi kérdés,
melyet folyamatosan megkérdőjelez a Sátán: Kié a királyi
hatalom az életünkben? A személyes világomban valósá
gosan Jézusé a királyi hatalom? Nap mint nap szembe
sülök vele, hogy a magam elképzelése, akarata, a világi
környezetem és még hívő testvéreim elvárásai is sokkal
többet szeretnének nyomni a latban, mint Urunk
személyes iránymutatásai. Dúl a háború bennem (s
időnként sajnos körülöttem is), igazi hatalmi harc folyik
szüntelenül. Pál azt mondja a Korinthusiaknak írt
második levelében, hogy

a Krisztus Jézusban.
Adja meg az ÚR, hogy ez valóság legyen a

hétköznapjainkban!

Ajánlott igeszakasz: Ézs 6.
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Jel 20,1–6 csütörtök november 8.

Nem az Atya maga, nem is a megdicsőült Bárány,
hanem egy angyal az, aki Isten megbízásából megfogja és
megkötözi a Sátánt. Hogy is van ez? Milyenek valójában
az erőviszonyok? A mi szemszögünkből valóban nagy
hatalma van a Sátánnak, de csak azért, mert az Édenben
elvesztettük az ellenálló képességünket vele szemben. Az
első emberpár neki ajándékozta a hitét, a bizalmát. Az
újjáteremtésben ez az ellenálló képesség újra a miénk
lehet, ha egyedül Istenbe vetjük a bizalmunkat; akkor a
Sátánnak nincs felettünk korlátlan hatalma. Jakab így
mondja (

Kísértés vesz körül, s elnyelni látszik? Újra elbuksz
egy bűnben? Gondold végig: egy angyal erőfeszítés nélkül
meg tudja kötözni a bukott angyalfejedelmet,– ha az a
megbízatása –; a Jelenések 19,10ben pedig az angyal
szolgatársának nevezi Jánost! Testvérem, aki kísértések,
bukások közepette vergődsz: Vesd újra EGYEDÜL
Istenbe a bizalmadat, csak Neki engedelmeskedj!

Ajánlott igeszakasz: Mik 7,8; Zsolt 13,4b–6
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november 9. péntek Jel 20,7–10

Érthetetlen, és mégis sokatmondó ez a rész: Eltelik
1000 esztendő, amikor a „Krisztus papjai feltámadva
uralkodnak”, s ezek után még mindig vannak olyanok,
akik lázíthatóak, ellenséges érzelmet táplálnak a jóság,
az igazságosság, a szeretet ellen? Vagy elképzelhető lehet
az, hogy Krisztussal együtt nem így uralkodnak a
szentek? Avagy ennyire mély a bűn természete, hogy
minden jóság ellen képes újra lázadni?

Megdöbbentő, hogy néhány évtized odaszánt
Krisztussal járás után is milyen ellenséges gondolatok
képesek feltámadni bennem, s beleborzongok, hogy még
képes is vagyok eljátszani ezekkel az ötletekkel! Hiába
széles már Isten meghódított területe bennem, a szélén
még mindig vannak sötét, rejtett mocsokkal teli sarkok,
amik újra és újra körülveszik, visszahódítani kívánják a
„szentek táborhelyét”. „Annyi a számuk, mint a tenger
homokja”.

Kérjük a Lelket, hogy világítson be sötét sarka
inkba, hogy „tűz szállhasson le megemészteni” az ott
rejtegetett dolgainkat!

Ajánlott igeszakasz: Zsolt 19.
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Jel 20,11–15 szombat november 10.

Belegondoltál már abba, hogy MINDEN cselekede
tedről, szavadról, és fontolgatott gondolatodról számot
kell majd adnod, amikor kinyílik ez a könyv? Mire fogsz
akkor hivatkozni, vagy csak megnémulva állni fogsz,
várva a jogos és igazságos ítéletet? Vane most, vagy lesz
akkor valamiféle mentséged a felhozott vádakkal
szemben? El tudsze rejteni valamit a tűzláng szemek
elől, amik átvizsgálják és megítélik az életed? A sáfárról
azt olvassuk, hogy „ura maga rendeli el, hogy elszá
moltassa őt (Lk 16,2)”, s Pál az 1Kor 4,2ben megadja,
hogy mi a legfontosabb elvárás feléjük:

. Milyen a hűséged?
A Zsidókhoz írt levélben azt olvassuk (4,13)

. Lesz számadás, csak az a
kérdés, hogy a jogos ítéletet neked, vagy valaki másnak
kell elhordoznia. A Bíró igazságos, az elkövetett bűnért
csak egy büntetést szab ki. Helyet cseréltéle már az
érted, a helyetted Megfeszítettel?

Ajánlott igeszakasz: Jer 17,10; Péld 21,2
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46. hét

Uram, te szép orgonaillat,
tavaszt csordító, bátor remény
ömlik szívemből, ha hozzád érek,
s érzem időtlen, göcsörtös tested
bársonnyá omlik ujjaim rejtekén.

Beléd így kapaszkodom,
te őspuhaság, hancúrozom
ágaid között, s ha jön a zuhanás,
megterhelt fejemből könnyedén kiloccsan
minden szépséged üvegtengerén.

Izmos pillantással terveid sűrűjébe
vetem magam, s magamra zárom
fűszeres, szép ígéretid. Nézz rám,
miközben felnyalábolsz, s míg ármánykakas
fülembe kotkodácsol, tégy süketté arra mit
nélküled hallok itt.
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Zsolt 52. vasárnap november 11.

„

Mekkora áldás és kegyelem az, hogy sok árulás és
cserbenhagyás ellenére is erősen áll a keresztyén ember
identitása. Aki Krisztusban van, az új teremtés: viruló
olajfa, megtartott ember. Nem feltétlenül megóvott, de
megtartott. „Hiszen Isten szeretete mindig megmarad!”
Jó az Úr napján ismét megerősödni ebben a hitben, hogy
az Úr szeretete rendíthetetlen szeretet, Ő az övéi mellett
mindvégig kitart, még akkor is, amikor az áruló Dóégok
álnok és embertelen módon fitogtatják a gonosz hatal
maktól nyert erejüket. Hány ilyen ember bukásáról
számol be a történelem, miközben az igazak emlékezete
örökké áldott. Isten szeretetébe viszont csak az kapasz
kodhat, aki Jézusba kapaszkodik. Isten csak Őbenne
szeret bennünket, Krisztus nélkül a szent Isten félel
metes haragjával kell szembenéznünk, ami összetör,
kiránt sátrainkból, és kitép gyökerestől az élők földjéből.

” Ne feledd, Testvér: Krisztusban –
Biztonságban!

Ajánlott igeszakasz: 1Sám 21. és 22.
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november 12. hétfő Jel 21,1–8

Eszképizmus. Hallottál róla? Lehet, hogy nem, de
közben hiszel benne. Ha pedig hiszel benne, akkor
életformáddá is válik. Életformáddá válik a menekülés.
Sokan élnek ugyanis menekülő keresztyén életet. Ki a
világból, minél messzebbre a valóságtól, a bűnnel fertő
zött társadalomból. Miközben Jézus így imádkozik az
Atyához:

) Merthogy ez a
világ bizony az otthonunk. A világban van rendelteté
sünk, de nem a világ szerint. Sokan a mennyek országát
is így várják: nem az jön el ide, hanem mi megyünk oda.
Lesz majd elragadtatás, s a levegőégen át elmegyünk
majd egy felhőkön túli világba. Nos, elragadtatni csak
azért fogunk, hogy elébe menjünk Krisztusunknak, aki
Királyként eljön birtokba venni az új eget és földet. A
helyreállított teremtést. Figyelted? Az új Jeruzsálembe
nem mi megyünk el, hanem az jön el hozzánk:

Ne menekülj: Isten maga jön
el hozzád, életteredbe, és mindent helyreállít.

Ajánlott igeszakasz: 1Thessz 4,13–18
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Jel 21,9–14 kedd november 13.

Amikor a Bárány feleségét látjuk, akkor az üdvözül
teket látjuk. Vagy a mennyei Jeruzsálemet, hisz róla
olvassuk, hogy a férje számára felékesített menyasszony
ő. S ha a következőkben valami tökéletes gyönyörűségről
olvasunk, akkor az nem más, mint az üdvözültek
tündöklő szépsége. Ez vár rád is és rám is. Mitől szép az
életünk? Attól, ha megtelik Isten dicsőségével. Minden,
ami szép, gyönyörűséges, értékes, az Istentől száll alá. Az
Istentől származik. Jézus szenvedései hetének a démoni
sötétsége például arról beszél, hogy az emberiség nem
fogadta be Isten fényes dicsőségét. Minden bennem levő
sötétség és káosz arról beszél, hogy Isten nélkül szétesik
az életem.

Isten dicsőségének a ragyogása
olyan, mint a legértékesebb drágakőé, a jáspisé. A jáspis
nem más mint gyémánt. Tudtade, hogy a gyémánt annál
drágább, minél áttetszőbb? Nos, ilyen lesz az a mennyei
valóság, amibe elhívott minket az Úr: kristálytisztán
ragyogja Isten tökéletes szépségét, jóságát, bennünk
örvendező kedvességét.

Ajánlott igeszakasz: Jn 1,9–14
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november 14. szerda Jel 21,15–27

Milyen lesz az az ország, ami leszáll a mennyből?
• Telve lesz Isten jelenlétével. Ahol Isten van, ott
szimmetria van, egyensúly és rend. Ez sugárzik a város
arányaiból.
• Nagy lesz, de nem határtalan. A városnak falai
vannak. Vagyis nem mindenki jut oda.
• Az Isten méri meg. Ő dönti el, hogy ki jusson oda.
• Ez egy sokszínű világ lesz, erre utal s a sokszínű
drágakő: Ne félj, az örökkévalóság nem lesz unalmas!
• Isten dicsősége annyira betölti a mennyei
Jeruzsálemet, annyira átjárja az ő mennyei népét, hogy
már nincs szükség napra, világításra, útmutatásra. Ézs
60,1920: "Nem a nap lesz többé napvilágod, és nem a
hold fénye világít neked, hanem az ÚR lesz örök
világosságod, és Istened lesz ékességed. Nem megy le
többé a napod, és a holdad sem fogy el, mert az ÚR lesz
örök világosságod, letelnek a gyászod napjai.”
• A népek oda viszik gazdagságukat. Minden nép és
kultúrája Isten ajándéka.
• Tisztátalanok nem mennek oda, csak azok, akik be
vannak írva a Bárány könyvébe.

Ajánlott igeszakasz: Ézs 60,1–9
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Jel 22,1–5 csütörtök november 15.

Kitől kaphatom meg a valódi nevemet? Hogyan lesz
Abrámból Ábrahám, Jákóbból Izrael, egy nyomorult
féregből, csalóból az a fiú, akiben az Isten gyönyörködik?
„Ki adhatja meg a férfinak az ő valódi nevét? Egyedül
Isten. Senki nem ismeri az embert, csak Isten.” (George
MacDonald).

Végülis egyetlenegy név van: az Elsőszülötté. A
Férfié. Azé, akinek neve minden név fölött való, s akinek
nevére minden meghajol. Az is meghajol előtte, aki engem
megfosztott az igazi nevemtől. Aki megfosztott az
identitásomtól, az értékemtől. Ebben az Egyetlenegy
névben Önmagamat kapom vissza. Az Ő neve van a
homlokomon. Ettől pedig kisimulnak a ráncaim, mert
nem vagyok többé átok alatt. Nem vagyok nevemtől
megfosztott senki. Eredeti ember vagyok. Jó lenne, ha ma
hallanád a nevedet:

Ajánlott igeszakasz: Ézs 43,1–7
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november 16. péntek Jel 22,6–15

Az ámuldozó ember könnyen leborul. Ebből is
látszik: imádatra teremtettünk. Behódolásra, hiszen a
biztonságot, a fölöttünk álló hatalom megtartó ölelését
vágyjuk. Hány ölelés van már bennünk? Hány leborulás
és összekuszált imádat? Hány téves kapaszkodás?
Annyira vágyunk a mennyre, az Édenkert elvesztett
ízeire, hogy annak minden előíze könnyen megtéveszt
bennünket.

A Sátán is ezt az óriási hiányérzetet és vágyakozást
használja ki, s odahajít bennünket démoni, gyilkos ölelé
sekbe. Ezért imádjuk a teremtményt a Teremtő helyett.
Legyenek áldottak a figyelmeztető hangok:

Ne érd be kevesebbel! Jegyezd meg: a
helyes imádat együtt jár a hiányérzettel. Ne ijedj meg a
hiányoktól! Hiszen még semmi sem jutott teljességre
ebben az életben. Ha Istent vágyod, mindig lesz hiányod
is, ami csak akkor tűnik el, amikor már Ő lesz minden
mindenekben. Addig ne is akarj hiánytalanul boldog
lenni.

Ajánlott igeszakasz: Lk 4,1–13



161

Jel 22,16–21 szombat november 17.

Micsoda finálé ez! Micsoda biztatás a szomjazóknak!
Mekkora reménység a kivágottaknak, gyökérteleneknek,
meddő életeknek, a kábán tápászkodóknak, fénytelen
szürkéknek, életbe belefáradtaknak! Jöjj! Jöjj! Az Élet él
és élni akar! Benned is kihajt az új élet, felragyog
világosságod, „megújul ifjúságod, mint a sasé.” Van
enyhülés a szomjadra, van megoldás arra az űrre, amit
hurcolsz magadban. Nem vagy kivetett, kisemmizett,
árva. Menyasszony vagy, a legszenvedélyesebb Vőlegény
szerelmese. Hidd el, gyere, igyál!

Isten nagyon ügyel az ő Igéjének tisztaságára, és
rettenetesen haragszik azokra, akik az evangélium tiszta,
hűs vizét bepiszkolják. Harcba száll azok ellen, akik az
élet igéjét megtépázzák, mérgező adalékanyagokkal
terhelik meg. Nem hagyja szomjasan mindazokat, akik
éhezik és szomjúhozzák az igazságot. Kérd Tőle ma is el
az ő tiszta, éltető üzenetét! Megkapod, ingyen.

Ajánlott igeszakasz: Ézs 55.
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47. hét

Az egyik legalattomosabb csapda, hogy a körülöt
tünk lévő emberek ítéletétől, véleményétől tesszük függő
vé magunkat. Sok cselekedetünknek mércéje marad ez,
még azoknak is, akik ismerik Jézus Krisztust és taní
tását. Azért olyan veszélyes ez, mert a Krisztusnak
elkötelezett embernek dolga az is, hogy békességben
éljen a felebarátaival, ezért józan dolog a társadalmunk, a
kultúránk értékeit szem előtt tartani. Ezek az értékek
viszont sokszor éppenséggel szöges ellentétben vannak az
Igével, és gyerekkorunk óta belénk nevelődve, idegeinkbe
ivódva észrevétlenül rombolják Istennel való kapcsola
tunkat.

Kulin Veronika
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Zsolt 50. vasárnap november 18.

Isten szólal meg ebben a zsoltárban, megszólítja
azokat, akik megjelentek előtte a templomban. A jelenlévő
vallásukat gyakorló híveket arra emlékezteti, hogy az
áldozatra, amit bemutatnak, Neki nincsen szüksége. Övé
az egész föld; az ember nem tud olyasmit adni Neki, ami
ne lenne már eleve az övé. Amit szeretne: hála és bizalom
– az áldozat csak ennek kifejezőjeként nyer értelmet.
Pogány, emberi gondolkodás azt feltételezni, hogy
Istennek adhatunk valamit, amiért Ő cserébe majd jó lesz
hozzánk. Úgy gondoljuk, Ő is úgy gondolkozik és visel
kedik, mint mi. Holott Istennek semmilyen vallásos
cselekedetre vagy kegyes gyakorlatra nincsen szüksége.
Azokat úgy is el lehet végezni, még az ige olvasását és
magyarázását is, hogy az ember nem szereti Istent, és
nem törődik azzal, amit mond. Életünket az ő
parancsolatait felrúgva élve (egy kicsit hazudva, lopva,
paráználkodva, gyűlölködve) tarthatunk ugyan istentisz
teletet, de távol maradunk szabadító szeretetétől.

Ajánlott igeszakasz: Ézs 55.
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november 19. hétfő Ézs 1,1–9

Bár a próféta leírása az elpusztult országról,
felperzselt városokról és az ostromlott Jeruzsálemről
konkrét történelmi eseményekre utal – az ellenség
fenyegette Júdára –, leírása (különösen a tetőtől talpig
sebek borította ember képe) minden olyan embernek és
közösségnek ábrázolása, amelyiknek Isten szabadítására
van szüksége. Az Istenét elfelejtő nép Isten szemében (a
próféta látomásában) mint szánandó, ápolást nem kapó,
kék foltokkal és gennyes zúzódásokkal teli beteg jelenik
meg. A prófétai felkiáltás („Jaj, vétkes nemzet!”) és a
visszataszító kép egyszerre tudja kifejezni Isten haragját
és szánalmát. A vétkes népet „népem”nek és „fiaim”nak
nevezi, az összevert emberen a gyógyításra váró sebeket
látja. A beteg és megvert ember olyan, mint az 53. feje
zetben leírt szolga, akinek a szenvedése viszont már nem
gyenge szívből és beteg gondolkodásból származik, hanem
célja van. Ártatlanul, önként vállalt szenvedése menti
meg az Istentől elszakadt népet a végleges pusztulástól.

Ajánlott igeszakasz: Ézs 53.



165

Ézs 1,10–20 kedd november 20.

Isten a prófétán keresztül az ő népét, Sodoma és
Gomora nevével szólítja meg, így figyelmezteti őket arra,
hogy nem különböznek az ítélettel elpusztított városoktól.
Isten semmilyen áldozatot és imádságot nem akar tőlük
elfogadni: felesleges a vallásgyakorlás, ha a szív nem
figyel Istenre. Ijesztő dolog: Isten nem hallgatja meg a
bűnös ember imádságát. Fontos ezt tudni és mindig
fejben tartani, hogy mi, akik a régi izraeli szövetségéhez
nem tartozunk, és szívünkre, életünkre nézve a legke
vésbé sem különbözünk Sodoma és Gomora lakóitól,
hiába imádkozunk, akármilyen sokat és akármilyen
szépen, nem vagyunk méltók Isten figyelmére. Kizárólag
azért fordulhatunk hozzá bizalommal, és bízhatunk
abban, hogy meghallgat minket, mert Jézus áldozatára
nézve megkönyörült rajtunk. Minden imádságunknak
csak bűnös voltunk tudatában, Jézus áldozatára nézve
van jogosultsága.

Ajánlott igeszakasz: Ján 14.
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november 21. szerda Ézs 1,21–31

A próféta idejében élő Izrael fiait épp annyira
vonzotta a körülöttük élő népek termékenységet és
bőséget középpontba állító kultusza, ahogyan a mai
embert teljesen be tudja tölteni a gazdagság, szépség,
egészség és siker kultiválása. Mindez a mi társadal
munkban is értéknek számít, és a keresztények sem
mentesek ennek vonzásától. A próféta mondatai világossá
teszik azt az összefüggést, ami a bőségkultusz felé
fordulás és a társadalom erkölcsi romlása között fennáll.
Ha a „boldogság” (anyagi jólét) a cél, akkor semmibe
vehetők a másik ember tisztelésére felhívó isteni paran
csok. Akkor érdemes csalni, megvesztegetni, gyengéket
kihasználni, vagy egyszerűen csak nem törődni velük (a
„vesztesekkel”). Ha egy társadalom (egy ember) így
gondolkodik és él, az biztosan nem ismeri az igaz Istent.
Ő azonban azt akarja, hogy ne a bőségben és
érvényesülésben lássuk az élet értelmét; hogy lássunk túl
az élet bőségének csodáján annak teremtőjére, és Vele
akarjunk bizalmas kapcsolatban lenni.

Ajánlott igeszakasz: Mt 6,19–34
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Ézs 2,1–5 csütörtök november 22.

Ez a prófécia részben már bizonyosan beteljesedett,
még ha tökéletes teljesedése csak a jövőben következik is
be. Mi magunk ugyanis olyan pogány nép vagyunk, akik
megismerték azt a tanítást, amelyik „Jeruzsálemből jön”,
és ami az élő Isten szavának bizonyult. Fontos tudni és
szem előtt tartani, hogy az Istenről való minden ismeret
és az az erkölcsi világ, ami a Bibliában kibontakozik,
teljesen ismeretlen lenne előttünk, ha az Igét nem ismer
tük volna meg. A világon sok nép élt és él, amelyek közül
soknak kiváló gondolkodóik voltak és vannak, és nagy
elmék megfogalmaztak máshol is magvas gondolatokat és
akár igazságokat is, de a teremtő és szerető Isten üzenete
csak Izrael szent iratain keresztül jutott el hozzánk. Ha
nem könyörül meg rajtunk, és bennünket, pogányokat
nem ismertet meg az evangéliummal, akkor örökre a
szellemi sötétség állapotában maradtunk volna, amiből
magunktól összes szellemi erőnket összpontosítva sem
találhattunk volna kiutat.

Ajánlott igeszakasz: Ef 2,11–22
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november 23. péntek Ézs 2,6–21

A próféta a túlságosan is magabízó (kevély) emberek
és a bálványok pusztulását vetíti előre. Az emberi
nagyság, a civilizáció nagy technikai vívmányai (ilyenek
voltak a tarsisi hajók is) valóban csodálatra méltók.
Tiszteletükre nevelnek bennünket az iskolában is:
tudományos eredmények, sportteljesítmények, találmá
nyok, a művészi nagyság mind megérdemli a figyelmün
ket. Az Ige elismeri ezek nagyszerű voltát (16), de a saját
műveinek csodálatába belefeledkezett embert (saját
népét) arra emlékezteti, hogy mindez nem ér fel a
Teremtő nagyságával, és nem tart meg, nem ment meg
senkit. Az ember és művének tisztelete, ha Isten nagysá
gát nem ismerjük meg, könnyen igazi „bálványimádássá”
tud válni: be tudja tölteni a szívünket, motivál, lelkesít,
örömet okoz. Isten azt akarja, hogy választottai csalód
janak ezekben a bálványokban dobják el maguktól azokat
(20). A csalódás nem jó élmény, de elengedhetetlen
feltétele annak, hogy a tiszteletünket egyedül megér
demlő Istenre rátaláljunk.

Ajánlott igeszakasz: Jer 10,1–16
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Ézs 3,1–16 szombat november 24.

„

Szomorú prófécia ez: Isten azt ígéri, hogy politikai
káoszba fogja taszítani a népét. A vezetők siratása és az
addig támasznak hitt emberek elvesztése miatti szomo
rúság azonban hamis: hiszen a „vének és fejedelmek”
visszaéltek a hatalmukkal, mások szerencsétlenségéből
építették fel vagyonukat és tekintélyüket (15–16).
Bukásuk nem tragédia, csak tetteik egyszerű következ
ménye. Ha Isten megfosztja tőlük a népet, látszólag bajt
okoz, holott a baj addig is ugyanakkora volt. Ha Isten
megfoszt attól, amit a támaszunknak hittünk (egy
embertől, valamilyen hitünktől, társadalmi megbecsült
ségünktől vagy mástól), nem bajba taszít minket. Baj
volt az addig is, hogy az életünket olyasmire építettük,
ami alkalmatlan volt a megtámasztásunkra. A támasz
elvesztése csak nyilvánvalóvá teszi a bajt, és éppen ezért
valójában nagy kegyelem: lehetőség arra, hogy életünket,
önbecsülésünket, hitünket a valóságos támaszt jelentő
Igére alapozzuk.

Ajánlott igeszakasz: Mt 7,24–29
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48. hét

Egy vasárnapi ebédkor kislányunk piszkálgatja a
kolozsvári káposztát. Bátyjai versenybe kezdenek, így
nem akar ő sem kimaradni. Eredmény: Kristóf az első,
Máté hagyta, hogy húga előtte befejezze, majd ő lett a
sereghajtó. Amikor Kristóf büszkélkedett elsőségével,
akkor a három éves Sáránk leállította és összegzett:
„Igen, te voltál az első, Máté a harmadik, de én nyertem!”
Egy biztos: Isten országában nem a „legeknek” jár a
győzelem. Júda oroszlánja az egyedüli győztes, és
mindenki, akinek Ő adja. A győzelmet kapjuk, ajándék.
Jézus a maga győzelmében részesít bennünket. Ez tegye
széppé a napod!



171

Zsolt 90. vasárnap november 25.

A bűn az embert „hamar elszáradó fűvé és könnyen
elhervadó virággá” tette. Az ember kiszolgáltatott, nem
tud maradandót alkotni, teljesítményeink ideigóráig
tartanak. Hatvanöt évvel ezelőtt ezen a napon, az addig
hazai pályán veretlen Angliát Magyarország válogatottja
két vállra fektette. Az „évszázad mérkőzésén” a Wembley
ben 6:3 arányú győzelmet arattunk. Az „aranycsapat”
évekig veretlen volt, de szomorúságunkra, világkupát
nem tudott nyerni. A másik aznapi emlékezetes esemény
számunkra, hogy a Gulágról a nyolcszázezer elhurcolt
magyarból, hazaérkeztek az első politikai foglyok. Az
örömben üröm, hogy ezután is a megfélemlítés árnyé
kában kellett éljenek. Százezrek pedig sose jöttek haza,
odavesztek.

Sem sikereink, sem tragédiáink nem tartanak
örökké. Hit által, az Istennel való napi kapcsolatban
viszont minden értelmet nyer. Mózes dicsőíti az Istent,
mert irántunk való jóindulata életet fakaszt, gazdagít, a
rosszból is jót hoz ki számunkra. Vane még valami, ami
megakadályoz a dicsőítésben?

Ajánlott igeszakasz: Zsolt 16.
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november 26. hétfő Ézs 4,1–5

„Aki földiekbe veti horgonyát, szelek játéka lesz...”,
mondja Babits. Sion leányai önmagukat ékesítették,
elsőszülöttjeiket feláldozták, hitviláguk kilépett az isteni
mederből. A férfiak hol voltak? Miért történhetett
mindez? Venezuelában ezelőtt harminckilenc évvel ezen a
napon irdatlan mennyiségű kőolajat fedeztek fel. Azonban
a „petrodollár” sokasága sem segítette fel az országot. Sőt,
napjaink egyik legszánalomraméltóbb államává vált. Ahol
nincs bölcsesség, ott az anyagiak sem segítenek. A
sáfárkodás hitkérdés. A jólét előfeltétele az Istentől való
függő viszony, nem anyagiakról szól, hanem kapcsolat
kérdés. A másik nagy hitvalló költő, Cowper szavaival
élve „az Úr csodásan működik”. Jézus Krisztusban olyan
„csemete” sarjadt, akinek nevében új alapokra épül az
életem. Ha én egyre több teret engedek neki és Ő egyre
meghatározóbb lehet életemben, ott kezd kibontakozni a
csoda. Az ő vére gyógyír, bűnt kiégető és azt eltörlő „szer”.
Ez a te életedben is valóság?

Ajánlott igeszakasz: 2Kor 7.
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Ézs 5,1–7 kedd november 27.

„

Ma Pilinszkyre (is) emlékezünk, ő fogalmazott így:
„Élet és halál nem más, mint kettétört öröklét, megha
sonlott valóság.” Az ősbűnben az „Élet” életre és halálra
szakad. A Golgotán Jézus halálával és feltámadásával
meghal a halál és helyreáll az „Élet”. Az Atya örökkévaló
örömébe vezető pallót már nem állhatja el a gonosz,
haladásunkban fel nem tartóztathat, az Atya hozzánk
érkezését és a mi Hozzá menetelünket meg nem gátol
hatja. Urunk mily szépen elkészített mindent! A szőlő
akkor vadul el, ha nem gondozzák. Gazdánk a magas
hozam érdekében minden szükséges beruházást elvég
zett. Ennek ellenére szőlője „csakazértis” vadul. Ez a
szőlő én vagyok és te vagy, kedves olvasó. Ítélj, testvér, a
Gazda és a szőlő között! Vagy mégsem!? Lekéstük! Jézus,
a szőlőtő, magára vette az ítéletet. Ő a Szőlőtő, hogy mi
legjobb szőlőtermő venyigék lehessünk. Az Atya fájdalma
a nagypénteki tragédiában csúcsosodott, hogy harmad
napra kitörő örömmé váljon. Jézusban a mi örömünk is
teljes. Jer, boruljunk le előtte!

Ajánlott igeszakasz: Kol 1.
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november 28. szerda Ézs 5,8–24

„

Két évvel ezelőtt ezen a napon a brazil Chapecoense
csapata a Copa Sodamericana döntőjének lejátszására
utazott. Azonban Kolumbiában a repülőgép lezuhant és
mindössze három játékos élte túl. A döntőre nem került
sor. Az ellenfél felajánlása alapján a Délamerikai Labda
rúgó Szövetség a Chapecoense csapatát hirdette ki a
torna győztesének.

Népe számára az Úr egy jól működő és bővölködő
társadalmat tervezett meg. Azonban népe egy időre
meghiúsította Isten álmát. A „jaj”ban Isten fájdalma és
ítélete egyaránt benne van. Mivel a Szó nem talált befo
gadásra, a nép pedig vesztébe rohant, Isten drasztikus
eszközökhöz folyamodott. Izráel becsapta önmagát az
alternatív megoldásokkal: öngyógyítás, önámítás. De az
Úr nem adta fel, el egészen egyszülött Fiának áldozatáig,
mígnem az Ő sebein meggyógyulhattunk. Mi csak a pálya
széléről szemléltük az értünk folyó tusát, győzelme
nekünk szánt ajándék. Testvérem, Jézusban te is győztes
vagy, ha kiúttalan életedet magára vehette. Örülj hát
ennek!

Ajánlott igeszakasz: Róm 3.
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Ézs 6,1–13 csütörtök november 29.

Ézsaiás tudósítása történelmileg jól körvonalazható.
Uzziás már jóval halála előtt élő halott volt, mert
hatáskörének túllépése miatt Isten poklossággal sújtotta.
A prófétának megadatik, hogy az Uzziásénál magasabb
trónt és Júda királyánál nagyobb uralkodót lásson: magát
a Királyok Királyát! Az igazi próféta látó, látnok, aki a
láthatókon túliakba is kap betekintést. A Szentlélek
kitöltetése óta ez már nem csak a próféták kiváltsága.
2014ben egy tízéves kisfiút egy bűnöző elrabolt. A kisfiú
nem esett kétségbe, hanem dicsőítő éneket énekelt. A
bűnöző többször is megkísérelte hallgatásra bírni a gyere
ket, de az nem tágított. Mintegy háromórányi utazás
után, megelégelve a gyerek engedetlenségét és szűnni
nem akaró istendicsőítését, megállt, megfenyegette és
kitette az autóból.

Aki dicsőít, az a körülményektől függetlenül Isten
erőterében van. Aki dicsőít, az szabad, aki pedig az Úrban
szabad, az dicsőít. Kedves Olvasó, neked milyen dal van a
szívedben?

Ajánlott igeszakasz: ApCsel 16,13–40
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november 30. péntek Ézs 7,1–9

Az evangélium elmondja, hogy András volt az első
„Jézuskövető” tanítvány és ő vezette testvérét a
Messiáshoz. A hagyomány szerint ő hozta el térségünkbe
az újszövetségi hitet, erre emlékszik és ezt ünnepli ma a
román nép. Kiváltság, amikor családtagok együtt
szolgálják Urukat. Vane annál nagyobb öröm mint, hogy
házastársak és gyermekeik harmóniában, élő hitben
éljenek és a szolgálat tüze égjen szívükben? Ézsaiás
próféta megbízást kap, hogy fiával menjen, amikor Isten
üzenetét továbbítja a félelemtől remegő királynak. Már
fiának neve is prédikáció: „a maradék megtér”. Apa és fia
egyazon mennyei küldetésben, népük szolgálatában, a
félelem bénító terhét semlegesítő bátorításban! Amikor
fiaim hívnak, hogy húsvét másodnapján kísérjem el őket
locsolni, akkor nem szűnik meg bennem a hála, hogy ők a
Messiás áldozatáról, a feltámadás valóságáról és Isten
dicsőségéről szóló verset szavalnak házanként.

Kedves Olvasó, a családonkénti közös szolgálatért
való könyörgésre hívlak! Beszállsze?

Ajánlott igeszakasz: ApCsel 10.



177

Ézs 7,10–17 szombat december 1.

Rokonságomban volt egy egygyerekes család, ahol a
kislány nyolc évesen meghalt. A tragédiát követően
megképzett a házaspárban, hogy szeretnének gyereket,
így született egy ikerpárjuk. Az ikrek nem lettek volna a
család tervében, ha nem halt volna meg a nővérük. A
veszteségbe Isten belecsomagolta az új élet, a valami
teljesen új lehetőségét. Ami az emberi történelmet igazán
izgalmassá teszi számomra, az az Isten világirányító
jelenléte.

A 2. zsoltár világosan hozza Isten viszonyulását a
döntésekből Őt kihagyó királyok esetében: „Az egekben
lakozó kineveti, az ÚR megcsúfolja őket.” (4. v.) Itt meg
arról szól az ige, hogy maga az Úr hozza választott népe
ellen az idegen hatalmat. Nem az volna célravezető, ha
saját történelmünket is Istentől kapott látással szemlél
nénk? Ma Románia a nagy egyesülés századik évfor
dulóját ünnepli, míg nekünk, magyaroknak, ez nemzeti
dráma. Látjuke Istent mindenek felett? Készek vagyunk
e egész történelmünk Isten szerinti értékelésére? Testvér,
kezdjük el még ma!

Ajánlott igeszakasz: Róm 8.
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49. hét

Megfeledkezni magamról, mert az életem valami
sokkal nagyobbnak a részévé válik. Ezt jelenti Krisztus
sal dicsekedni. Egészen egyszerűen megélni a kereszt
jelentőségét: az én életem el van rejtve Krisztusban. És
lehet ezt természetesen, szívből fakadó derűvel tenni.
Nem bízunk magunkban, vagy abban amit meg tudunk
tenni. Tehát nem attól függök, hogy mennyi van a
bankszámlámon, hogy egészséges vagyok, vagy beteg,
hogy tősgyökeres régi hívő vagyok vagy éppen mostaná
ban talált meg az Úr Jézus. Bízhatnánk sok mindenben:
vallásos múltunkban, gyülekezetünkben, lelkészekben.
De nem. Jézus Krisztus határoz meg mindent.
Vallásosság helyett egy olyan hétköznapi természetes
Jézusra utaltság ez, amely megváltoztatja a világot. Mert
ugyanaz az erő működik most is azokban, akik Krisztus
ban vannak, amely feltámasztotta a halálból a mi
Urunkat.
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Zsolt 24. Ádvent 1. vasárnap december 2.

“

Kicsoda ártatlan? Annyi minden hiábavaló dologért
tudok sóvárogni. Hogyan emelhetünk fel tiszta, szent
kezeket? Hogyan lehetséges ez?

A Biblia Istene azokat teszi alkalmassá, akiket
szeret. A bűntől való szabadulást, a megújulást hétköz
napi életünkben az hozza, ha minél inkább rábízzuk
magunkat Istenre. Mikor megértettem: régi természetem
nem küzd az újjal, hanem egyszerűen a kereszten van,
halott. Jézus kereszthalálában bizakodva tekinthetek
úgy magamra, hogy már Istenhez tartozom mindenestül.
Szőröstül bőröstül. Már Isten Szentlelke harcol a bűnnel
a testemben és nem a kétféle természet bennem. Világos
kérdés: melyik is vagyok igazán én? A piszkos kezű,
mocskos szívű, aki folyton hiábavalóságok után sóvárog?
Vagy az ártatlan kezű, tiszta szívű? Krisztusban bátran
lehet kimondani: igen igaz vagyok, bár vétkezek, de
belátom és megbánom én már nem vagyok többé aki
voltam. Elég nehéz kiengedni az irányítást, bűnösen
sokkal kezelhetőbbek vagyunk magunk számára. Egysze
rűen levetkőzni a megfelelési kényszert és azt, hogy mi
akarunk igazak lenni és átengedni magunkat a Léleknek,
eszközül, csatatérül, hogy végezze el Ő, amit eltervezett.

Ajánlott igeszakasz: Ef 1.–2.
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december 3. hétfő Ézs 8,1–15

Krisztusban lenni, Istenhez tartozni azt jelenti, hogy
az életünk középpontja és célja már nem mi magunk
vagyunk. Isten maga a templomunk. Mi lenne, ha minden
napunkat abban a biztos tudatban élnénk, hogy templom
ban vagyunk? Most a vallásos érzelmeink legtisztább
értelmében gondolok a templomra és nem a képmuta
tással megtelített vallásos értelemben. Isten tiszteletének
helye nem egy kiválasztott hely, hanem maga az egész
életünk. Pál apostol írja így:

.
Attól a tudattól lesz minőségében más az életünk, hogy a
mindenható Isten bennünk él és uralkodik. Ő vezet, Ő
indít, Ő határozza meg érzéseinket döntéseinket, akara
tunkat. Ezt jelenti Őt szentnek tartani: Neki különítjük
el magunkat, Ő lesz a főhelyen, Neki tulajdonítjuk az
utolsó szó jogát, az Ő tetszése lesz meghatározó.

Ajánlott igeszakasz: 1Kor 3,16–23
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Ézs 8,16–22 kedd december 4.

Élőe az Isten, akiben hiszek? A Biblia Istene
valóban élő és megtapasztalható? Ezt keressük, mégis
sokszor ér csalódás, mert valami olyat várunk halott
dolgoktól, ami élő. A hitünk sokszor válik hagyománnyá,
megszokássá és így halottá. Csodálkozunk, hogy gyerme
keink nem tudják befogadni, nem élő számukra, nem
tapasztalják meg azt, amit mi. A nagy megtapasztalások
és bizonyságok szép emlékszoborrá merevedhetnek,
melyek egykori életről tanúskodnak, de mégiscsak
halottak. És ami halott, az nem tud életre kelteni, azzal
nem létezhet kapcsolat, csupán szentimentális kötődés
lesz az és nem működő életközösség.

De Isten élő: Lehet rá számítani, felismerhető tette
iből. Akarata és szándéka van, megtapasztalható,
elérhető, megkereshető és olyan, aki keres és megtalál.
Múltból táplálkozik a hitem vagy mai élő tapasztalatból?
Jézus egyik neve Immánuel: a velünk lévő Isten. Mire
irányul az imádság, a Biblia olvasása és a jó cselekvése?
Valami halottra, régi rendre, a régiek hitére? Vagy a ma
is jelenvalóra, az Élő egy igaz Istenre, aki volt, aki van és
aki eljövendő.

Ajánlott igeszakasz: ApCsel 7,55–60.
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december 5. szerda Ézs 9,1–7

Amikor átéljük, hogy Isten élő, itt van és szeret:
eltölt az öröm. Ez az öröm nem a körülményektől függ,
mégis olyan, mintha az egész éves munka fáradtságát
arattuk volna le. Régen az aratás befejezésekor asztalt
terítettek, amelyhez minden munkás hivatalos volt, hogy
együtt örüljön a munka befejezésének. Ilyen a Szentlélek
jelenléte: örülni a munkának, amit Ő végez és már
elvégzett. Mint ha egy ádáz életrehalálra szóló csata
veszélyei után osztoznánk a győzelmi zsákmányban. A
csatának vége. Ő megnyerte: A kereszten halt meg Jézus
a Megváltó, legyőzte a gonoszságot és minden következ
ményét magára vette. Már vége. Megmenekültünk,
miénk az el nem múló győzelem. Ilyen öröm Isten jelenlé
tében lenni, színe előtt örülni. Isten iránti bizalmunk az
alapja ennek az örömnek. Pál apostolt egy munkatár
sával, Szilásszal együtt nyilvánosan megszégyenítették,
megkorbácsolták, börtönbe zárták. Éjjel imádság közben
mégis megtelnek örömmel. Kitörő örömmel énekelnek és
erre megrendül a börtön, lehullanak a láncok, mert vere
ségük ellenére ők a győztesek Krisztusban.

Milyen körülmények láncai tartanak ma rabságban?
Mi akadályozza az örömöd?

Ajánlott igeszakasz: ApCsel 16,13–39
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Ézs 9,8–10,4 csütörtök december 6.

Milyen kincseid vannak? Miben reménykedsz? Mit
csinálok, ha mindent itt kell hagynom? Kihez lehetne
futni? A tárgyakhoz eléggé tudunk ragaszkodni. Évekig
volt egy igen értékes érme a pénztárcámban. Egyszer
aztán elvesztettem. Nagyon kerestem, szinte fizikai
fájdalmat okozott, hogy nincs meg. Sokszor eszembe
jutott azóta. Milyen jó lenne, ha igazi értékekért érne
bennünket ilyen fájdalom, olyan értékekért, amelyeket
nem vehetnek el tőlünk! Jézus biztat:

Az ítélet azt teszi nyilvánvalóvá, hogy mi az érték
számunkra és hogy mi az igazán fontos. Pál apostol osztja
meg velünk bizonyosságát a rómaiakhoz írt levélben:
Krisztus fog ítélkezni felettünk, így aki Krisztusban van,
többé nincs ítélet alatt, az megmenekült. Mit csinálunk
majd az ítélet napján? Ott állunk majd jobb keze felől:
Uram mikor láttunk téged meztelenül, börtönben éhesen
vagy szomjasan, hogy szolgáltunk volna neked? Akkor Ő
majd ránk tekint: Mikor eggyel megtettétek, velem
tettétek meg. Nem érdemből, kegyelemből, ma sem
futhatunk máshová, csak kegyelmének trónjához.

Ajánlott igeszakasz: Lk 12,1–11; 33–34
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december 7. péntek Ézs 11,1–10

Ézsaiás megsejtett valamit Isten tervéből: Isten
maga az emberekkel fog lakni, velük lesz és Lelkét adja
beléjük. Jézus Krisztusban teljes bölcsesség lakik, Isten
tiszteletének és ismeretének lelkülete. Amikor a földön
járt, minden porcikáját áthatotta az Atya iránti bizalom:
Öt kenyérből és két halból ezreket vendégelt meg. Lecsen
desítette a vihart. Betegeket gyógyított és halottakat
támasztott fel, nem küldte el magától a vérfolyásos
özvegyasszonyt, sem a római századost. Vámszedőkkel
evett, prostituáltak és leprások voltak a barátai, de
magas rangú vallásos embereket is közel engedett magá
hoz, mint Arimátiai Józsefet, vagy Nikodémust. Az Isten
iránti bizalomban gyönyörködött, azt látta meg az özvegy
asszonyban, aki az utolsó 2 fillérjét odaadta, és a száza
dosban aki meglátta benne a mennyei erők parancsnokát.

Ez a Jézus Krisztus a mi Urunk, aki Szentlelke által
bennünk él. Ő ma is ugyanaz. Ő a bölcsesség és az erő,
minden ami Isten iránti bizalmunkban megerősít. Ő
munkálja bennünk azt, hogy mindenek felett Istenben
leljünk örömöt és gyönyörűséget.

Ajánlott igeszakasz: Mt 8,1–13
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Ézs 12,1–6 szombat december 8.

Félelem vagy bizalom? Ma is ez a kérdés. Kinek
hiszek? Mi fogja meghatározni a döntéseimet és a
hangulatomat? A rettegés nagy erő, könnyen erőt vesz
rajtunk. Betegség, halál, szeretteink szeretetének hiánya,
anyagi helyzet, mindmind megtölthet rettegéssel. Ez az
ige hatékony fegyver a félelem ellen. Kétélű kard. Erőm
és énekem Isten. Őbenne van az erőm, Őróla szólnak
dalaim. Sokat változtatott az imaéletemen, amióta
imádságaim nem kételyekből feltörő könyörgések, hanem
egyre inkább bizalomból fakadó kijelentések. Vallom és
hirdetem: „Uram Te vagy az erőm ma is. Körülvesz annyi
minden, amitől retteghetnék, egy lépést se tudok tenni
nélküled.”

Legyen ma imádságod a kedvenc Istent dicsőítő
éneked, amelyet dúdolgatni szoktál! Mi lenne, ha ennek
az éneknek a szavai teljes igazságukban a szívedbe
kerülnének nem vágyként, hanem valóságként? Isten
szabadító, erős Isten, békesség fejedelme. Akármit érzel
és akármi történik, ez így van. Ámen.

Ajánlott igeszakasz: Zsolt 27.
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50. hét

Késő este van. Fekszem az ágyban, végre elindultam
kifelé az influenzából. Mellettem kétéves lányom, ő ma
lázasodott be. Eddig négyszer altattuk vissza. A másik
szobában elgyötört feleségem a kéthónapos fiunkkal. Ők
még megúszták, imádkozunk, hogy ez így is maradjon.

Néha elbizonytalanodom. Kellett ez nekem? Egy
újszülött és egy betegség mellé tényleg kellett nekem,
hogy éppen most még a Fénysugarakba is írjak?

. Hiszem, hogy nem csak
az Úrnak kell tudnunk bármikor számot adni, hanem
embereknek is. Jókedvűen, mosolyogva, hogy ha ránk
néznek, Őt lássák.
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Zsolt 1. advent 2. vasárnap december 9.

Konfirmációs igém, mindig is közel állt hozzám.
Nagyon sokszor eszembe jut ez a kép: Egy nagy, büszke fa
a folyóparton dús zöld lombbal, erős ágakkal, kívánatos
gyümölcsökkel és alatta hűs árnyékkal. Jó belegondolni,
hogy mi is lehetünk ilyen „szép látvány”.

De milyenek is az emberek, ha az élő vízből táplál
koznak? Jó rájuk nézni. Már látványra is egyértelmű,
hogy helyükön vannak, jó dolguk van. Erősek. Nem inga
doznak a nehézségek és a megpróbáltatások idején,
hanem erősen kapaszkodnak gyökereikkel. Folyamatosan
nőnek. A fák minden évben egy újabb évgyűrűt növesz
tenek. Mi tudunk gyarapodni a hitben? A friss folyóvízből
táplálkozunk vagy csak stagnálunk mindennapjaink
poshadó állóvizében? Egy életerős fa áldást hoz másoknak
is. Nyugalmat lehet találni az árnyékában és táplálkozni,
felerősödni is lehet a gyümölcseiből. Akár sokaknak is. Mi
képesek vagyunk erre? Mások tudnak erősödni a mi
erőnkből? Kaphatnak a mi nyugalmunkból?

Ez az ige egy ígéret mindannyiunknak, hogy ilyenné
is válhatunk. Csak jó helyen kell lenni hozzá.

Ajánlott igeszakasz: Jn 7,37–38
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december 10. hétfő Ézs 14,1–23

A választott nép és velük együtt mi is újra és újra
ígéretet kapunk arra nézve, hogy a nyomorúságból, a
kilátástalanságból igenis van szabadulás. Akkoriban
Babilonról, erről a gazdag és erős birodalomról
elképzelhetetlen volt, hogy elbukjon. Mindenki
legyőzhetetlennek tartotta. Ám az Úrnak semmi sem
lehetetlen, még az sem, hogy egy ekkora birodalomtól
szabadítsa meg népét, akkor, amikor csak jónak látja.

Ugyanez igaz a mi életünkre is, ma is. Nincs az a
mélység, nincs az a nyomorúság, amiből ne tudna az Úr
megszabadítani minket. Legyen az a teher a
családunkban, a munkahelyünkön, barátságainkban vagy
bármelyik másik terén életünknek. Ilyen terhek alatt
vagyok magam is. Nagymamám, Istennek hála már 82
éves. Ám az elmúlt hetekben, hónapokban a demencia
egyre komolyabb jeleit mutatja, mi meg tanácstalanok
vagyunk. Látszólag nincs jó megoldás. Emberileg. De
hiszem, hogy az Úrnál erre a helyzetre is ott van már a
szabadulás. Nem tudom mikor, főleg nem, hogy hogyan.
De azt tudom, hogy ott van. Áldott legyen a neve ezért!

Ajánlott igeszakasz: Zsolt 50.
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december 11. kedd Ézs 19,16–25

Egyik legnagyobb dilemmám immáron két kis
gyermek édesapjaként, hogy ha rosszalkodnak (mondjuk
erre még csak a nagyobbik képes), akkor arra hogyan
reagáljak. Szükség vane büntetésre és ha igen, mekko
rára? Vajon az előbbre visz vagy csak még nagyobb dacot
vált ki belőle?

Mai igeszakaszunk egy része ebben a kérdésben is
segítséget ad. A büntetésre szükség van, de úgy, hogy az
előnyére váljon a büntetettnek, hogy tanuljon belőle és
előbbre vigye. Szülőként ezzel egyet is értünk. De mi a
helyzet, ha mi vagyunk engedetlenek az Úr iránt? Ha
megúszunk egyegy büntetést, az erősíthet bennünket
abban, hogy egyre bátrabban, egyre gátlástalanabbul
vétkezzünk? Ha valaki újjászületett, akkor nem teheti
ezt.

Nem egyszerű dolog a büntetést elfogadni és helyén
kezelni. De az biztató, és tudhatjuk, hogy Istennek célja
van a büntetéssel, és ez is javunkat szolgálja. Fogadjuk el
az ő fenyítését!

Ajánlott igeszakasz: Jób 5.
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december 12. szerda Ézs 25,1–12

Néhány kollégám munka után rendszeresen jár
edzőterembe, ahol különféle gépeken igen komoly
súlyokat emelgetnek, ezáltal erősítve több izomcso
portjukat. „Ma lábra gyúrtam, ma hasra, karra, stb.”.
Minél nagyobb a súly, minél jobban megviseli az embert,
annál hatékonyabban fejlődik az izom.

Isten is hasonlóan edz bennünket. Kisebb, majd
egyre nagyobb súlyokat, terheket enged ránk, nekünk
meg el kell hordoznunk azokat. Csak annyi a különbség,
hogy ezeket a terheket nem kell egyedül „mozgatnunk”.
Hívő emberként lehetőségünk van arra, hogy ezeket a
terheket Krisztusra vessük. Nehezen fogajuk el, hogy ne
egyedül, saját erőből akarjuk leküzdeni nehézségeinket.
Ahogy a kollégáim szokták mondani (persze teljesen más
szövegkörnyezetben): el kell engedni. El tudjuk hinni,
hogy Nála ott a megoldás, bármilyen terhet hordozunk is,
és nem nekünk kell okosnak lenni? Megy ez nekünk?
Nem jó görcsösen ragaszkodni saját elképzeléseinkhez.
Engedd, hogy Ő legyen az erősséged!

Ajánlott igeszakasz: Zsolt 18.
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Ézs 26,1–6 csütörtök december 13.

Ismét csak egy gyönyörű szép képet látunk az Úr
oltalmáról. Miután népe kiszabadul majd a fogságból, Ő
úgy fogja védelmezni őket, mintha csak egy magas és erős
várfallal lennének körülvéve. Egy olyan várfallal, amin
semmi nem hatol át.

Leglátványosabban a munkámban tapasztalhattam
meg eddig, hogy milyen is az, amikor az Úr erős falaival
körbevesz és megóv minden bajtól. Tömegközlekedésben
dolgozva nem egyszer élhettem már át azt a csodát,
amikor körülöttem mindenhol káosz uralkodott, de az én
területem megmaradt a béke szigetének, vagy ahogy a
zsoltárban olvashatjuk: sátramhoz

Zavarba ejtően felemelő érzés. Főleg, amikor
egykét ilyen alkalom után másoknak is feltűnik és
rákérdeznek, hogy: Hogy is van ez? Bennem megerősödik
ez a boldog bizonyosság:

Ajánlott igeszakasz: Zsolt 91.
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december 14. péntek Ézs 26,7–21

Gyermeket nevelni igen nagy felelősség, tapasz
talom naponta, bár ennek az útnak igencsak az elején
vagyunk. Két gyermeket terelgetve, tele kétséggel, kime
rülten, időhiánnyal küszködve gyakran nem könnyű
megőrizni a békességünket, főként a nehezebb napokon,
betegségek idején. De milyen jó, ha egy pillanatra meg
tudunk állni, ki tudunk tekinteni aktuális helyzetünkből,
és emlékezni arra, hogy nem egyedül csináljuk, hiszen
eddig is az Úr hordozott, mindent Ő vitt véghez értünk.

A próféta a vajúdó asszony fájdalmához hasonlítja
mindazokat a nehézségeket, amiket a népnek át kell
élnie. Nemrégiben másodszor is megtapasztalhattam ezt
a fájdalmat. A vajúdás órái alatt az ember könnyen
elfárad, és legszívesebben feladná, annyira elviselhe
tetlennek érzi. Azonban a szülés élménye igazán jól
példázza, hogy szenvedés nélkül nem lehetne csodás és
szinte kifejezhetetlenül nagy öröm a végső szabadulás, a
fájdalmunk jutalma.

Nehéz helyzeteinkben biztasson a tudat, hogy végül
elérkezik a szabadulás, és fájdalmak közepette is képes
Urunk minden értelemet meghaladó békességet adni
számunkra.

Ajánlott igeszakasz: Fil 4,1–9
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Ézs 28,14–22 szombat december 15.

Nagy Dr. House rajongó voltam, amíg ment a sorozat
és bizonyos szempontból vagyok is mind a mai napig.
Sokakkal ellentétben én osztom azt a nézetet, hogy néha
igenis nagyon keményen kell fogalmazni ahhoz, hogy
sikerüljön felnyitni a hallgató szemét.

Szomorú és
elcsüggesztő kép ez, amikor egy nép vezető férfiai
elrugaszkodnak a valóságtól és hazugságokba mene
külnek, attól remélik boldogulásukat. Elkeserítő állapot
ez. Nagyon kemény, ijesztő ítéletet mond rájuk Ézsaiás. Ő
maga is úgy fogalmaz, hogy

Mi hogyan próbálunk boldogulni az életünkben?
Mire támaszkodunk? A saját erőnkre? A saját kis játszmá
inkra, a rugalmasan kezelhető szabályaikkal? Vagy
esetleg megpróbálunk „tisztán játszani”, a jogosság mérő
köteléhez és az igazság szintezőjéhez mérve magunkat?
Két nagyon eltérő út, két nagyon eltérő végkifejlettel.
Borzadjunk csak el mi is a rossz úttól!

Ajánlott igeszakasz: Zsolt 101.
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51. hét

Másodéves teológushallgató vagyok Budapesten, a
református teológián. Miskolcról származom. (Ez azt
jelenti, hogy amíg világ a világ, tősgyökeres borsodi mara
dok.) Szüleim és nagymamám kis korom óta próbáltak
hitben nevelni, többkevesebb sikerrel (úgy tűnik, inkább
több). Lassan hét éve szántam oda magam az Úr szolgá
latára. Hiszem, hogy Istennel teljes és boldog életet lehet
élni, és hiszem, hogy őt az igéből, és a neki való engedel
mességből meg lehet ismerni. Hiszem, hogy az ige olva
sása, megértése és cselekvése képes megváltoztatni
életünket és a körülöttünk lévőkét is.

Az igéket az 1990es Károli fordításból idézem.
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Zsolt 33. Advent 3. vasárnap december 16.

Dávid korában az a zsidó, vagy Jahveista hitre tért
pogány volt az igaz, aki komolyan vette Isten törvényét.
Jézus, akinek a születését hamarosan ünnepeljük, halálá
val és feltámadásával megváltoztatta ezt. Akik hisznek
benne, mint Megváltóban és teljhatalmú Úrban életük
fölött, azoké ez a státusz: igaz ember. Ugyanis Jézus
tökéletességén keresztül látja őket Isten. Az igaz ember
Isten embere. Ez azért fontos, mert az elkövetkező
napokban az Isten embereiről lesz szó Ézsaiás prófé
ciáiban. Ma pedig azt olvassuk, az igaz emberekhez illik
az Úr dicsőítése. Az embernek jól esik, amikor egy méltó
ságos státuszról, tisztségről, vagy ruháról azt mondják: ez
illik hozzád! Akkor most hadd mondjam: Illik hozzád az
Úr dicsérete! És ez a legnagyobb megtiszteltetés! Mert te
drága vérén megszabadultál, és tisztává lettél.
Dicsérheted Istent, mert ismered. Ez egy csodálatos
tisztség, ami illik hozzád. A megtérésed után – ameny
nyiben megtörtént – ez az első igazi ajándéka Istennek.
Élj vele!

Ajánlott igeszakasz: Zsolt 100.
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december 17. hétfő Ézs 29,1–8

(Ariél: héber mozaikszó, jelentése: Isten oroszlánja.
Jeruzsálem egy korabeli beceneve.)

Amikor az ige Istennek Izráelhez, vagy Jeruzsá
lemhez való viszonyát mutatja, az ránk is vonatkozik,
akik Jézuséi vagyunk, ugyanis váltságműve óta mi
vagyunk a „lelki Jeruzsálem”. Isten máshogy viszonyul az
övéihez, és máshogy az övéi ellenségeihez. A feddés és a
büntetés közötti különbségről van itt szó. Istent haragra
gerjesztette a tőle elfordult, a vidéki zsidó városokat
nyomorgató, gonosz, gazdag jeruzsálemi vezetőség. Nem
szabad ilyennek lennie azoknak, akik az övéi, az igazak
nak, akiket arra választott, hogy tiszták legyenek. Ha a
tanítványok elhallgatnak, a kövek fognak beszélni… Nem
hallgattak a prófétai szóra, az Atya intésére, ezért Isten
engedte, hogy egy nagyobb zsarnok szorongassa meg
Jeruzsálemet (babiloni fogság).

Mi is így járhatunk, ha elfordulunk Istentől, és úgy
kezdünk viselkedni, hogy azzal ártunk másoknak. Néha
kemény eszközökkel kell Atyánknak tanítania!

Ajánlott igeszakasz: 2Kir 18,17; 2Kir 19,32–37
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Ézs 29,9–16 kedd december 18.

„

Isten bánásmódjának nem csak a feddés a része,
van egy veszélyesebb állapot: az, amikor Isten engedi,
hogy menjünk a saját fejünk után. Jeruzsálem elfordult,
ami szemléletes kifejezés. Ha ugyanis hátat fordítunk
annak, aki beszél hozzánk, azzal azt fejezzük ki, hogy
nem hallgatunk rá.

Isten szavát akkor a próféták közvetítették, ma
pedig a Biblia tartalmazza Isten kijelentését. Lehet, hogy
ez erősnek tűnik, de úgy gondolom: Ha nem olvassuk a
Bibliát – amikor lehetőségünk lenne rá – hátat fordítunk
Istennek. Ha ezt következetesen tesszük, Isten egy idő
után hagyja, hogy az, ami felé fordultunk elbódítson
minket. De Ő az Atyánk, aki szeret minket. Ha valaki
szeret minket, nem fog rabszolgaként maga mellett
tartani, hanem hagyja, hogy szabadon dönthessünk. Ha
el akarunk fordulni, és mást szeretni, elenged minket, de
visszavár! Amikor az, ami miatt elfordultunk tőle,
megnyomorítja az életünket, és rájövünk hűtlenségünkre,
újra megkereshetjük. Ő elénk szalad és átölel minket…

Ajánlott igeszakasz: Zsid 3,7–19
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december 19. szerda Ézs 29,17–24

„

Isten feddése és saját utunk járása után nézzük meg
milyen az, amikor végre átéljük az Úr szabadítását.
Ekkor illik hozzánk az Úrban való öröm, a dicsőítés,
hiszen vége a zsarnokságnak, elpusztul a csúfolódó. Az
alázatosoké ez a felszabadult öröm. Isten visszaenged
minket magához. Nemcsak visszaenged, hanem újjá is
épít. Még inkább megmutatja, hogy Ő mennyivel jobb,
mint bármi (bárki) más, amit (akit) követtünk helyette. Ő
értékel és meghallgat, felfedi, miért is örülhetünk benne.
Tanulhatunk téves utainkból, azok következményeiből,
mindez bűnbánatra indíthat bennünket. Az Úr
gyermekeiként megláthatjuk kezének munkáját,
szentnek valljuk és áldjuk őt a „tévelygő lelkek” előtt is.

Ez a prófécia azt mutatja, hogy amikor pirul az
arcunk, elborít minket a szégyen, és feltesszük a kérdést:
Mégis hogyan mehetnénk így Isten elé? – Akkor jusson
eszünkbe: Ő feltétel nélkül visszafogad, és újjáépít
szeretetével.

Ajánlott igeszakasz: Jóel 2,18–27
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Ézs 32,1–8 csütörtök december 20.

Nemes. Egy barátommal arról beszélgettünk, hogy
míg a nemesség, mint társadalmi réteg a 19. századig egy
többnyire közutálatnak „örvendő” réteg volt (utalva a 6–7.
versekre), úgy itt a „nemes” jelző rendkívül pozitív. Mit is
jelent? Azt, hogy hajlandó a jóra, tisztességes, áldozat
kész. Isten nemes embereket nevel a gyermekeiből.
Belőlünk. A megfeddés és a csönd után Isten nemcsak
megépít, hanem nemessé farag bennünket. Azt olvas
hatjuk a Róma 12.ben,

Tehát először az elménket, azaz a
gondolatvilágunkat változtatja meg Isten Szentlelke
által. Ezt az követi, hogy a nemes, igazán fontos dolgok
után fogunk vágyakozni és ki is fogunk tartani ezek
mellett. Azáltal, hogy Krisztus ismerete és uralma alatt
igaznak számítunk, minden lehetőségünk megvan arra,
hogy nemesek is legyünk: gondolatainkban, cselekede
teinkben és kitartásunkban.

Ajánlott igeszakasz: Róma 12, 14–21
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december 21. péntek Ézs 33,17–24

A mai (és holnapi) részünk az új Jeruzsálemről szól,
ami számunkra a mennyet jelenti. Az örök élet nem a
mennyben kezdődik, viszont ott folytatódik. Ma azt
gondoljuk át, hogy mi az, amit már itt a földön meg lehet
tapasztalni a mennyországból. Mindenekelőtt az isten
tiszteletet. Persze, a földi istentiszteletek elég gyarlók és
tökéletlenek – jól tudom, hisz teológushallgató vagyok –,
mégis valami szeletet adhatnak abból, milyen az Urat
testvérekkel együtt, közösen imádni. Olyan emberekkel,
akikkel egy hazából származunk (itt most a mennyei
hazára gondolok). Az imaközösség, éneklés, kegyelmi
ajándékok gyakorlása mindmind egy kis gyenge előképét
adhatják a menny fényének. Jézus erejének a jelenléte is
ezt vetíti elénk. A büszke (erős) hajók ebben a szakaszban
nekünk azt jelentik, hogy bár vannak félelmetes dolgok e
földi életben, pl. létbizonytalanság, halálfélelem, stb.,
hosszútávon még sincs erejük felettünk. Mert mi egy
olyan Úrnak a királyságához tartozunk, aki a nehézsé
gekben is megsegít bennünket!

Ajánlott igeszakasz: Róm 14,16–19
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Ézs 35,1–10 szombat december 22.

Miután Krisztushoz megtértünk, elkezdtük élni a
keresztyén élet valóságát. A nehézségekben sokszor
elfordultunk és engedetlenkedtünk, ártottunk másoknak
és nem hallgattunk az Úrra. De Ő megfeddett és bár néha
hagyta, hogy a saját fejünk után menjünk, mégis vissza
találhattunk hozzá, mert engedte. Majd kárpótolt, lelkileg
meggyógyított és felépített minket. Megváltoztatott,
„nemes” életet élhettünk vele, és tapasztalhattuk a
menny apró jeleit már itt lenn a földön, az ő „testében”, az
egyházban.

És most végre itt van! Eljött az idő… Eltöröltetett a
töredékes, és eljött a tökéletes. Már nem tükör által,
homályosan látunk, hanem színrőlszínre. Úgy megismer
jük Istent egy örökkévalóságon át, ahogy Ő is ismer
minket. Nincs sírás, éhség, undorító zajok, nincs veszély,
nincs félelem, nincs gőg. Más van helyette: végtelen világ,
határtalan békesség, közösség Istennel és a tökéletesített
üdvözültekkel. Készüljünk a napra, amikor meglátjuk
majd Őt! Aki ebben a reménységben él, megszenteli
magát. Ámen.

Ajánlott igeszakasz: 1Kor 13, 8–13
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5253. hét

A „modernkori rabszolgaság” korát éljük. A mai
fáraók éppúgy gyötörnek bennünket, ahogyan annak
idején tették ezt a választott néppel. Akinek van munka
helye, átéli azt, hogy sohasem elég, mindig többet köve
telnek tőle. Egyik alkalommal a munkáltatóm pénteken a
munkaidő vége felé egy 200 oldalas anyagot adott át
nekem és így szólt: „Lefekvés előtt, a Biblia helyett ezt
olvasd!” Rögtön megszólt bennem egy Hang. A Biblia
helyett semmit sem fogok olvasni. A munkaidőben a
munkáltató rendelkezésére állok, de munkaidő után és
hétvégén nem fogok „téglát égetni.” Isten olyan kegyel
mes volt hozzám, hogy később azt mondta a munkáltató,
hogy még sem kell ezt a feladatot megcsinálni.
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Zsolt 130. Advent 4. vasárnapja december 23.

Advent annak az ideje, hogy „visszalépjünk a
sietésből a várakozásba, hogy abban megerősödjünk új
tettekre.” (Barth Károly) Ez a zsoltár leírja a mélységet és
az abból való szabadulást. „Az élet egyik szörnyű
valósága a rend nélküliség, az egyensúlyvesztés és a
kiegyensúlyozhatatlan aszimmetria.” – fogalmaz Walter
Brueggemann, amikor ezt a zsoltárt az „elbizonytala
nodás” és a „sötétség zsoltárának” nevezi.

A sötét helyzet alkalom lehet a hit bátor megval
lására. Hogyan? 1. Várom az Urat. Minőségi időt töltök
vele. „Jeruzsálemben időzni és a Szentlélek kitöltetésére
várni nem időpazarlás, hanem türelem; nem semmit
tevés, hanem szorgalom.” (Spurgeon) 2. Bízom ígéretében.
A várakozásban az nem fárad el, aki mindig a vele
végtelen türelmemmel bánó Istenre tekint.

Mostanság különösen is „sötét” időket élünk. De ne
feledjük! „Árnyék mögött fény ragyog. Nagyobb mögött,
még nagyobb, amire nézek az vagyok.” (Gyökössy Endre)
„Óh lelkem szent Napsugara, ahol te vagy, ott nincs
éjszaka.”

Ragyogja be a mai napunkat és egész ebből az évből
hátralévő időnket az „Örök élet reggele, Fény a
véghetetlen fényből...” (RÉ 489.)

Ajánlott igeszakasz: Jn 1,1–18
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december 24. Szenteste hétfő Mt 1,1–17

„A karácsony nem az angyali üzenttel kezdődik, nem
is a gyermek születésével. Gyökerei az Édenben vannak,
amikor Isten előhívja az embert, hogy pereljen vele
engedetlensége, bűne miatt” (Szikszai Béni). Jézus nem
csak úgy „lepottyant”, hanem voltak ősei. Ez a hosszú
három generációt felölelő nemzetségtáblázat nagy
titkokat rejt. Megláthatjuk, hogy volt dicsőséges nemze
dék, volt szégyenletes és voltak szürke idők. Azonban
bármilyen is a múltunk, legyünk hálásak elődeinkért.
Nagy áldás lehet a család. Szenteste napján különösen is
rácsodálkozhatunk erre.

A másik üzenet, hogy ebből a nemzetségtáblázatból
hiányoznak a „nagy nevek”, viszont benne vannak olyan
nevek, akiket az emberek már „leírtak”. Jézus ősei között
ott vannak Ráháb, Támár, Betsabé. Nem éppen példamu
tató életük jut az eszünkbe. Isten viszont felhasználta
ezeket az embereket és beépítette az ő üdvtervébe.

Isten soha nem mond le rólad! A te életed is bele van
építve az ő tervébe. Nem vagy selejt, elhagyott. Azért
vagy, mert Isten akarta, hogy legyél. Ezért akár egyedül,
akár családban ünnepled a Szentestét, adj hálát azért,
hogy az Isten tervében Te is benne vagy. Bárki vagy és
bármit tettél. Csodálatos este és jövő előtt állsz!

Ajánlott igeszakasz: Lk 2,1–14
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Mt 1,18–25 Karácsony 1. napja kedd december 25.

A Biblia a realitások könyve. Az első karácsony
történetében már megjelenik a konfliktus, a szégyen, egy
család széthullásának a lehetősége. De a Szent Család
mégis együtt maradt és minden kísértést, próbát kibírt.
Miért sikerült ez? Azért mert nem József, nem Mária,
hanem Isten nevezi el a gyermeket: „Nevezd annak nevét
Jézusnak...” A névadás, mindig hatalmat jelent. Amit te
nevezel el, afelett hatalmad van. A Szent Család életében
Jézusé volt minden hatalom. Ó, bár így lenne a mi
családunk életében is, hogy a szüntelen párbajokat,
hatalmi harcokat felváltaná a Szabadító Jézus Krisztus
uralma. „Ebben a szóban, hogy megváltás, benne van a
váltás, a váltó, a megváltó az, aki az életet új váltóra, az
új sínre helyezi.”(Rózsai Tivadar)

Engedjük, hogy a Megváltó kisiklott egyéni, családi,
gyülekezeti életünket új váltóra helyezze, és ezáltal a bűn
láncolatát megtörve Krisztus uralkodjon bennünk és
körülöttünk. Így lesz valóban boldog karácsonyi ünne
pünk. Ezt kívánom neked is kedves olvasó!

Ajánlott igeszakasz: 1Móz 2,19–20
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december 26. Karácsony 2. napja szerda Mt 2,1–12

A napkeleti bölcsek története többek között elénk
adja az emberi élet három útszakaszát. Babilonból
Jeruzsálembe, Jeruzsálemből Betlehembe és Betlehemből
haza. Ezek a bölcsek nagy utat tettek meg fizikai és lelki
értelemben is Jeruzsálemig. Mit találnak Jeruzsálemben?
Egy gonosz, rókatermészetű uralkodót. „A tulajdonkép
peni probléma az emberek szívében és gondolataiban van.
Ez nem fizikai, hanem etikai probléma. Mi nem az atom
bomba robbanó erejétől tartunk, hanem a gonoszságnak
attól az erejétől, amely az emberi szívben van, a gonoszt
szolgáló robbantó erőtől. Ha hisznek Istenben, az Ő
nevében kérem Önöket: vegyék komolyan Istent, Ő ural
kodjék Önökön, és Önök korlátozzák a tudományos felfe
dezéseket; ha nem teszik, elveszünk.” (A. Einstein) De
ezeket a bölcseket nem állítja meg az irigység, a rosszin
dulat! Eljutnak Betlehemig. „Menj, amerre Isten szava
indít, tedd, amit kíván tőled! Ne kérj senki mástól taná
csot, hogy merre kell menned, ne akard térképpel biztosí
tani magad, csak engedd, hogy az Ige világossága vezes
sen, és biztosan meg fogsz érkezni hozzá.” (Szikszai Béni)

Ajánlott igeszakasz: Mt 20,29–34
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Mt 2,13–23 csütörtök december 27.

Az előbb még azt olvastuk, hogy királyok hódolnak a
Gyermek előtt. A mai ige pedig menekülésről, gyermek
gyilkosságokról és visszatérésről szól. Mennyien élik át
ezeket napjainkban is! Egyik pillanatról a másikra
eltűnik az anyagi biztonság, a család egysége, az egész
ség. Hogy lehet kibírni ezt a sok szörnyűséget?! Nemcsak
kibírni lehet, hanem József példája azt adja elénk, hogy a
külső nyugtalanság ellenére is lehet bennünk nyugalom.
„Nyugalma annak van, aki a nyugtalanság közepette
tudja, hogy oltalom alatt áll.” (Barth Károly). Mit jelent
oltalom alatt élni? Azt, hogy elhisszük, hogy Isten pontos
menetrendje szerint történnek a dolgok. A történelem, az
üdvtörténelem és a te személyes életed minden eseménye
előre meg volt tervezve. Amikor a szörnyűségek közepén
vagyunk, kiáltsunk Jézushoz! Életünk Isten tenyerén
van. Ennek örüljünk, és ezért adjunk hálát ezen a mai
napon! „Jézus Krisztus azért engedi gyengének lenni az
övéit, hogy igazán erősek legyenek. Ez a gyenge azután
erősebb lesz, mint e világ legerősebbjei.” (Barth Károly).

Ajánlott igeszakasz: Mt 14,22–33
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december 28. péntek Mt 3,1–12

Mennyien mondják ma is „keresztyén vagyok”, „hívő
vagyok”, „megtértem”. Nagy evangelizációkon felbuzdul
nak, előre mennek, majd minden marad a régiben.
Keresztelő János valódi megtérésre hívta az embereket.
A megtérés irányváltás, aminek konkrét gyümölcsei
vannak. Olyan megtérés nincs, aminek nincsenek
gyümölcsei. Milyen gyümölcsökről beszél itt János? A
Lélek gyümölcséről, ami a szeretet. Ha ez nincs jelen az
életemben, akkor nem volt valóságos a megtérésem. De
hogyan lehet igazi a megtérésem?

Ne elégedjünk meg mi sem kevesebbel! Isten és a
bennünket körülvevő világ valódi, ízletes gyümölcsöket
szeretne találni az életünkön. Ehhez azonban Szentlélek
keresztség szükséges. „Isten élő Lelke, jöjj, áldva szállj le
rám!” (RÉ 463.)

Ajánlott igeszakasz: Gal 5,15–26
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Mt 3,13–17 szombat december 29.

„Amikor Jézus eljött, hogy megkeresztelkedjen,
János olyan jellemtisztaságot ismert fel benne, amilyen
nel még sohasem találkozott. Jelenlétének még a légköre
is áhítatot keltő volt.” (E.G. White). Megdöbbentő ez a
jelenet. Az Isten Szentje ember által (mégha a legnagyobb
is) kereszteltetik meg vízzel. Jézus keresztsége nem saját
bűneinek megvallása volt. Azonosította magát a
bűnösökkel. Azonosult velünk, hordoznia kellett bűneink,
bajaink terhét. De milyen csodálatos, hogy ahogyan bűne
inket magára vette, úgy az is lehetséges általa, hogy az
Atya a mi életünkben kiformálódó Krisztusban is
gyönyörködhet.

Jézus útja a mi utunk ezen a mai napon is.
Merítsünk erőt Jézus példájából! „Senki a világon nem
értette meg. Szolgálata során egyedül járt. Anyja és
fivérei nem fogták fel küldetését. Még tanítványai sem
értették meg. Örök világosságban lakozott; egy volt Isten
nel, de földi élete magányban telt… A békesség kedvelő
jének harcban kellett élnie: az igazságnak hamisság
közepette, a tisztaságnak hitványsággal.” (E.G. White)

Ajánlott igeszakasz: Fil 2,5–11
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december 30. vasárnap Mt 4,1–11

„

Minél közelebb vagy Istenhez, minél mélyebben
gyökerezel Benne, annál nagyobb ördögi támadásoknak
vagy kitéve. Ezt is látjuk Jézus példájából.

Egyik ügyfelem azzal keresett meg, hogy segítsek
neki. Egy zsebszerződéssel szerzett meg egy ingatlant.
Mivel nem tudta bejegyeztetni az ingatlannyilvántartás
ba, az eladó hitegette, hogy majd írnak „rendes szerző
dést”, de addig havonta magas összeggel sarcolta ezt az
embert. Ilyen a gonosz is. Ha szóba állsz vele, lepaktálsz,
akkor folyamatosan gyötör. Egyetlen menedékünk és
reménységünk a győztes Jézus.

Mi sokszor olyanok vagyunk, mint a süllyedő Péter,
de van kihez kiáltanunk az ilyen helyzetekben. „Attól,
hogy Péter merülni kezd, Jézus Krisztus még nem süly
lyed. És ameddig Jézus nem süllyed, addig Péter sem
süllyedhet el egészen, ha azt az egyet nem felejti el, hogy
most teljesen és egészen Jézusra kell hagyatkoz
nia.”(Barth Károly)

A kísértések idején legyen imádságunk Rákóczi
Ferenc imádsága:

„Győzhetetlen én kőszálam,
Védelmezőm és kőváram!
A keresztfa drága áron
Oltalmamat tőled várom!”

Ajánlott igeszakasz: Jak 1,1–12
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Mt 4,12–17 hétfő december 31.

„

A 2018as esztendő végén is hadd álljon példaként
előttünk a mi Megváltónk. A felolvasott igében arról
olvasunk, hogy Jézus megkezdi tanítói hivatalát. Az ördög
mindent bevetett, hogy Jézust eltérítse, kisiklassa. Azt
olvastuk, hogy „amikor pedig meghallotta Jézus, hogy
János börtönbe vettetett, viasszatére Galileába.”

Jézus szerette Jánost. Ez a rossz hír elcsüggeszt
hette volna. De Jézus előre nézett és végezte azt, amit az
Atya rábízott. Amikor ezen az óévi estén visszatekintesz,
a 2018as esztendőre tarts önvizsgálatot: Mennyiszer
hagytad, hogy emberi rosszindulat, rossz hír, betegség,
baj eltérítsen az utadról? De ne maradj a múltban, hanem
kérd Jézust, hogy adjon új kegyelmet, megújulást,
szabadulást, új lendületet. Hogy ne csak egy új éved,
hanem új szíved, új gondolkodásmódod legyen, hogy te is
betölthesd küldetésed.

„Ó, Sion, ébredj, töltsd be küldetésed!
Mondd a világnak: hajnalod közel!...
Légy örömmondó, békekövet,
Hirdesd: a Szabadító elközelgetett!”(RÉ 397.)

Ajánlott igeszakasz: Zsolt 103.
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Bevezetés János apostol leveleihez

János levelei egy olyan tévtanítás ellen küzdenek,
mely szerint Isten személyesen soha nem lett emberré,
hanem a názáreti Jézust mint embert megvilágosította és
céljaira felhasználta, de elhagyta a keresztre feszítéskor
(4,12). Ezen okoskodás mögött antik görög filozófiai
istenkép bújik, mely szerint Isten tisztán lelki jelenségű,
aki sem szenvedni, sem meghalni nem tud. Így a megvá
ltás során az istenség és emberség „tisztára mosva” külön
van választva, azaz Jézust és Krisztust kettészakí
tották,”Istenfia” és az „embernekfia” elkülönülnek.
Ennek az apostol keményen szembeszegül. Ezzel a taní
tással szembeállítja a tényt, vagyis: „ami kezdettől fogva
volt, amit láttunk…  kezünkkel tapintottunk” (1,1). Ez
alatt ő nem valami régi tanítást ért, hanem történeti
valóságot! (4,14). Azaz a keresztyénség nem filozófia
tanításon, vagy teológiai rendszeren nyugszik, hanem
egyetlen személyen (1,1). A Jézusba vetett  Istenben való
hit nélkül nincs hit, de semmi esetre sincs a Bibliában
megismert Isten nélkül.

Az apostol átkozottnak jelent ki minden olyan
vallási kísérletet, amely nem Istentől, hanem „antikrisz
tusi szellemiségtől” való (4,13). Az antikrisztusok itt
vannak már a világban (2,18), sőt lassan már a
gyülekezetek közösségeiben is aktívak (2,18). Sikereik
vannak, mert félrevezető tanításaik keresztyénszerűnek
néznek ki. Ezért tartja János sürgősnek ezen lelkeknek
megvizsgálását (4,1) és tévtanításaik gyülekezeteinktől
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való távoltartását (2Jn 10). Az apostol szerint, Isten
Lelkének gyermekeit, nemcsak a hitelvek hangoztatása
igazolja. Nyomatékosan hangsúlyozza a testvérszeretetet,
amelyből nyíltan megismerhető, hogy az valóban
áthatotte az isteni szeretettől (1Jn 2,511). Ez által lehet
egy ember Krisztushoz hasonlóvá (3,14 18,23). János
apostolnál a szeretet Isten alaptulajdonsága (4,910.16.
19), több mint világosság (1,5) és igazság (5,20).

Ebben kemény kihívás van mai gyülekezeteink
számára is. Jánosnál a legfontosabb szó a szeretet (3Jn
10), ő nem a teológiai „harci kakasokat” értékeli, akik
„nyelvükkel szeretnek”, hanem

A tanításnak és életnek nálunk is teljes
összhangban kell lennie.

Bevezetés Sofoniás próféta könyvéhez

Sofoniás próféta Jósiás uralkodása idején (Kr.e.640
609) Júdea királysági területen működött, feltehetően
még a király által végrehajtott reformok előtt (2Kir 22
23). Kíméletlen szavakkal pellengérre állít minden
bálványistentisztelet (1,46) és fellép a jogfosztások ellen
(1,8 kk.; 3.3 kk.). Miután azonban Júda nem tér meg,
hirdeti az Úr ítéletnapját. Ez érinti az Izráellel
szomszédos népeket is (2,4–15), a nagyhatalmú Asszíriát,
(2,13–15), Végül pedig eléri a hitetlen népet az ítélet –
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Jeruzsálemet Kr.e. 586ban lerombolják (1.; 3,1–8). De
Isten még így is meghagy egy kis maradékot (3,12 ; Ézs
10,20 kk.), végül megígéri az ezután bekövetkező
gyógyulást (3,9).

Sofóniás könyve olyan számunkra mint egy hídverés
az Ó és Újtestamentum között. Isten komolyan veszi
bűneinket (hasonlítsuk össze csak az 1,1–18; 3,1–8
verseket a Róm 1,18–31el). Jézus kereszthalála útján
velünk megbékélt (v.ö. 3,15–17 – 2Kor 5,18.) és mind aki
benne hisz, az az Ő népéhez tartozik (v.ö. 3,12 – 1Pt 2,9)
és életét az eljövendő dicsőségében való részesedés ígérete
alapján kell berendeznie (v.ö. 3,19 – Jel 21,3 kk.).

Bevezetés Habakuk próféta könyvéhez

Habakuk próféta Kr.e.605ben Júdában élt, ahol az
országban Isten parancsolatainak mellőzése folyamatos
gyakorlattá vált.

Elmondja bánatát, panaszát Istennek (1,1–4), ahogy
megtudta (1,5–11), hogy Istennek ítélete, a Káldeusok(=
Babilon) betörésével már a küszöbön áll. Habakuk
könyörög Istenhez (1,12), hogy Júda népét kímélje meg a
teljes megsemmisüléstől. Az Úr felel erre : A hitnek
megvan a jutalma (2,4), akkor is, ha Isten közbeavat
kozására várni kellett (2,3), de az igazságtalan életvitel és
bálványimádás maga után vonja az ítéletet. Habakukot
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ez mélyen megérintette és zsoltárral válaszol (Zsolt 3.).
Velünk is megtörténhet, hogy Istent nem tudjuk

megérteni. Ebben számunkra Habakuk példakép. Nem
fordult el Istentől, hanem panaszát őszintén elmondta
neki, amikor Isten válaszára várakoznia kellett (v.ö. 2,1;
Zsolt 130,5). Megértette, átélte, hogy Isten találkozott
vele. Ez után kérdéseivel, kételkedéseivel elhallgatott,
ekkor kapta meg Istenben való teljesen új bizodalmát
(3,18–19; Zsolt 73,23–28; Jób 42,5)

Bevezetés a Predikátor könyvéhez

E könyv eredeti bibliai neve KOHELET és mögötte
egy ismeretlen szerző rejtőzik, aki a Kr.e. 3. vagy 2.
században élt, Jeruzsálemben.

Ez időben KOHELET névvel illették mindazokat,
akik a köz és bölcsességmondásokat egybegyűjtötték és
továbbadták. Ezért kapcsolhatjuk össze e művet joggal
mindjárt az első verstől a Dávid fiával, Salamonnal.
Jól ismeri az akkor elterjedt görög gondolkodásmódot,
látható ez abból, ahogyan megkísérli az ókori zsidó
bölcsességhagyományt, a tradiciót a közismert görög
gondolkodásmóddal valamiképpen összehozni. Legelőbb
azonban a saját életről való látásmódját teszi világossá.

Megállapítja, hogy az, ami az ótestamentumi írások
alapján a jó és a bűn következményeiként elvárható, a
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mindennapi élet tapasztalataival nem egyeztethető
(7,15). Az embert a saját bölcsessége a veszélyektől nem
védheti meg (8,8). Gondolatai alapján a Prédikátort sötét
látású, szkeptikus életszemléletű embernek is tarthat
nánk. Más oldalról azonban éppen ezt a görög
gondolkodást kritizálja, ez újnak tetsző görög gondol
kodásmód szerint az emberi boldogságot személyes erőfe
szítés bedobásával is el lehet érni. Így jut el arra a
meggyőződésre, hogy ez a gondolatvitel szűk és megkurt
ított. Az ember boldogsága nem eredhet emberi teljesít
ményből, erőfeszítésből, hanem csak Istentől.

A könyv kulcsa végül utalás az örömre. De itt nem
olyan örömre utal, amely az emberi külső életörömök
gyönyörűségét keresi, hanem mindazt a megtapasztalt
igazi jót (2,24), ami az Isten előtt álló tiszta szívben
élvezhető.

Bevezetés Pál apostol Galáciabeliekhez írt
leveléhez

Az apostol levele elvezet bennünket abba az időbe,
amikor az első keresztyénség szakadás előtt állt. A legelső
keresztyének zsidók voltak, akik vallási életüket a régi
zsidó hagyományok szerint élték tovább. A szíriabeli
antiochiai gyülekezet alapítása óta (ApCsel 11,19–21), –
Pál apostol első missziói útja után – azonban egyre több
nemzsidó ember lett keresztyénné (ApCsel 11,13–14). Míg
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Pál és munkatársai megengedték, hogy az újonnan
megtérteknek nem szükséges magukat körülmetéltetni és
ezzel formálisan is zsidóvá lenni, addig erről sokan
egészen másként vélekedtek. Ők a „pogánykeresz
tyéneket” a zsidó vallási törvényekbe kívánták betéríteni
(ApCsel 15,1; Gal 2,11–13). Azaz magukat körül kell
metéltetni és a mózesi törvényeknek egy jelentős részét
be kell tartaniuk (3,1–15). Pál apostol szerint zsidó ellen
feleinek ez az „újraépítkezési” programja a Jézustól való
elszakadást jelenti. Pál maga nem a törvényt utasítja el
(Róm 7,12; 1Kor 9,20), hanem csak ellenfeleinek törvé
nyeskedő eljárását. Ha ők a „teljes biztonságot” akarják
és a Jézusban való hit mellé további kegyes teljesít
ménysort erőltetnek, ezzel elárulták, hogy nem bíznak
Jézusban, Ő vagy megtett értünk mindent a kereszten,
vagy még nekünk is kell valamit tennünk. Ez a kettő
együtt nem megy. Hogy ennek lehetetlenségét megvilá
gítsa, két szót használ. ”Test” és „Lélek”. Test az emberi
világ élete. A Lélek pedig az, amit Isten tesz. A Test tehát
bennünket soha nem menthet meg, ezt csak a Lélek
teheti meg.

A galatákhoz írt levél ma is éppen olyan időszerű,
mint akkor. Egyháztörténelmünk során mindig voltak és
vannak kísérletek toldalékok beépítésére abból a célból,
hogy a keresztyénséget csupán az „erkölcsiség” oldaláról
értelmezzük. Ahelyett, hogy meglenne a nyitottság a
bűnösök és bűnök megvallása felé, a vallásosság csupán a
„becsületesek” vallása lett, ahol mindenekelőtt a szabá
lyok figyelembe vétele, betartása számít. Pál a Galata
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levélben világossá teszi, hogy itt nem valami kis elhanya
golható szorosságról van szó, hanem halálos méregről.
Ahol emberek elkezdenek magukban és Isten előtti
megfelelésükben bízni, ott Jézus keresztjének megváltó
ereje elveszett.

Bevezetés a Jelenések Könyvéhez

E köny leírja az emberiség rémületes, démoni
hatalmasságok által uralt, Istennel és az Ő
gyülekezetével szembeszegült helyzetét. Ennek tetőpontja
a 13. fejezetben van, ahol a „sátáni hármasságot” a
Sárkányt és a két vadállatot írja le. A sárkány, az
Atyaisten hatalmát akarja birtokolni, ő maga az ördög,
aki átadja az első vadállatnak „erejét, trónját és nagy
hatalmát” (13,2).

Ráismerhetünk a Dán 7,14ben olvasható feltámadt
Jézus hatalmának utánzására, mert az első vadállat úgy
néz ki mint

. Melléáll a földből feljövő kétszarvú vadállat – a
Szent Lelket utánozó, (13,11–16) – sátáni verziója. Itt,
mint más helyeken is, a Jelenések könyve párhuzamokat
használ. Mindaz, ami a mennyei világban van,
szembekerül az Isten által megítélt világgal. A nagy
babiloni parázna asszony a mennyei Jeruzsálemtől akarja
elvitatni a rangot (17) a minden népből összejött nagy
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seregekkel szemben, akik Istent dicsőítik (7,9 kk.). Velük
szemben állnak azok az emberek, akik a sárkányt
imádják, és a vadállat képe előtt leborulnak (13,4. 14 kk).
Ugyancsak megláthatjuk a párhuzamot az „Isten szolgái”,
akiket az angyal elpecsétel (7,2–8) és a „vadállat jele” a
háromszoros szentségtelen 666os szám között (13,16–18).
De párhuzamról már mindjárt az elején (5,1–5) olvas
hatunk.

A Jelenések könyvének középpontja Jézus. Ő
, Ő a

. Ő az „ ” az
, a ”. nála vannak a

. János látomásában újból és újra meg
mutatja nekünk, hogy Jézus személye mennyire teljes és
egyedülálló: Ő a ). Mi pedig
hogyan is tudnánk elviselni az őmiatta bennünket ért
bántásokat, ha nem tűrjük el a rajtunk esett gonoszt?
(20,4).

Bibliánk utolsó könyve minden úton levő hívő ember
számára Jézus megingathatatlan, rendíthetetlen ígére
tére emlékeztet:
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Bevezetés Ézsaiás próféta könyvéhez

Ézsaiás Jeruzsálembeni működését a Kr.e 740 és
700 évekre tehetjük. Prófétai elhívatását egy rendkívüli
látomás során kapta (6,1–13) Istentől.

Izráel népe ez időben két – egy északi és egy déli –
országrészben, egymástól kettészakítva élt. A déli
Jeruzsálemet 733ban az északizráeli király, a sziriaiai
királlyal közös hadműveletben ostrom alá vette. De
később az assziriai nagyhatalom 722ben mindkettőjüket
leverte. Az asszirok a déli országrészből is nagy terüle
teket szálltak meg, majd később 701ben ostromolták
Jeruzsálemet is (1,8; 3637).

Ézsaiás ezekben a nehéz időkben szólt és állította
pellengérre az akkori vezetők szociális visszaéléseit, a
hitetlenségeket és bűnöket (1,1–18; 3,1 kk.). Hív a hitre
(7,9), de hirdeti a déli országész pusztulását is (1,21–31,
ilyen a szőlőhegypéldázata (5,1–7). Az ítélethirdetések
ellenére az egész könyvet áthatja az Istentől jövő vigasz
talás és üdv ígérete (1,18; 4,2–6). Bejelenti a Kr.e. 587
538 években Babilonba elhurcolt zsidóság visszatérését
(44,21–28). Próféciája túlmutat Izráel történelmén, mert
az üdvösség ígéretét kapja minden nép (2,1–5; 11; 45,22;
56,8; lásd még Mt 28,19; és ApCsel 10).

Ézsiás könyvének nem egyszerű a tagolódása. Benne
váltakozva találjuk az ítélethirdetéseket, vigasztalást és
történelmi leírásokat. Ezek egy része Izráel történetében
már megvalósult, másik része Jézus eljövetelében telje
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sedett be. Isten ígéreteinek megvalósulását mai keresz
tyének is megélhetjük, például (40,29–31; 41,10 vagy
42,3). Egyes ígéretek még váratnak magukra, mint pl.az

. Ézsaiás könyvében felismerhetjük
Isten mérhetetlen hatalmasságát, ahogyan Ő ígér, és
ahogyan ígéreteit a történelemben és életünkben kivite
lezi. Átélhetjük azt, ahogy Isten személyesen megszólít és
ígéreteit életünkben megvalósítja.

Mai keresztyének számára elsősorban a messiási
leírások (9,1), Isten szolgája (42,1–7; 49,1–6; 50,4–9;
52,13–53,12) a legértékesebbek, mivel ezek egyértelműen
Jézusra utalnak. Ézsaiás könyve az Ótestamentumban, a
Zsoltárokban és az Újszövetségben a legtöbbet idézett
könyv. (Lásd pl. Lk 4,16–19 és Ézs 61,1–2!).
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A könyv elkészítésében közreműködtek:

Szerzők nevei, akik a vasárnaptól szombatig terjedő
hetek igéihez a magyarázatokat írták, olvashatók a
vasárnappal kezdődő hét előtti rövid bevezető alatt.

Szerzőkkel és lektorokkal való koordinációban,
lektorálásban, a bibliai könyvek ismertetőinek
összeállításában, a javítások számítógépes kezelésében, a
nyomdai szerkesztésben („tördelésben”) közreműködtek
még:

Czirbusz Endre
Gyurkó József
Miklóssy József
Miklóssy Józsefné
Nagy Zsolt Zoltán
Tokodiné Baji Timea

Munkánkat nagy mértékben segítik olvasóink
észrevételei. Ezért kérjük, mindenképpen ossza meg
velünk javaslatait a könyvvel kapcsolatban a Bethánia
CE Szövetség címére (1094 Budapest, Angyal u. 30.) vagy
a fenysugarak@ceunion.hu email címre küldött
levélben. (E most megjelent könyvecske is változott
olvasóink észrevételét figyelembe véve.)



223

A könyv beszerezhető:

Bethánia CE Szövetség iratterjesztésében
1094 Budapest, Angyal u. 30. Tel: 06203816062

CE Szövetség Románia Központjában
540181 Tg. Mures, Hegyi Lajos u. 9.

CLC Keresztény Irodalmi Alalpítványnál
1074 Budapest, Hársfa u. 19.

DRESZKK Bibliás Könyvesboltban
Budapest, Ráday u. 28.

Good News Kft.nél
1073 Budapest, Dob u. 74.

Huszár Gál Kft. Papír és Könyvesboltban
1052 Budapest, Deák tér 4.

Luther Kiadónál
1081 Budapest, Kiss József u. 2/a.

Kőszikla Keresztyén Könyvesboltban
4700 Mátészalka, Szalkai L. u. 34/b.

Pro Credo Könyvesboltban
4400 Nyiregyháza, Szinház u. 12.
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A Fénysugarak a világhálón:

Parókia  a református portál:
www.parokia.hu

Bethánia CE Szövetség hivatalos weboldala:
www.ceunion.hu




