Köszöntő szavak

A szombatiskolai vezető számára 2010/III

I. negyedév

KEDVES SZOMBATISKOLAI MUNKATÁRSAK
A szombatiskolai segédanyagot tartjátok most a kezetekben. Mindnyájan tudjátok, hogy az emberek mindig a legjobbat adták Istennek.
Kérünk benneteket, hogy e gondolat tudatában szervezzétek meg a
szombatiskolát és végezzétek a szombatiskolai szolgálatotokat. Ez az
anyag istentiszteleti irányadóként szolgálhat, amennyiben előzőleg átolvassátok, áttanulmányozzátok. A hatás sokkal nagyobb lesz, ha úgy
készülünk, hogy ismerjük a tartalmát, ahelyett, hogy szombat reggel
találkoznánk vele először, néhány perccel azelőtt, hogy kihoznánk.
Imánk és óhajunk, hogy „mindent Isten dicsőségére műveljünk”. Szabadon fordulhattok hozzánk a kérdéseitekkel, és ha segítségre van
szükségetek, akkor is a rendelkezésetekre állunk.
Želimir Stanić, a Délkelet-Európai Unió Szombatiskolai és Személyes Szolgálatok osztálytitkára

2021. január 2.

1. KIT KÜLD AZ ISTEN TI HOZZÁTOK?
„És elvittem őt a te tanítványaidhoz, és nem tudták őt meggyógyítani. Jézus pedig felelvén, monda: Óh, hitetlen és elfajult nemzetség! Vajon
meddig leszek veletek? Vajon meddig szenvedlek titeket? Hozzátok őt ide
nékem.” (Mát 17,16-17)
Jézus hatalmat adott a tanítványainak arra, hogy ördögöket űzhessenek, és gyógyíthassanak (Mát 10,8). Felhatalmazta őket az embereknek való szolgálatra, ők mégis inkább önmagukkal foglalkoztak,
úgyhogy elvesztették az erőt az Isten dolgainak végzéséhez. Amikor
Isten elküldte hozzájuk az édesapát az epilepsziás gyermekével, nem
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igazán tudtak bizonyítani. Annyira lekötötte a figyelmüket a helyzetük
és a státuszuk (Márk 9,32-35), hogy nem tudtak többé arra összpontosítani, amit Isten akart elvégezni általuk.
Jézus válasza a tanítványoknak a legsúlyosabb szavakat tartalmazza, amelyeket valaha kiejtett a száján. Hitetlennek és elfajultnak nevezte őket, majd azt kérdezte, meddig kell még neki megtűrnie őket! Miért? Mivel mások megmentésének küldetésében álltak - Vele együtt,
de annyira dezorientálódtak, hogy lelkileg tehetetlenekké váltak; hiányzott belőlük az erő, hogy testi és lelki vigaszt nyújtsanak azoknak,
akikhez Isten küldte őket.
Isten azt szeretné, ha sebzett embereket küldhetne bármelyik gyermekéhez, és elvárhatná tőle, hogy segítsen rajtuk. A tanítványokhoz
hasonlóan annyira lefoglalhatnak bennünket a személyes ambícióink és a munkánk, hogy nem fogunk tudni szolgálni az embereknek,
akiket Isten küld hozzánk. Sőt, a vallási tevékenységek is oly nagyon
lefoglalhatnak bennünket, hogy senkinek semmiben nem fogunk
tudni segíteni. Vizsgálgassuk hát rendszeresen az életünket, hogy leellenőrizzük: vajon hűségesen elvégezzük-e az Istentől ránk bízott feladatot.

2021. január 9.

2. FELCSERÉLT ÉLET
„Élek pedig többé nem én, hanem él bennem a Krisztus; amely életet
pedig most testben élek, az Isten Fiában való hitben élem, aki szeretett
engem és önmagát adta érettem.” (Gal 2,20)
A keresztényi élet: felcserélt élet – Jézus élete a te életed helyett.
Amikor Krisztus átveszi az ellenőrzést, életed olyan dimenziót kap,
amelyet Ő nélküle sohasem ismerhetnél meg. Amikor gyenge vagy,
akkor fog meglátszódni az életedben Krisztus ereje (2Kor 12,9-10).
Amikor számodra érthetetlen helyzetbe kerülsz, csak kérned kell,
mert Isten végtelen bölcsessége a rendelkezésedre áll (Jak1,5). Amikor emberileg megoldhatatlan helyzetbe jutsz, Isten megteszi a lehetetlent (Lukács 18,27). Amikor olyan emberekkel találkozol, akiket
nehéz szeretni, akkor Isten kinyilvánítja általad az Ő végtelen szeretetét (1Ján 4,7). Amikor nem vagy képes arra, hogy imádkozz másokért,
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Isten Szentlelke vezetni fogja az imaéletedet (Róma 8,16). Amikor
Krisztus kezd lakozni a hívő ember életében, „az Istennek egész teljessége” hozzáférhetővé válik a számára (Eféz 3,19).
Csodálatosan felszabadító az az érzés, hogy Isten irányítja az életedet, és az a tudat, hogy mivé válhat így az életed. Ahelyett, hogy
állandóan a miatt aggódnál, amivel szembesülsz, a te nagy kihívásod
az, hogy állandóan átengedd Istennek az irányítást – életed minden területén. A kísértésed az lesz, hogy megpróbálod saját magad megtenni, amit csak Isten képes megcselekedni. A mi feladatunk azonban az,
hogy maradjunk Ő benne, és engedjük meg Neki, hogy azt cselekedje
bennünk és általunk, amit csak Isten tud megtenni (Ján 15,5). Csak
Isten lehet isten. Engedjétek meg Neki, hogy élje rajtatok keresztül az
Ő isteni életét. Erre csak Ő képes.

2021. január 16.

3. EZ AMAZ ÉN SZERELMETES FIAM…
ŐT HALLGASSÁTOK
„Mikor ő még beszél vala, ímé, fényes felhő borítá be őket; és ímé
szózat lőn a felhőből, mondván: Ez az én szerelmes Fiam, akiben én
gyönyörködöm: őt hallgassátok.” (Mát 17,5)
Péter és a többi tanítvány, úgy tűnik, gyakran volt dezorientált –
Istent illetőleg. Mialatt Jézus egyik dologgal törődött, úgy tűnt, a tanítványok figyelmét mindig valami más vonta el. Annak érdekében,
hogy a tanítványai jobban összpontosíthassanak a közelgő keresztáldozatra, Jézus felvitte magával néhányukat a megdicsőülés hegyére.
Jézust ott körülvette az isteni dicsőség, és Mózes meg Illés is Vele volt,
Isten két múltbeli, leghatalmasabb embere. A tanítványok mégis elaludtak! A történelem egyik legdicsőbb pillanatában a tanítványokat
jobban érdekelte az alvás, mint az Isten Fiával való imádkozás.
Amikor a tanítványok felébredtek, ismét más valami vonta el a figyelmüket. Péter mindjárt elő is terjesztette a három sátor felvonásának a tervét. A tanítványokat jobban érdekelte, amit ők tehetnek Istenért, mintsem a megváltás rendkívüli műve, amelyet Isten az Ő Fia révén tervezett megvalósítani. Végül Isten mindent eltávolított a szemük
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elől, kivéve Jézust, aki felől így szólt: „Ez az én szerelmes Fiam, akiben
én gyönyörködöm: őt hallgassátok”.
Olyan könnyű lelkileg megakadályozva lenni. Vajon te is minden
másra inkább odafigyelsz, mint Jézusra és az Ő – te körülötted való –
törekvéseire. Vajon téged is annyira érdekel és leköt a munkavégzés,
hogy nem tudod világosan látni és hallani, amit Isten üzen neked?
Vajon az Atyának a te életedből is el kell távolítania egyes dolgokat,
amelyek akadályként tűntek fel? Vajon szükségessé vált-e, hogy ismét
Krisztusra összpontosíts?

2021. január 23.

4. „NE TILTSÁTOK EL ŐT”!
„János pedig felele néki, mondván: Mester, látánk valakit, aki a te
neveddel ördögöket űz, aki nem követ minket; és eltiltók őt, mivelhogy
nem követ minket.” (Márk 9,38)
Első pillantásra nemes cselekedetnek tűnik, hogy Jézus tanítványai
olyan jól ügyeltek a krisztusszolgálati hűségre. Találkoztak valakivel,
aki ördögöket űzött ki Krisztus nevében, és aki nem volt tagja a csoportjuknak, aki nem állt az irányításuk alatt, és akitől azt követelték,
hogy hagyja abba ezt a munkát. Jézus ebben mégis a tanítványai kétszínűsködését látta. A tanítványoknak is volt hatalmuk ördögöket űzni
(Mát10,8), egy esetben azonban mégsem sikerült nekik (Márk 9,28).
Bizonyára nagyon kellemetlenül érezhették magukat az emberek
előtt, amikor nem sikerült segíteniük az egyik apa, ördögöktől megszállott fián. És akkor itt volt valaki, aki meglehetősen eredményes
volt, viszont nem tartozott a Jézust rendszeresen követő tanítványok
közé. Aggódniuk kellett volna a lelki erejük hiánya és vitalitása miatt.
Jézus meg is feddte őket a kishitűségükért (Mát 17,20). Ők azonban
megint mással foglalkoztak. A bűneik miatti bánkódás és a lelkiállapotuk miatti szomorúság helyett a tanítványok megpróbáltak megakadályozni valakit, aki lelki eredményeket tudott felmutatni.
Olykor könnyebb lebecsülni mások lelki győzelmeit, mint őszintén
szembenézni a saját gyengeségeinkkel. Jézus válaszát hallva, bizonyára
meglepődtek a tanítványok: „Ne tiltsátok el őt!” (Márk 9,39). Hangsúlyozta, hogy „aki nincs ellenünk, mellettünk van” (Márk 9,40). Ti
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megtanultátok-e már ezt a fontos leckét? Képesek vagytok őszintén
örülni mások lelki győzelmeinek?

2021. január 30.

5. A PÁSZTORRAL ÉLNI
„Az Úr az én pásztorom; nem szűkölködöm. Füves legelőkön nyugtat
engem, és csendes vizekhez terelget engem.” (Zsolt 23,1-2)
A juhként való élés rendkívüli nyugalmat vihet az elménkbe! A
Szentírás ezzel a képpel mutatja be az Isten-ember kapcsolatot. A
pásztor mindent tud a juhokról. Tudja, melyik étel a legjobb a számukra, és mi az, amit nem szeretnek. Tudja, mikor kell enniük és mikor kell oltani a szomjukat. A pásztor a legelők szakértője, és tudja,
hol vannak a legjobb etető- és itatóhelyek. Amíg a juhok bizalommal
követik a pásztorukat, addig minden igényüket a megfelelő időben kielégít. Pásztoruk a tőle telhető legjobbat nyújtja nekik.
Vajon ti is teljes bizalommal vagytok a jó Pásztor iránt? Vajon amit
Ő tőle kaptok, jobban értékelitek annál, amit a világ tud nyújtani nektek? Féltek-e attól, hogy Isten visszatart valami jót, amire szükségetek
lenne? A zsoltáros meg van győződve róla, hogy semmiben nem szűkölködik. Természete szerint a jó Pásztor gondját viseli a nyájnak, és
az életét is kész feláldozni a juhokért (Ján 10,11).
Vajon a Pászorra néztek-e, vagy a tekintetetek lecsúszott arra, amit
a Pásztor tud adni nektek? Ha mégis úgy éreznétek, hogy valamiben
szűkölködtök, akkor az nem a miatt van, hogy a Pásztor nem tudja vagy nem hajlandó kielégíteni a szükségleteiteket. Hanem talán a
kicsinyhitűségetek miatt nem tudjátok megkapni mindazt, amit adni
akar nektek. Lehet, hogy már nem tartjátok elégségesnek azt, amit a
Pásztor nyújt és ad? Talán már nem örültök annyira a rólatok gondoskodó Pásztor társaságának? Térjetek vissza Ő hozzá és higgyétek,
hogy minden hiányotokat betölt, mert egyedül Ő tudja ezt megtenni.
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2021. február 6.

6. A PÁSZTORI VIGASZTALÁS
„Még ha a halál árnyékának völgyében járok is, nem félek a gonosztól,
mert te velem vagy; a te vessződ és botod, azok vigasztalnak engem.”
(Zsolt 23,4)
Isten gyermekeiként sohase vagytok egyedül. A Pásztorotok mindenkor veletek van. Nem kell, hogy bemutassátok neki a helyzeteteket.
Nem kell azon töprengenetek, hogy hol van. Nem kell attól rettegnetek, hogy a nehéz időben magatokra hagy benneteket. Ő előttetek jár;
mellettetek van; kísér benneteket. Ő biztos oltalmazó. Ahogy egyetlen
verebet se felejt el, és ahogy a fejetek minden hajszálát számon tartja,
a tekintete állandóan rajtatok van (Lukács 12,6-7). A bánat és szomorúság idején vigasztaló a jelenléte. Átvezet titeket a halál árnyékának
völgyén. Igaz, hogy nem kerülő úton fog vezetni benneteket, ahogy ti
szeretnétek.
Van idő, amikor a Pásztorod tudja, hogy az egyetlen módja annak,
hogy eljuss oda, ahova akarsz, az, ha a sötét völgyön át vezető ösvényen vezet téged. Ezekben az időkben ismét melletted halad, egész
úton biztosítva téged arról, hogy még mindig szeret téged és veled van.
Ebben az időben sokkal mélyebben tapasztalod meg az Ő szeretetét és
együttérzését, mint valaha.
Soha nem kell félnetek a gonosztól. Bár a Gonosz rossz szándékú, ám a Pásztor semmitől se fél. Ő már mindent látott, és mindenen
keresztülesett; a gonoszság minden formáját legyőzte. A Pásztorotok
mindig felkészült, és tudja, hol és mikor juttok nehézségbe. Bízzatok
hát a Pásztorotokba, aki vigyáz rátok és szeret benneteket, még a legsötétebb pillanatokban is.

2021. február 13.

7. A PÁSZTOR MEGVIDÁMÍTJA A LELKEM
„Lelkemet megvidámítja, az igazság ösvényein vezet engem az ő nevéért.” (Zsolt 23,3)
A Pásztorotok ismeri minden szükségleteteket. Azt is tudja, hogy
útközben el fogtok fáradni. Pontosan tudja, mikor van szükségetek
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egy kis pihenőre. A Pásztorotok tudja, hogyan fogtok felüdülni. A
természet csendje olykor üdítő hatású. Néha az is szükségessé válik,
hogy a karjaiba vegyen benneteket. Máskor pedig egy kis felüdülést is
biztosít a számotokra. A Pásztorotok nem csak egyféleképpen reagál;
mindig a szükségleteiteknek megfelelően fog válaszolni.
Lesznek pillanatok, amikor a Pásztor követése közben kimerültök,
talán az erőfeszítő út miatt vagy a kísértésekkel való küzdelemben. Az
üldöztetés, amellyel szembe találjátok magatokat, vagy a másokért viselt teher is kimeríthet benneteket. Lesz idő, amikor úgy érzitek majd,
hogy nem tudtok tovább lépni. A Pásztor tudja, mikor éritek el ezt a
pontot, és hogy mivel orvosolhatja. Sokféleképpen önthet lelket belétek: a Szaván keresztül, más személyek segítségével vagy a körülmények révén. Tudja, mi kell nektek, jobban, mint ti magatok.
Elfáradtatok? Felüdülésre vágytok? Ne próbáljátok ki a saját eszközökkel való öngyógyítást. Csak Isten tudja, hogyan kell meggyógyítani
és megfiatalítani a lelket (És 40,28-31; Mát11,28-30). Ezt tökéletesen
el is végzi, olykor meglepő módon. Kérjétek tőle az erőmegújulást és
legyetek készek válaszolni a következő isteni lépésére.

2021. február 20.

8. MEGFELELŐ GONDOSKODÁS
„Azért tehát törekedjünk azokra, amik a békességre és az egymás
épülésére valók.” (Róm 14,19)
A lelki érettség jele: készség a személyes kényelem feláldozására,
a többi hívő erősítése érdekében. Pál apostol arra ösztönzi a hívőket,
hogy békés és egymást építő tevékenységekkel foglalkozzanak.
A bibliaversben használt „törekedés” szó a fokuszált törekvések
egy cél felé való irányítását jelenti. Ez nem véletlenszerű eredmény. Ez
magában foglalja mindazok felhasználását, amelyeket Isten adott nekünk a növekedés és a béke biztosítására – mások életében. Pál apostol azt írta a kolossébeli gyülekezetnek, hogy ő maga is igyekezett és
harcolt az Istentől nyert erő által (Kol 1,28-29). Ez koncentrációt és
erőfeszítést igényel.
Pál számára a mások építése azt jelentette: tartózkodni minden
olyan tevékenységtől, amely kiválthatná mások botlását. Nem hivat-
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kozott személyes jogokra vagy kényelemre, mert a személyes szabadságot félretéve a legfőbb prioritása az volt, hogy keresztény érettségre
vezessen másokat (1Kor 14,12.26). Jézus is így viszonyult a tanítványaihoz. Arra tanította őket, hogy nincs senkiben nagyobb szeretet annál,
mintha valaki életét adja az ő barátaiért (Ján 15,13). Keresztényekként
legyünk odaszenteltek mások hitének erősítésére, és fáradhatatlanul
törekedjünk erre a célra, még akár életünk árán is. Ez a viselkedés jellemezte a korai egyházat (ApCsel 2,40-47). Krisztus követői között is
ilyen szeretetnek kell megmutatkoznia (Gal 6,9-10).
Amint Isten elárulja neked, mi kell ahhoz, hogy a körülötted élők
növekedjenek a hitben, készülj fel a szükséges áldozatokra – felebarátjaid javáért.

2021. február 27.

9. A LÁTÓ SZEM, ÉS A HALLÓ FÜL
„A ti szemeitek pedig boldogok, hogy látnak; és a ti füleitek, hogy
hallanak.” (Mát13,16)
Amikor keresztények lettetek, Istentől lelki látást és hallást nyertetek, hogy megtapasztalhassátok körülöttetek az Ő jelenlétét és tevékenységét. Amikor együtt jártok vele, a Szentlélek segít e lelki érzékek
kifejlesztésében. Az Isten iránti lelki fogékonyság olyan ajándék, amelyet el kell fogadni és be kell gyakorolni. Az Ige azt mondja, hogy a
lelkileg halott személyek nem látják és nem értik a lelki dolgokat (Mát
13,14-15). A lelki látás nélkül Isten hatalmas tettei között lehettek úgy,
hogy észre se veszitek őket.
Óriási különbség van a környezet emberi szemszögből való szemlélése és az élet lelki szemmel való szemlélése között. A nem keresztények látni fogják a körülöttük zajló eseményeket a világban, és belevesznek. Ti is látni fogjátok ezeket az eseményeket, de felismeritek
Isten munkálkodását, és életeteket hozzá igazítjátok. Amikor Istent
kereső emberrel találkoztok, felismeritek a Szentlélek meggyőző tevékenységét, és életeteket az isteni tevékenykedéshez igazítjátok (Róm
3,11). Valaki, aki nem rendelkezik lelki érzékeléssel, ugyanazzal a
személlyel találkozva nem fogja észrevenni, hogy ami az adott ember életében történik, örök hatású. Mások új társadalmi filozófiákat
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és trendeket hallanak majd, és nem fogják tudni, hogyan ismerjék fel
az igazságot. Ti azonban meg fogjátok hallani Isten hangját a világ e
hangjai között, és lelki békétek lesz a kavarodás és zűrzavar közepette.
A bűn azonban károsítja az érzékszerveiteket, így végül lelkileg vakok és süketek maradtok. Ne elégedjetek meg azzal, hogy csak testi
szemmel láttok, és testi füllel hallatok, ha e közben nem érzékelitek
Isten tevékenységét. Kérjétek Istentől a Szentlélek ereje által, hogy érzékelhessétek a körülöttetek folytatott tevékenységét.

2021. március 6.

10. AZ ÚR KEGYELMÉNEK ESZTENDEJE
„Az Úr Isten lelke van én rajtam azért, mert fölkent engem az Úr,
hogy a szegényeknek örömöt mondjak; elküldött, hogy bekössem a megtört szívűeket, hogy hirdessek a foglyoknak szabadulást, és a megkötözötteknek megoldást; hogy hirdessem az Úr jókedvének esztendejét,
és Istenünk bosszúállása napját; megvigasztaljak minden gyászolót…”
(Ésa 61,1-2)
Isten időzítése tökéletes! Amikor szólít bennünket, akkor azonnal
engedelmeskednünk kell. Mi meg gyakran úgy viselkedünk az Istennek való engedelmesség kérdésében, mintha a világ összes ideje a rendelkezésünkre állna. Istennél nincsenek döntéshalasztások. Vagy szót
fogadunk, vagy nem. Vagy hiszünk, vagy nem, vagy engedelmesek
vagyunk, vagy nem.
Amikor Isten bejelenti, hogy valaminek most van az ideje, akkor
rendkívül fontos, hogy mi lesz a következő lépésetek. Milyen gyakran
nem voltak felkészülve az emberek, amikor az Úr szava eljutott hozzájuk. Isten azt mondta nekik: „Most kell válaszolnod”, ők meg azt
felelték: Még nem vagyok kész, előbb még el kell végeznem bizonyos
dolgokat. Túl elfoglalt vagyok (Mát 8,21). Isten időzítése mindig tökéletes. Ő ismer titeket és minden életkörülményeteket. Tudja, hogy
eddig mi mindent épített be az életetekbe, ezért továbbra is hív benneteket, tudva, hogy az Ő erőforrásai minden rátok bízandó feladathoz
több mint elegendőek.
Ezért mondja a Szentírás, hogy Istennek fontos a szívünk állapota.
Ha a szívünk nincs megfelelő kapcsolatban vele, akkor az Isten szavá-
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nak való engedetlenségünk mások életét is negatívan befolyásolhatja.
Amikor Isten szólít: mindig az örökkévalóság szemszögéből teszi. Nem
mindig lényeges, hogy ismerjük az összes isteni meghívás mögött rejlő
dolgokat. Elég tudni, hogy ez a mindenható Isten szava. A „most” pedig mindig a legjobb alkalom, hogy pozitívan válaszoljunk a hívására.

2021. március 13.

11. AZ ISTENNEK TETSZŐ HIT
„Hit nélkül pedig lehetetlen Istennek tetszeni; mert aki Isten elé járul,
hinnie kell, hogy ő létezik és megjutalmazza azokat, akik őt keresik.”
(Zsid 11,6)
Az Istennel való kapcsolatotokat jórészt a hitetek határozza meg.
Hogy Isten elé jöhessetek, hinnetek kell, hogy Ő létezik, és éppen
olyan, amilyennek az Ő Igéjében kijelentette magát. Azt is hinnetek
kell, hogy válaszolni fog nektek, amikor kitartóan keresitek. Ilyen fajta
hit nélkül nem tehettek Isten kedvére. Lehettek erkölcsösek, lehetnek
jó cselekedeteitek, lehet kellemes a beszédetek, áldozhattok Isten művére, de ha nincs hitetek, nem vagytok Isten kedve szerint valók. Kihívást jelenthet az Istenbe vetett hitnek a vallási tevékenységekkel való
helyettesítése. A keresztények állíthatják, hogy „jó sáfárai”az elnyert
dolgoknak, habár valójában látásban akarnak járni, nem hitben. Hit
nélkül viszont lehetetlen Istennek tetszeni (Zsid 11,1). Elutasíthatják
megtenni azt, amit Isten mond nekik, mivel nem látnak, nem tudnak
mindent előre.
Mondhatod, hogy „én szeretem Istent, de egyszerűen túl nehéz a
számomra, hogy higgyek Neki”. Ha így van, akkor nem tudtok Isten
kedvébe járni. Nem harcolhattok a lényeg ellen az Istennel való kapcsolatotokban úgy, hogy továbbra is élvezzétek az Istennel való közösséget. A hit nem a bajok megoldása. A hit a problémák közepette
is bizalommal teli kapcsolatban tart titeket Istennel. A hit az Istennel
való kapcsolatotokon alapul, nem a körülményeken. Valaki talán azt
mondja, „én inkább a gyakorlat, mintsem a hit embere vagyok”. De
soha, semmi gyakorlatiasabb dolgot nem tehetsz, mint hogy hiszel Istennek. Semmi sem biztonságosabb vagy biztosabb, mint amit Istenre
bízol.
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2021. március 20.

12. EZEKRŐL GONDOLKODJATOK
„Továbbá, Atyámfiai, amik csak igazak, amik csak tisztességesek,
amik csak igazságosak, amik csak tiszták, amik csak kedvesek, amik
csak jó hírűek; ha van valami erény, és ha van valami dicséret, ezekről
gondolkodjatok.” (Fil 4,8)
Amiről gondolkodtok a tétlenség pillanataiban, bemutatja, mi az,
amin szívesen gondolkodtok. Az, amit mondatok, amikor az „őrzőtök” alszik, jól jelzi, mi van a szívetekben, „mert a szívnek teljességéből szól a száj” (Mát 12,34). Az értelemet is edzeni kell, éppen úgy,
mint a testet. A testi egészségetek megőrzése érdekében gondolnotok
kell arra, hogy mit raktok bele, és hogy testgyakorlás által az erőnlétet is fenntartsátok. A gondolatok tisztán tartása érdekében arra is
ügyelnetek kell, hogy mit fogtok beengedni az elmétekbe. Az elmétek
edzése végett igaz és tisztességes dolgokon kell gondolkodnotok.
Némely keresztények megengedik, hogy elméjük istentelen gondolatokkal foglalkozzanak. Másokat a negatív dolgok vonzanak, és
úgy döntenek, hogy mindenben pesszimisták lesznek. Ismét mások
elégedettek a világi gondolkodásmóddal. Egyesek elmulasztják beépíteni gondolataikba a Szentírás tartalmát, inkább az emberi érvelést
választják. Néhányan mégis úgy döntenek, hogy elméjükbe beengedik
az isteni igazságokat – mindent, ami igaz, tisztességes, igazságos, tiszta, szeretetre méltó és jó hírű.
Azokat a dolgokat, amelyekkel elmédet foglalkoztatod, feltárja az
életmódod. Ha negatív dolgokra koncentrálsz, akkor biztosan negatív
emberré válsz. Ha hagyod, hogy a szentségtelen gondolatok töltsék be
az elméd, minden, ami az istenfélelemmel ellentétes, mindennapossá
válik az életedben. Amennyiben krisztusi gondolatokkal töltitek meg
elmétek, olyanok lesztek, mint Ő.
Hogy mivel fogjátok megölteni elméteket, az a saját választásotok
kérdése. Válasszátok a nagyszerű isteni igazságokról való gondolkodást, s azok olyan nemessé fogják tenni a jellemeteket, amely majd
Isten dicsőségét szolgálja.
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2021. március 27.

13. MEGISMERNI ISTENT
„Szenteld meg őket a te igazságoddal: A te igéd igazság.” (Ján 17,3)
Istennek a tapasztalatok útján történő megismerése gyökeresen eltér a teológiai könyvekből szerzett ismerettől. A Szentírás szerint nem
mondhatod, hogy ismered Istent, ha nem szereztél vele tapasztalatot
(Fil 3,8). A bibliaismeret a tapasztalatot is mindig magába foglalja. Elcsüggedhetsz, mert azok az igazságok, amelyekről a Bibliában olvasol,
sokkal gazdagabbak, mint a megtapasztalt valóság.
Ha megtapasztaltad Isten tevékeny hatalmát az életedben és az életed során, akkor ne egyezz bele abba, hogy csak másodkézből tudj
Istenről, és csak annak örülj, amit Ő másokkal tesz. Jézus azért imádkozott, hogy felismerd Istent és az Ő jelenlétét az életedben és a tapasztalataidban. Ne csökkentsd Isten erejét, amelyről a Szentírás ír,
csak azért, mert te még nem tapasztaltad meg. Emeld tapasztalatodat
a Szentírás szintjére; és soha ne engedd le a Szentírást a saját tapasztalatod szintjére. Jézus azért imádkozott, hogy te is megismerd Isten
szeretetének szélességét, hosszúságát és mélységét, és hogy élvezd az
Ő teljes és végtelen szeretetét életed mindennapi tapasztalatában.
Ha úgy érzed, hogy vannak olyan bibliai igazságok, amelyeket még
nem tapasztaltál meg, tartsd magad előtt ezt az igazságot, és kérd Istent, hogy valósítsa meg mindennapi tapasztalataid során. Kérdezd
meg Istent, hogy szükség van-e bármilyen változtatásra a részedről,
ahhoz, hogy teljesülhessenek az Ő ígéretei. Ne mondj le Isten ígéreteiről; ragaszkodj hozzájuk, amíg be nem teljesednek, és amíg meg nem
tapasztalod őket.
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II. negyedév
2021. április 3.

1. AZ EGYSZERŰBŐL TERMÉSZETFELETTI
„És látá az Úr, hogy oda méne megnézni, és szólítá őt Isten a csipkebokorból, mondván: Mózes, Mózes. Ez pedig monda: Ímhol vagyok.”
(2Móz 3,4)
Mózes a napi munkáját végezte, amikor valami különös dologra
lett figyelmes: egy égő csipkebokorra. Észrevett valami különöset. A
bokor égett, de el nem égett. Mózes közelebb ment, hogy megnézze.
Amikor Isten látta, hogy Mózes megszakítja a napi rutinját, megszólította őt. Isten negyven éves munkálkodása Mózes életében, ebben a
pillanatban jutott a tetőfokára. Isten szabadulási terve arra várt, hogy
Mózes a hétköznapi események közepette észrevegyen valami rendkívülit.
Vannak pillanatok, amikor elmerülünk az élet hétköznapi részleteiben, és akkor nem észlelhetjük a közvetlen mellettünk levő rendkívülit és természetfölöttit. Egyszer majd talán egy nagyon hétköznapi
pillanat közepén leszel, csak ezúttal a tevékenység tele lesz Isten jelenlétével. Eljön az idő, amikor valami szokatlant fogsz észlelni valamely
mozgalmas nap közepén. Első reakciód esetleg ez lesz: „Túl fáradt vagyok, hogy ennek utánanézzek”, vagy „nem fogom emiatt felborítani
az életmenetemet”. Abban a pillanatban azonban lehetőséged nyílik
egyedülálló módon találkozni Istennel.
Isten mindig az élet egyszerű tapasztalatai közepette szól hozzánk.
Ez leginkább nem a gyülekezeti istentisztelet alkalmával történik. Számos legfontosabb Istennel való találkozás, amely megváltoztatta a történelmet, a hétköznapi élettapasztalatok során történt. Amikor valami
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különöset észlelsz a hétköznapi dolgok közepette, ne folytasd a munkád. Ez egy Istentől elrendelt idő lehet, amikor elérkezett a pillanat a
saját és a mások életének a megváltoztatására.

2021. április 10.

2. TÉGED HOVA HELYEZETT A LÉLEK?
„Mindenkinek azonban haszonra adatik a Léleknek kijelentése.”
(1Kor 12,7)
Abban a pillanatban, amikor újjászületsz, megkapod a Szentlelket.
A Szentlélek ajándék. Ezzel az ajándékkal Isten nem valamit ad neked,
hanem önmagát adja. A Szentlélek Isten. Rajtunk keresztül élve az életét, Isten bennünk lakozik, megvalósítva célját és értelmét. A Lélek az
életeden keresztül fog megnyilvánulni, nem csak a te javadra, hanem
a körülötted élők javára is.
A Lélek az egyházhoz vezet, amely a Krisztus teste, ahol rajtad keresztül szolgálhat (1Kor 12,18). Isten nem néző vagy szurkoló minőségében csatlakoztat téged az egyházhoz. A Lélek testi kötelezettséget
helyez eléd, és felkészít téged jelenlétével erre a munkára.
Az Ószövetségben Isten különleges feladatokat adott a szolgáinak,
majd kitöltötte rajtuk az Ő Lelkét, hogy képesek legyenek elvégezni a
munkájukat. Az Újszövetségben Isten minden hívőt az élő test létfontosságú részévé tesz. Lelkét minden hívőre kitöltötte, és a hívő emberen keresztül nyilvánul meg: a test minden tagjának bátorítására és
felkészítésére. Milyen izgalmas isteni küldetés! A mai nap a Szentlélek
felkészíti a híveket, mert minden szolgájára feladatot bízott.
Hogyan befolyásolja életedben a Szentlélek jelenléte a körülötted
lévő embereket? Isten pontosan felkészített téged arra, amire szükséged van annak a testnek az építéséhez, amelybe elhelyezett. Ha hagyod, hogy a Szentlélek szabadon munkálkodjon benned, az eredmény mások számára is áldásos lesz.
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2021. április 17.

3. ISTEN MINDEN SZÜKSÉGLETET
BETÖLTHET
„Az én Istenem pedig be fogja tölteni minden szükségeteket az Ő
gazdagsága szerint dicsőségesen a Krisztus Jézusban.” (Fil 4,19)
Ez a Biblia egyik leggyakorlatiasabb igehelye. Mindnyájunk életében vannak meghatározott szükségletek; néha úgy tűnik, hogy néhányuk soha nem lesz betöltve. De nem ezen kell aggódni, vagy emiatt
sírni. És nem szabad átadnunk magunkat a vereségnek. Ilyenkor akar
Isten az Ő korlátlan tárházához vonzani minket: kielégíteni az szükségleteinket úgy, ahogy csak Ő tudja.
Hiszed, hogy Isten gondoskodhat a pénzügyeidről? Az egészségedről? A gyermekeidről? A szüleidről? A gyülekezetedről? A Szentírás
azt mondja, hogy soha nem fogsz szembesülni olyan szükséglettel,
amelyre Isten válasza nem lenne elég (Zsolt 116,6; Zsid 4,16; Mát 6,8;
Zsolt 69,33). Ha még nem tapasztaltad meg Isten bő ajándékait, hol
van a probléma? Ennek Isten lenne az oka? Vagy inkább az, hogy nem
igazán hiszed, hogy Isten kész betölteni a szükségleteidet?
Amivel Isten rendelkezik, azt a gyermekeinek is szívesen adja.
Soha senki sem merítette ki az összes isteni készletet, és nem szenvedett hiányt, ha bízott Istenben. Sajnos néhány keresztény úgy él,
mintha Isten bőséges készletei nem lennének elegendőek a számára.
A Király gyermekei, ám koldusként élnek! Alá tudják-e támasztani a
hozzád közel álló emberek, hogy az életed az Istenbe vetett rendíthetetlen bizalmad bizonyítéka, miszerint hiszed, hogy Isten megteszi,
amit megígért.

2021. április 24.

4. ISTENFÉLELEM ÉS IMÁDAT
„Mivelhogy azért atyámfiai bizodalmunk van a szentélybe való bemenetelre a Jézus vére által, Azon az úton, amelyet ő szentelt nékünk új
és élő út gyanánt, a kárpit, azaz az ő teste által.” (Zsid 10,19-20)
Nemzedékünkből hiányzik a lelki csodálkozás és az Isten iránti
csodálat. Le akarjuk hozni Istent a mi szintünkre, valami banális do-
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logra. Ő Isten! Bár gyermekeiként közvetlenül megjelenhetünk előtte,
nem szabad megfeledkeznünk arról, hogy ezt a „hozzáférést” egyetlen
Fia drága vére teszi lehetővé a számunkra. Senki, aki ezt igazán megérti, nem lép be Isten jelenlétébe szent félelem érzete nélkül. Senki, aki
megérti a Golgotán fizetett hihetetlen árat, nem veszi természetesnek
ezt a közösséget.
Soha nem fogjuk teljesen megérteni Istent és azt, ahogyan Ő bánik
velünk, hacsak nem értjük meg először Isten szentségének valódi jelentését és a népe szentségére vonatkozó kérését. Isten jelenlétében a
hely, amelyen állunk, szent föld. Soha nem szabad úgy tennünk, mintha Isten célja az lenne, hogy sikeresek legyünk. Értelmetlen volna türelmetlenkedni, amikor Isten nem válaszol az imáinkra úgy és akkor,
ahogyan és amikor szerintünk kellene.
Miközben elgondolkodtok azon, milyen árat fizetett Jézus Krisztus
azért, hogy szabadon járulhassunk az Atya elé, egyre jobban fogjátok értékelni az imában töltött időt. Az Igét is jobban fogjátok becsülni, mialatt arra törekszetek, hogy szentek legyetek teljes életetekben
(2Kor 7,1, 1Pét 1,15).
Ha már nem csodálkoztok az üdvösség felmérhetetlen ajándékán,
amely a tiétek is, ismét át kell gondolnotok a keresztet és megbizonyosodnotok az Üdvözítő értünk eltűrt szenvedéseiről. Mily értékes Isten
üdvösségének ajándéka!

2021. május 1.

5. A KÍSÉRTÉS MEGMUTATJA, MILYEN A
SZÍVED
„És emlékezzél meg az egész útról, amelyen hordozott téged az Úr,
a te Istened immár negyven esztendeig a pusztában, hogy megsanyargasson és megpróbáljon téged, hogy nyilvánvaló legyen, mi van a te szívedben; vajon megtartod-e az ő parancsolatait vagy nem?” (5Móz 8,2)
Isten nem minden ok nélkül engedi meg, hogy bajba, nehézségbe
jussunk. Isten az Izrael fiait 40 évig vezette köröskörül a pusztában,
hogy megalázkodjanak és megpróbáltassanak. Amikor nem voltak
hajlandók engedelmeskedni és belépni az Ígéret földjére, az izraeliták
rájöttek, hogy nem is ismerik Őt. Ha ismerték volna Őt, több hitük
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lett volna. Isten az ezt követő 40 évet azzal töltötte, hogy a népe szívét
tesztelte, készen állnak-e a következő feladatra.
A próbák megmutatják, mi van a szívben és növelik a hitet (Jak
1,3.,12.). Isten megengedi az embereknek az éhség átélését annak érdekében, hogy a szükségleteik kielégítésének a megtapasztalásával elmélyíthessék az Isten iránti bizalmukat. Amikor a nép Istennel járt,
egyre jobban megértette, hogy az életük Isten Szavától függ. Megtanulták, hogy az Ige volt a legfontosabb, amivel rendelkeztek. Miután
40 évig Istentől függtek a pusztában, a nép szót fogadott és hitt Neki.
Amikor végre bementek az Ígéret földjére és harcba szálltak az ellenséggel, már tudták, hogy Isten Szava jelenti az élet és a halál közötti különbséget. Készségesebben szót fogadtak neki, és az eredménye
mindig figyelemre méltó győzelem lett.
Talán téged is próbára tett Isten életed valamely területén? Mit
árult el ez a megpróbáltatás? Elkeseredtél-e a vezetése miatt? Vagy eljutottál odáig, hogy az átélt dolgok miatt jobban kezdtél bízni benne?

2021. május 8.

6. NÖVELJÜK AZ ELVÁRÁSAINKAT
„Kiálts hozzám és megfelelek, és nagy dolgokat mondok néked, és
megfoghatatlanokat, amelyeket nem tudsz.” (Jer 33,3)
Túl gyakran választunk sokkal kevesebbet, mint amit Isten rajtunk
keresztül akar tenni. A Jeremiás 32,27-ben olvassuk: „Íme, én az Úr,
Istene vagyok minden testnek, vajon van-e valami lehetetlen nékem?”,
amire azt válaszoljuk: „Nincs, Uram”. Aztán mégis, amikor nehéz
helyzetbe jutunk, elkezdjük feltételekhez szabni az Istenbe vetett hitünket, és egyre kevesebbet várunk el Istentől. Egy dolog elhinni a bibliai csodákat, amelyeket Isten évezredekkel ezelőtt, vagy akár nemrég
az ismerőseink életében tett; és más dolog teljes szívvel hinni abban,
hogy azt választja, hogy a mi életünkben is csodát tesz!
Amikor a Mindenható Isten szól hozzánk, akkor a következő lépésünk bebizonyítja: amit hiszünk Istenről, attól függetlenül, hogy mit
beszélünk. Isten feltárta Mózes előtt, hogy nagy szabadító kivonulást
tervez végrehajtani, amelyhez őt kívánta alkalmazni. Mózes azonban
válaszként vitába szállt Istennel. Mózes számára mindez túl nagynak
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tűnt, ezért kifogásokat keresett arra vonatkozólag, hogy miért is nem
vehet részt ebben az akcióban. Mózes – szavakkal – vallást tett volna
ugyan az isteni hatalomba vetett bizalmáról; de azt egyszerűen nem
hitte el, hogy Isten csodálatosan tevékenykedhet az ő élete által. Mózesnek az Istennel folytatott vitája egy életre lecsökkentette a szolgálási lehetőségeit (2Móz 4,13-16).
Vajon érzed-e, hogy Isten sokkal több mindent akar tenni az életében, mint amit eddig tapasztaltál? Kérd Istent, hogy mutassa meg,
mi az. Aztán pedig majd hittel és engedelmesen válaszolj arra, amit
mond és eléd tár.

2021. május 15.

7. ISTEN ÚTJAI NEM A MI ÚTJAINK
„Mert amint magasabbak az egek a földnél, akképpen magasabbak
az én utaim utaitoknál, és gondolataim gondolataitoknál!” (Ésa 55,9)
Isten ritkán fogja éppen azt tenni, amit gondolunk, hogy tenni
fog. Mózesnek is ezt kellett megtapasztalnia, miközben arról tanult,
hogyan fogja Isten kivezetni Izraelt Egyiptomból. Isten elárulta neki,
hogy meg fogja keményíteni a fáraó szívét. Az eredménye mégsem az
volt, amit Mózes várt. Ahelyett, hogy a fáraó elengedte volna Izraelt,
még több munkát szabott rájuk. Ahelyett, hogy a népe hősként ünnepelte volna, egyre inkább megvetette Mózest a növekvő szenvedés
miatt. Mózes ismét Istenhez fordult: „Uram, miért engedsz rosszul
bánni ezzel a néppel! Miért küldtél engem ide?” (2Móz 5,22). A keresztényként átélt sok csalódásnak semmi köze ahhoz, amit Isten tesz,
vagy nem tesz. Ám nagyon sok köze van a téves feltételezéseinkhez,
amelyek arra vonatkoznak, hogy szerintünk Isten mit akar tenni, és
hogyan kellene azt megtennie.
Tetted már valaha Isten akaratát, és akkor aztán a dolgok még ros�szabbul néztek ki? Mózes teljesen félreértette Isten iránti engedelmességének eredményeit. Amikor a dolgok nem úgy mentek, ahogyan
kitippelte, Mózes elbátortalanodott. Isten megmondta neki, hogy mit
kell tennie, de nem mondta meg, melyek lesznek a következményei.
Értelmetlen dolog megkísérelni az Istentől ránk bízott feladatot „a jó-
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zanész elve alapján” végezni. Isten nem távolítja el a józan eszünket; Ő
megszenteli. Bölcsességet ad nekünk, hogy megértsük útjait.
Amikor visszatekintesz Isten tevékenységére az életedben, felismered a rendkívüli bölcsességet abban, ahogyan végigvezetett az életeden. Amikor előre tekintesz arra, hogy Isten mit tehet, légy óvatos,
ne jelentsd be, hogy ezután – következő lépésként – mit kell tennie.
Lehet, hogy teljesen célt tévesztesz az előrelátásaiddal.

2021. május 22.

8. KRISZTUS ÁTIRÁNYÍT
„És azonnal hívá őket. És ők atyjukat, Zebedeust a napszámosokkal
a hajóban hagyva, utána menének.” (Márk 1,20)
Természetes orientálódásunk folytán mindig a komfortzónát keressük, hogy ott letelepedjünk. Ha olyan helyzetben vagy, hogy mindent tökéletesen az irányításod alatt tartasz, akkor leálltál az istenfelfogásod gyarapításával. Isten vágya, hogy elvezessen onnan, ahol most
vagy, oda, ahol Ő szeretne látni téged. A következő igazság, amelyre
Isten meg akar téged tanítani, mindig egy lépéssel túl lesz az engedelmességen. Talán nyugtalanít majd a felismerés, hogy még többet kellene megtudnod és megtapasztalnod Istenről. Néha emiatt talán majd
még munkahelyet vagy lakhelyet is kell változtatnod. Azt is jelentheti,
hogy az imaéleted mélyebb dimenziójának megélésére lesz szükséged.
Talán úgy meg kell majd tanulnod bízni Istenben, mint még soha azelőtt.
A halászok nem lehettek egyszerre halászok és Jézus Krisztus apostolai is. Ábrahám 75 éves volt, amikor Isten megbízta őt élete legnagyobb feladatával. Ezeknek az embereknek meg kellett szakítaniuk
a kényelmes hétköznapjaikat, hogy új magasságokig juthassanak az
Úrral való kapcsolatukban. Ehhez hasonlóan, hogy megtapasztalhassuk Istent úgy, ahogyan ő szeretné, nálunk is némi változtatásra lesz
szükség. Készen állsz arra, hogy Krisztus feltáruljon előtted, talán oly
módon, amely teljesen megváltoztatja az életedet? Hajlandó vagy-e lemondani a kényelmedről?
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2021. május 29.

9. AZ IGAZSÁG MEGÉLÉSE
„Mikor pedig megszűnt beszélni, monda Simonnak: Evezz a mélyre,
és vessétek ki hálóitokat fogásra.” (Lukács 5,4)
Amikor Krisztus önmagáról tanít téged, akkor azt szeretné, ha a
tanultakat átvinnéd az életedbe. Mialatt a nép összegyűlt, Jézus Péter
halászbárkáját választotta ki arra a célra, hogy onnan tanítsa a népet.
Péter egész nap ott ült és hallgatta, hogyan tanít Jézus. A beszéde végén Jézus megengedte Péternek, hogy megtapasztalja annak valósságát, amire a tömeget tanította. A tömeg hallotta az igazságot, de Péternek meg is kellett azt tapasztalnia.
Jézus a halászok észjárása szerint tanította őket. Szólt Péternek,
hogy vesse be a hálóját a mélybe. Péter tétovázott: „Mester, jóllehet
az egész éjszaka fáradtunk, mégsem fogtunk semmit”. Nyilvánvalóan
nem számított drámai találkozásra Istennel egy ilyen helyen. És mégis, amikor Péter engedelmeskedett Jézusnak, csodával határos módon
oly sok halat húztak ki, hogy a két, színig megtöltött hajó csaknem elsüllyedt. Pétert félelemmel vegyes csodálkozás töltötte el, és rájött, hogyan élte át éppen Isten hatalmát (Lukács 5,4-11). Megtanulta, hogy
Krisztus parancsával bármit megtehet. Így Jézus elmozdíthatta Péter
prioritásait a halakról az emberekre (Lukács 4,10). Péter engedelmessége drámaian új felismeréshez vezetett – Jézusról. Ez egy meghívás
volt, hogy Jézussal, sokkal személyesebb és erőteljesebb módon járjon
együtt.
Isten nem akarja, hogy csak értelmi ismereteket szerezz az igazságról. Azt akarja, hogy megtapasztald az Ő igazságát. Vannak dolgok
Jézussal kapcsolatban, amelyeket csak akkor tanulhatsz meg, ha engedelmeskedsz neki. Engedelmességed nagyobb kinyilatkoztatáshoz és
szolgálási lehetőségekhez vezet.
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2021. június 5.

10. JÓL VIGYÁZZ!
„Őrhelyemre állok, és megállok a bástyán, és vigyázok, hogy lássam,
mit szól hozzám, és mit feleljek én panaszom dolgában.” (Habakukk 2,1)
Az őrálló szolgálata nagyon fontos. Az ősi városok bevételekor a
közeledő hadsereg az értékes időből mindig nagyon keveset hagy a
menekülésre vagy a harcra való felkészülésre. Mindenki élete attól
függ, hogy a láthatárt figyelő őr milyen figyelmeztetést küld a potenciális fenyegetéssel kapcsolatban. Nagyon fontos, hogy az embereket
időben figyelmeztessék a közeledő veszélyre.
Keresztényként Isten kijelölt minket, hogy megvédjük magunkat,
barátainkat, családunkat és egyházunkat. Rendkívül fontos, hogy nagyon odafigyelj arra, amit Isten mond. Lehet, hogy a barátod válságban
van, és hallania kell Isten szavát. A bibliatanulmányozásod során Isten
dönthet úgy is, hogy általad fogja bátorítani a barátodat. Talán, amikor
gyermekeid kihívásokkal néznek szembe, Isten az imádkozás közben
szól hozzád, és felfedi neked, hogyan tudsz nekik segíteni. Ha lelkileg
ébren vagy és őrködsz, akkor különleges veszélyekre vonatkozó figyelmeztetéseket kaphatsz Istentől, a körülötted élő embereket illetőleg.
Másrészt, ha a családod szenved te meg figyelmetlen vagy, Isten
válasza észrevétlen maradhat a számodra. Ha nem vagy tudatában
Isten üzenetének, akkor a körülötted lévők esetleg nem kapják meg
Istentől azt a drága biztatást, amelyet Ő rajtad keresztül akar elküldeni
hozzájuk. Isten felelősségre vonja az őröket (Ezék 33,6). Igyekezz odafigyelni minden Istentől származó szóra. A körülötted élők számára is
áldásos lehet, és a hasznukra válhat, amikor hallgatsz Isten figyelmeztetéseire és követed az Ő útmutatásait.

2021. június 12.

11. AZ ISTENI MEGBOCSÁTÁS MÉRTÉKE
„Mert ha megbocsátjátok az embereknek az ő vétkeiket, megbocsát
néktek is a ti mennyei Atyátok. Ha pedig meg nem bocsátjátok az embereknek az ő vétkeiket, a ti mennyei Atyátok sem bocsátja meg a ti
vétkeiteket.” (Mát 6,14-15)
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Lehet, hogy olyan embernek tartod magad, aki könnyen megbocsát, de van, amikor találkozol valakivel, akinek nem tudsz megbocsátani. Amikor a megbocsátás körül küzdesz, gondolj arra, milyen
volt, amikor Isten először megbocsátott neked. Az efézusi levél arra
emlékeztet bennünket, hogy jövevények és zsellérek voltunk, és a haragnak fiai. És Isten mégis megbocsátotta a legnagyobb bűnünket és
az ellene való lázadásunkat. Amikor te még elutasítottad Istent, Krisztus már éretted meghalt (Róma 5,8). Ha így van, hogyan tagadhatod
meg a megbocsátást azoktól, akik vétkeznek ellened? A megbocsátás
nem lelki ajándék, készség vagy öröklött tulajdonság. A megbocsátás választás. Jézus látta azokat az embereket, akik irgalmatlanul és
megvetően keresztre feszítették, és mégis így kiáltott fel: „Atyám! Bocsásd meg nékik; mert nem tudják, mit cselekszenek” (Lukács 23,34).
Hogyan tagadhatnánk meg tehát a megbocsátást azoktól, akik rosszul
bánnak velünk?
Jézus azt mondta, hogy az a mérték, amellyel megbocsátunk,
ugyanaz a mérce, amellyel Isten megbocsát nekünk. Isten módszere
nagyon eltér a miénktől. Isten megbocsátása nem az általunk meghatározott normákon alapul, hanem azon a színvonalon, amelyet az
Ő Szavában felállított. Isten nem tesz kivételt a megbocsátással kapcsolatban.
Amikor valóban megértjük Isten irántunk való, nagylelkű megbocsátását, természetesen mi is ugyanezt a megbocsátást akarjuk kifejezni mások iránt (Eféz 4,32, Kol 3,13). Mielőtt kérnéd önmagad számára
Isten megbocsátását, állj meg egy pillanatra és vizsgáld felül a kapcsolataid állapotát. Szeretnéd, ha Isten ugyanúgy megbocsátana neked,
amint te megbocsátasz másoknak?

2021. június 19.

12. DICSŐÍTSD ISTENT AZ Ő SEGÍTSÉGÉÉRT
„És hívj segítségül engem a nyomorúság idején, én megszabadítlak
téged és te dicsőítesz engem.” (Zsolt 50,15)
Tudtad, hogy Istent dicsőíted azzal, hogy segítségül hívod, amikor
bajban vagy? Isten megígérte, hogy megszabadítja azokat, akik hozzá
fordulnak. Valahányszor nehézségbe kerülsz, és nem hívod segítségül,
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megtagadod Istentől azt a tiszteletet, amely Őt megilleti! Előfordulhat, hogy Isten megengedi, hogy szükségessé váljon Őt segítségül hívnod, mert így lehetőséget kap, hogy megmutassa másoknak, milyen
változást tud elérni gyermekei életében. Ha Isten soha nem engedné
meg, hogy szükségben legyél, a körülötted lévő embereknek soha nem
lenne alkalmuk megismerni Isten tevékenységeit a keresztény ember
életében. Ha nem szembesülnél különféle szükségletekkel, akkor esetleg abba a kísértésbe eshetnél, hogy önelégültnek érezd magad, mint
akinek nincs szüksége Istenre a maga életében.
A büszkeség arra csábít, hogy azt gondoljad, nem kell Isten segítségét kérned. Azok, akik csak önmagukat látják, meg vannak győződve arról, hogy bölcsességükkel, képességeikkel és cselekedeteikkel
minden dilemmát megoldhatnak. A büszkeség tehát elveszi Istentől
a dicsőséget, és arra törekszik, hogy neked adja. Ne engedd, hogy a
büszkeséged elvegye Istentől azt, ami igazság szerint az Övé. Hívd segítségül az Urat, várd meg, míg megszabadít. És akkor add meg neki a
kiérdemelt dicsőséget.
Az önelégültség nagymértékben képtelenné tehet téged Isten megtapasztalására és dicsőítésére. Ha legközelebb bajban leszel, fordulj
Istenhez!

2021. június 26.

13. AZ ISTENI BŐSÉG
„Az Isten pedig hatalmas arra, hogy rátok árassza minden kegyelmét; hogy mindenben, mindenkor teljes elégségetek lévén, minden jótéteményre bőségben legyetek.” (2Kor 9,8)
Amikor Istenről beszélünk, mindig a bőségre kell gondolnunk,
mert Isten semmit sem csinál félszívvel! Különösen vonatkozik ez
az Ő kegyelmére. Az Úr nem fukarkodik, amikor kegyelmet oszt a
szolgáinak. Amikor igyekszel jól elvégezni a munkát, amellyel az Úr
megbízott, mindig elegendő kegyelemben részesít az adott munkára
vonatkozó minden szükségleted kielégítéséhez. Ha munkavégzés közben elkezdesz aggódni és izgulni, Isten kegyelme támogatni fog téged,
és megadja neked a munkád folytatásához szükséges, megfelelően elegendő szeretetet az Isten és az emberek iránti. Amikor kritikával és
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meg nem értéssel szembesülsz, Isten kegyelme bátorít, hogy megbocsáss azoknak, akik vádaskodnak, és akkor is elégedettséget tapasztalj,
ha mások nem értik, amit csinálsz. Ha hibát követsz el az Istentől rád
bízott munka végezése közben, a kegyelmes Isten megbocsát neked,
talpra állít és új erőt ad a munkához. Amikor befejezed a munkát, és
senki sem mond neked köszönetet azért, amit tettél, az Atya kegyelme
körülvesz téged, és emlékeztet arra, hogy a mennyben majd jutalomban részesülsz, ahol nem felejtik el mindazt, amit az Úr szolgálatában
tettél.
Isten nem ígéri, hogy minden követ elhengerít előled az álmaid és
a terveid megvalósításának útján. De biztosít arról, hogy minden jó
cselekedetedet, amelyet el szeretnél végezni, kegyelméből támogatni
fog, hogy sikeresen végre tudjad hajtani a feladatot, amellyel megbízott.
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III. negyedév
2021. július 3.

1. MIÉRT KÉTELKEDSZ?
„És monda nékik: Mit féltek, óh kicsinyhitűek? Ekkor fölkelvén, megdorgálá a szeleket és a tengert, és lőn nagy csendesség.” (Mát 8,26)
Isten erejét a keresztény életében a hit szabadítja fel. Az a tény, hogy
kételkedsz, azt mutatja, hogy még mindig nem ismered Istent, ahogy
kellene. Ha kétség lopakodik be az imádságodba, akkor lemondtál a
lehető legnagyobb erőről, amelyet Isten adhat neked. Hit nélkül lehetetlen Istennek tetszeni (Zsidók 11,6). Isten soha nem támogatja a kételkedő viselkedést. Jézus megdorgálta azokat, akik nem hittek. Éppen
eleget feltárt magáról a tanítványai előtt ahhoz, hogy szükség esetén
megbízhassanak Benne.
Isten vágya az, hogy megértsd az Ő jellemét, egészen addig a pontig, ahol a hited elegendő lesz ahhoz, hogy minden helyzetben megbízzál benne. Abban a pillanatban, amikor őszinte odaadással fordulsz
hozzá, hogy megszabadulj a kétségektől, Isten úgy fogadja a kétségeidet, hogy felfedi előtted saját személyiségét, ami meggyőzhet téged
az Ő hűségéről. Amikor Tamás kételkedett, Jézus oly módon fedte fel
magát előtte, hogy a kételkedés minden apró részlete szertefoszlott
(Ján 20,27). A hitetlenség csakis Isten jelenlétében oldható meg. Úgy
kell, hogy feltárja magát előtted, hogy a kétely összes részlete eltűnjön;
Jézus ezt a tanítványokért is megtette. Kiépítette velük a közösséget,
amelyben átélték a hitbeli növekedést. Tanította őket, kisebb-nagyobb
csodáknak voltak tanúi, s végül átélhették a feltámadásának tapasztalatát. A világ megváltása részben a Krisztusba vetett bizalmukon alapult. Mit akar tenni Isten a körülötted élők életében, ami a kétségeid
eltávolításától és az Istenbe vetett bizalmadtól függ?
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2021. július 10.

2. ELKÉPZELHETETLEN
„És amikor leülnek és esznek vala monda Jézus: Bizony mondom
néktek, egy közületek elárul engem, aki velem eszik.” (Márk 14,18)
Az biztos, hogy én soha se árulnám el az Urat! Minden tanítvány
a maga meggyőző módján ígérte meg a Krisztus iránti hűséget. Amíg
együtt töltötték az estét a felső szoba kényelmében és biztonságában,
az Úr jelenlétében, a tanítványok nem tudták elképzelni, hogy valami
más is történhetne. De Jézus szétnézett rajtuk és így szólt: „egy közületek elárul engem, aki velem eszik.” Hogyan lehetséges, hogy ilyen
pillanatokat töltenek a Megváltóval, és nem sokkal később meg már az
árulás és a lelki hanyatlás felé haladnak?
A Gecsemáné és a kereszt nyomása alatt a tanítványok olyan dolgokat tettek, amikről soha nem hitték volna, hogy megteszik. El sem
tudták képzelni, milyen kegyetlen és gyűlölettel teli lesz a körülöttük
lévő világ, Uruk iránt. Jézus figyelmeztette őket, hogy a világ gyűlöli
őket, mert gyűlölik Őt (Ján 15,18-21, 16,33). De csak Jézus ismerte a
kísértés teljes mélységét. A nagy kísértés pillanatában a szív elképesztő dolgokat művel. A Szentírás előre látta, hogy Júdás elárulja Jézust,
annak ellenére, hogy több mint három évet töltött Vele. De majd Péter
is megtagadja, és mindenki elhagyja Őt.
Milyen gyorsan változhatnak életed körülményei a felső szoba biztonságától és békéjétől a Gecsemáné és a kereszt kegyetlen valóságáig. Vigyázz
a szívedre! Most hallgasd meg az Úr szelíd figyelmeztetését: te is eleshetsz,
ahogy az első tanítványok. Te is képes vagy ugyanazokra a dolgokra: elhagyni Jézust, akárcsak a tanítványok. Ha Jézus figyelmeztet téged életed
valamely területén, és meghallod ma az Ő hangját, vedd komolyan.

2021. július 17.

3. SZOMORÚ LÉLEK
„És monda nékik: Szomorú az én lelkem mind halálig; maradjatok
itt, és vigyázzatok.” (Márk 14,34)
Ki ismerheti meg Isten szívének mélységét és intenzitását? Senki
sem mérheti fel Isten bánatát egy – bűnét meg nem bánó – bűnös mi-
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att; vagy az örömét egy lelki lázadó miatt, aki azonban mindenét átadta Istennek. Ebből akkor kezdhetünk megérteni egy keveset, amikor
részeseivé válunk az Ő munkájának, melyben feltétel nélküli szeretetet
oszt meg másokkal.
A tanítványok nem voltak tudatában azoknak a mély érzéseknek,
amelyeket az Úr tanúsított, miközben az egész világ terhét hordozta.
Megosztotta ugyan velük, de valahogy nem voltak tisztában azzal a
mély gyötrelemmel, amely Krisztus szívében zajlott. Krisztus érzéseit
illetőleg a tanítványok gyakran dezorientáltak voltak. Amikor örült a
gyerekeknek, a tanítványok megpróbálták eltiltani tőle őket (Lukács
18,15-16). Amikor Jézus együttérzést mutatott a bűnben élő nő iránt,
zavartan viselkedtek (Ján 4,27). Amikor Jézus siratta a halál előtt álló
személyek kilátástalanságát, a legközelebbi barátai úgy gyászoltak,
mintha Jézusnak nem lenne hatalma feltámasztani a halottakat. (Ján
11,1-44).
De te elhatározhatod, hogy jobban odafigyelsz Jézus szívére. Mialatt megkéred, hogy jobban megérthesd az isteni érzéseket, akkor Ő
máris bemutathat neked néhányat közülük. Amikor emberek vesznek
körül, Isten segítségével megértheted, mit érez Ő maga az emberek
iránt. Amikor látod, hogy mások szenvednek, akkor te úgy együtt
érezhetsz, mint Jézus. Amikor a bűnösök bűnbánattal térnek vissza
Istenhez, osztozhatsz az Atya örömében. Reagálni fogsz a gonoszra,
ahogy Krisztus reagált. Ha vigyázol és imádkozol, jobban megérted
Isten szívét.

2021. július 24.

4. MENJ TOVÁBB ISTENNEL
„És egy kevéssé előre menvén, a földre esék, és imádkozék, hogy, ha
lehetséges, múljék el tőle ez az óra.” (Márk 14,35)
Némely keresztények megelégszenek a Krisztussal való, felületes
kapcsolatukkal. Mások a legfényesebb pillanatokat kívánják Vele megosztani. Azon az éjszakán, amelyet Jézus szentséges imádságban töltött, sokan sokféleképpen reagáltak. Voltak, akik nem is tudták, hogy
Jézus éppen a kertben van. Ott volt Júdás is, aki tudta, hol van Jézus,
de túlságosan el volt foglalva a saját terveivel, ezért nem csatlakozott
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hozzá. A többi tanítvány ugyan ott volt Jézussal a kertben, de elaludt.
Habár Jézus mondta nekik, hogy ezek fontos pillanatok, ők azonban
nem értették meg. Vele volt még a tanítványok szűkebb köre: Péter,
Jakab és János. Habár elkezdtek Vele együtt imádkozni, de nem fogták fel a pillanat fontosságát. Végül Jézus mégiscsak egyedül maradt
az ima pillanataiban. Kissé eltávolodva a tanítványoktól, hosszasan
imádkozott. Az emberi történelem legfontosabb közbenjárói pillanatában senki sem volt hajlandó egyesülni Krisztussal és együtt vigyázni.
A történelem során Isten mindig azokat kereste, akik hajlandók
mindent átadni Neki, és akik megértik a világ megmentésének vágyát.
Néha Isten elgondolkodott azon, hogy nincs-e senki, aki hajlandó lenne vele menni (Ézsaiás 63, 5, 59,16). Úgy tűnt, hogy a próféták többet
értenek, mint mások, mert miközben a társadalom úgy működött,
mintha semmi különös nem történt volna, a próféták gyászoltak és
sírtak a miatt, amire Isten készül.
Isten az imádság mélyebb élményére hív. Ha készen állsz arra, hogy
olyan személy legyél, akit Jézus az Ő legszentebb pillanataiba fog bevezetni, akkor olyan dolgokat fogsz megtapasztalni, amelyben csak az
angyalok osztozhattak meg Jézussal aznap este a Gecsemáné-kertben.

2021. július 31.

5. KULCSFONTOSSÁGÚ PILLANAT
„Vigyázzatok és imádkozzatok, hogy kísértetbe ne jussatok; a lélek
ugyan kész, de a test erőtelen.” (Márk 14,38)
Néha a lelked uralni akarja a testedet. Tudod, mit vár el az Úr tőled,
de a test is követeli a saját kívánságait. Vannak pillanatok, amikor az
alvást is meg kell tagadni magadtól, még akkor is, ha kimerült vagy,
mert ilyenkor helytelen pihenni. Amikor az Úr felhív, hogy vigyázz és
imádkozz, nagyon fontos, hogy engedelmeskedj.
A Gecsemánéban imádkozva Jézus tudta, hogy a szolgálatának a
csúcspontjához ért. Tudatában volt annak, hogy a pokol légiói minden
erővel azon vannak, hogy Őt legyőzzék. Ha valaha volt egy kritikus
pillanat, egy döntő pillanat, amikor a legközelebbi barátainak illet volna Őt támogatniuk az imában, akkor az az a pillanat volt. Jézus elmondta nekik, hogy nagyon megrendült, sőt halálosan. Ez bizonyára
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a hangjából és sürgős kérelméből is kiérződött, és bizonyosan találtak
volna erőt arra, hogy engedelmeskedjenek a kérésének. Jézus azonban
alva találta őket. Nem hozhattak fel kifogásokat. Az emberi történelem kulcsfontosságú pillanatában: elaludtak; nem egyszer, hanem háromszor is!
Jézus meghívta őket, hogy társuljanak hozzá abban, amit Ő tesz.
Lehet, hogy majd téged is meghív, hogy vigyázz és imádkozz egy órát.
Akkor félreteheted testi szükségleteidet és vágyaidat, hogy imádkozhass Vele. Talán az ágyad vagy az otthonod kényelmét kell majd feladnod. Sőt, talán majd a biztonságodat fogod veszélyeztetni azért, hogy
Jézussal lehess. Azon legyél, hogy minden testi vágyat a Szentlélek ellenőrzés alá tegyél, hogy semmi ne akadályozhassa annak teljesítését,
amit Isten követel tőled.

2021. augusztus 7.

6. SZEMBENÉZNI AZ
EREDMÉNYTELENSÉGGEL
„És monda nékik Jézus: Ezen az éjszakán mindnyájan megbotránkoztok bennem; mert meg van írva: Megverem a pásztort, és elszélednek
a juhok.” (Márk 14,27)
Jézus követése közben nagy megpróbáltatásokkal kell majd szembenéznetek. Néha úgy tűnik majd, hogy minden összefogott ellenetek, hogy az eleséseteket okozza. Nem ti váltottátok ki ezt a helyzetet,
hanem az ellenállás vagy a körülmények intenzitása miatt történt. De
mindentől függetlenül, az lett a következménye, hogy elestetek. A tanítványok erőteljesen ellenálltak Uruknak, úgy, hogy valamennyien
elbuktak Krisztus keresztre feszítésének éjszakáján.
Péter azzal dicsekedett, hogy lehetetlen, hogy ő elhagyja az Urat.
Jézus azonban figyelmeztette őket arra, ami be fog következni. Az
Írások is megmondták. Isten mindig is tudta, hogy a tanítványok el
fogják hagyni az Ő Fiát; ezért ez Őt nem lepte meg. De a bukás után
megoldást is nyújtott, hatalmas apostolaivá tette őket, akik bátran
hirdették az evangéliumot, csodákat tettek és másokat tanítottak. Később, amikor a feltámadt Krisztus összetalálkozott Péterrel a galileai
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tengerparton, Pétertől nem a bűnbánatának a bizonyítékát kérte, hanem a szeretetének a bizonyítékát (Ján 21,15-17).
Talán attól félsz, hogy a bukásod Istent felkészületlenül érte. Péterhez hasonlóan talán te is megígérted Istennek, hogy végig kitartasz
mellette, és mégis elestél. Isten tökéletesen tisztában volt azzal, ami
történni fog veled, ahogy az apostolok esetében is tudta. De mindig ad
megoldást a kudarcainkra, hibáinkra, bűneinkre. Ne gondold, hogy
bukásaid nagyobbak vagy összetettebbek annál, hogy Isten megbirkózhatna velük. Ha úgy tűnik, hogy minden erődet meghaladó kísértésekkel kell szembenézned, ne csüggedj. Isten mindent előre tud, és
mindig ismeri a megoldást (1Kor 10,13).

2021. augusztus 14.

7. TÚL KÉSŐ!
„Harmadszor is jöve, és monda nékik: Aludjatok immár és nyugodjatok. Elég;” (Márk 14,41)
„Elég!” Mennyire szíven találták e szavak a tanítványokat! Alkalmuk volt megosztani Jézussal a szent pillanatokat. De ők elmulasztották. Érdekes, hogy most még Péter se tudott mit válaszolni.
Jézus megbocsátott nekik, és később megtapasztalták, hogy Isten
hatalmasan munkálkodik az életükben, de ezt az egyedülálló lehetőséget kihagyták. Ennek az éjszakának a magányában, miközben a
keresztet készült felvenni, az angyalok vigasztalták a Megváltót, és
nem a tanítványok. Az Írás beszámol arról, hogy a tanítványok később
nagyon buzgó imádkozók lettek, de ennek az éjszakának az emléke
életük végéig megmaradt bennük.
A tanítványokhoz hasonlóan egyedülálló alkalmunk van arra,
hogy szolgáljuk az Urat. Ez az az idő, amikor Jézus felajánlja, hogy
egyesüljünk Vele mások életének pozitív befolyásolásában. De ha a
saját szükségleteid foglalkoztatnak, akkor elmulasztod az osztogatás
áldásait, és az isteni tevékenységben való részvételt.
Isten kegyelmes; megbocsát és ad egy újabb alkalmat. Sőt, azt is
megteheti, hogy a bukásainkat jóra fordítja, de kulcsfontosságú, hogy
engedelmesen válaszoljunk minden alkalommal, amikor Isten hívását érezzük. Istennek nincs szüksége a mi engedelmességünkre; meg-
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számlálhatatlan angyal sereg áll készen minden akaratának és parancsának a teljesítésére. Mindig veszteséget jelent, amikor nem tesszük
meg azt, amit Isten akar az életünkben.
Válaszolj, amint meghallod Isten hívását. Az Ő akarata, az életed
szempontjából, a legjobb, vagyis tökéletes, és egy beteljesedett élethez
vezet.

2021. augusztus 21.

8. AZ IGE SZERINT
„… hogy az írások beteljesedjenek. Akkor elhagyván őt, mindnyájan
elfutának.” (Márk 14,49b-50)
Az élet nehéz pillanataiban olykor egyedül csak Isten nyújthat nekünk vigaszt. Jézus kegyetlen igazságtalansággal találta magát szemben ebben az ellenséges világban, de a legnagyobb fájdalmat bizonyára
a barátai hűtlensége és árulása jelentette a számára. Mi az, ami mégis
lelket öntött belé? Jézus a Szentírásban lelte vigaszát (Mát 26,20-25.,
31.). A Szentírás alátámasztotta a Megváltó perspektíváját, ami annak
a biztos tudatát jelentette a számára, hogy minden, amit átél, az isteni
terv része. Jézus továbbra is bízhatott, mert a Szentírás biztosította őt
arról, hogy az Atya mindent az ellenőrzés alatt tartott.
Titeket is hasonlóan vezethet az Ige. Lesznek pillanatok, amikor
a körülöttetek zajló események összezavarnak benneteket. Akikre támaszkodtok, cserbenhagynak titeket. Mások teljesen el is hagyhatnak
benneteket. Félreértenek és kritizálnak titeket. Ezekben a nehéz időkben, amikor az odaadásotok és az engedelmességetek nagy próbára
lesz téve, meg kell engednetek, hogy a Szentírás irányítson és vigasztaljon titeket. Soha ne engedjétek meg, hogy a hitetlenség határozza
meg, mit tegyetek. Forduljatok a Szentíráshoz és engedjétek meg neki,
hogy átirányítson benneteket Istenhez és az Ő tevékenységéhez.
Jézus már gyermekkorában jól ismerte az Írásokat. Őt még soha
nem lepték meg az események; bizalommal teljesen élt, mert a Szentírás felkészítette Őt mindenre, amivel szembesült. Ha naponta belemélyedsz Isten Szavába, nem fog felkészületlenül érni a válság. Mindig
Istenre fogsz összpontosítani, aki majd biztos kézzel átvezet téged a
nehézségeken.
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2021. augusztus 28.

9. MEGPRÓBÁLTATVA, DE BIZTONSÁGBAN
„Monda pedig az Úr: Simon! Simon! Íme, a Sátán kikért titeket, hogy
megrostáljon, mint a búzát; De én imádkoztam érted, hogy el ne fogyatkozzék a te hited: te azért idővel megtérvén, a te atyádfiait erősítsed.”
(Lukács 22,31-32)
Jézus igencsak szerette Pétert. Hozzá fordulva mondta nekik: „Simon! Simon! Íme, a Sátán kikért titeket (titeket – többes szám). De én
imádkoztam érted (egyes szám), hogy el ne fogyatkozzék a te (egyes
szám) hited. Te (egyes szám) azért idővel megtérvén, a te atyádfiait
erősítsed.” Még akkor is, amikor szembesült a közelgő elfogatással és
keresztre feszítéssel, Krisztus időt szánt arra, hogy felvértezze Pétert
a jövő eseményeire! Biztosította őt arról, hogy Isten határt szabott a
sátáni befolyásoknak. Kifejezte meggyőződését, hogy – bár Péter hite
gyengülhet – győzni fog, és eljut egészen addig a pontig, ahol ő fogja
erősíteni mások hitét. Mivel maga Jézus járt közben Péterért, Péter
ugyan eleshetett egy adott ponton, de élete végül mégis egy győzedelmes élet lesz.
Jézus tökéletesen ismeri minden kísértésedet, amely megérkezik
rád, sőt, „a kísértéssel egyetemben a kimenekedést is megadja majd”
(1Kor 10,13). Közben jár érted, ahogy Péterért is közbenjárt (Róm
8,34, Zsid 7,25). Meglephetnek téged a próbák és kísértések, de Jézus már közbenjárt érted az Atya előtt, az érdekedben. Jegyezd meg,
hogy a kísértés nem bűn. A kísértés megjelenésekor fordulj azonnal
Krisztushoz. Erőt önt beléd, s akkor te legyőzöd a kísértést, amellyel
szembenézhetsz ezen a világon, mert Jézus mindenben győzött (1Ján
4,4). Amikor kísértésben voltál és Krisztus közbenjárása által győztesen kerültél ki, képes leszel arra, hogy másokat erősíts. Ha éppen
most van rajtad a kísértés, jusson eszedbe, hogy Jézus közbenjár érted,
éppen most. Légy bátor, kitartó és győzni fogsz!
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2021. szeptember 4.

10. A GYŐZELEM ELŐTT DICSŐÍTÉS
„És dicséretet énekelve kimenének az olajfák hegyére.” (Márk 14,26)
Az énekek éneklése istendicsőítés. Az Ó testamentumban, Josafát
király idejében, Isten népe látszólag áthidalhatatlan akadály elé jutott
olyan ellenség formájában, amely elszántan harcolt a megsemmisítésükért. Isten azonban igyekezett meggyőzni őket arról, hogy csak
álljanak veszteg, és nézzék az Úrnak szabadítását (2Kró 20,17). Júda
nemzettsége hitt Istennek. Az ő hadseregüket énekesek vezették, akik
dicsőítették Istent a megígért győzelemért, és persze valóban győztek
is. Amikor Dávid király vezette a menetet, amely Jeruzsálembe hozta a szövetség ládáját, teljes erejével dicsérte az Urat (2Sám 6,12-23).
Dávid hálája kedves volt az Úrnak, és Isten hatalmas jelenléte Dávid
királyságában győzelmet aratott minden ellenség felett.
Jézus útban volt Gecsemánéból a kereszt felé, ahol a legnagyobb
isteni győzelmet kellett kivívni. Ő is énekelve vezette a tanítványait. A
tanítványok majdhogynem teljesen összeroppantak a kísértések terhe
alatt, Jézust meg nemsokára kivégzik, de mindezek ellenére ragaszkodott ahhoz, hogy dicsőítsék Istent. Hálaénekük túllátott a kereszten,
egészen Isten végső győzelméig. A hálaadás nem a jelen pillanatokban
gyökerezik, hanem Isten természetében, amely méltó a bizalomra.
Neked is örülnöd kell, amikor az Úr meghív, hogy munkálkodj az
Ő országáért, mert tudod, hogy a győzelem biztosított. Ne nézz mások problémáira és eleséseire. Összpontosíts Isten győzelmi ígéretére.
Ha nehéz énekelve Istent magasztalnod a szolgálatod idején, akkor az
talán azért van, mert nem Istenre, hanem a körülményeidre összpontosítasz.

2021. szeptember 11.

11. AZ ÚR ELŐTTED MEGY
„De feltámadásom után előttetek fogok felmenni Galileába.” (Márk
14,28)
Isten sohasem küld téged egymagadat valamilyen helyzetbe. Ő
mindig a gyermekei előtt halad, ahogy Izrael fiai előtt haladt, nappal
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felhőoszlopban, éjjel tűzoszlopban. Te és az Ő serege nem lehettek
különböző helyen. Mindig a frontvonalon áll, minden helyzetben,
amellyel szembesülsz. Tapasztalatod Isten számára nem meglepetés.
Ő már ott is volt. Kész szembenézni minden szükséglettel, mert előtted járt, és pontosan tudja, hogy a lelki utadon mire van szükséged
(5Móz 31,8).
Isten nem csak előtted jár, hanem melletted és mögötted van, oltalmat és vigaszt nyújtva (Zsolt 139,7-12). Jézus tudta, hogy a tanítványai
a keresztre feszítése után teljesen legyőzhetők lesznek, ezért biztosította őket, mielőtt bármi is megtörténne, bárhol is legyenek, biztosra
vehetik, hogy ott van előttük. Pál apostol is kapott hasonló biztatást
(ApCsel 18,9; 23,11). A legzavaróbb körülmények között is ott volt
vele az ő Ura!
Ha nehéz vagy zavarba ejtő időszakon mész keresztül, ne felejtsd
el, hogy az Úr előtted és veled jár. Tökéletesen ismeri a helyzetedet
és aktívan reagál a szükségleteidnek megfelelően. Nem mehetsz olyan
helyre, ahol nem találod meg Krisztust, aki már várja, hogy csatlakozz
hozzá. S még ha a halállal kell is szembenézned, biztos lehetsz abban,
hogy Ő már előtted megjárta azt az utat, és győzedelmeskedett. Isten
gyermekeként nyugodj meg abban a tudatban, hogy Megváltód előtted jár, és hogy Veled jár életed minden tapasztalatán keresztül.

2021. szeptember 18.

12. A TI BÖLCSESSÉGETEK ÉS ÉRTELMETEK
„Megtartsátok azért és megcselekedjétek! Mert ez lesz a ti bölcsességetek és értelmetek a népek előtt.” (5Móz 4,6)
A bölcsesség nem a világról szerzett ismeretetek, hanem az igazi istenismeret a bölcsesség. Az emberi felismerés nem tesz bölccsé. Isten
célja az volt, hogy népet alkosson magának, hogy népének engedelmessége révén megmutassa bölcsességét a világnak (Zak 8,23). Amíg
Izrael Istennel járt, Ő megáldotta őket, és az Isten iránti engedelmesség bölcsessége mindenki számára nyilvánvaló volt.
Neked is ugyanolyan lehetőséged van arra, hogy életedet Isten bölcsességére alapozd. Amikor a hitetlenek fontos döntéseket hoznak,
akkor a saját tudásukra és értelmükre kell támaszkodniuk. Keresz-
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tényként te hozzáférhetsz az isteni bölcsességhez. Isten Lelke készségesen útbaigazít (Ján 16,13). A Szentlélek megláttatja veled a Szentírás
igazságait, s akkor az isteni perspektívából fogod látni a dolgokat. A
jövőt csak Isten látja, és csak Ő vezethet téged a helyes döntések meghozatalában.
Mialatt megengeded Istennek, hogy irányítsa az életedet, a körülötted levők észreveszik az igazi bölcsességet, amely nem e világi, hanem isteni bölcsesség. Mások zavarba jönnek összetett világunk helyzete miatt, de Isten téged biztosan a számodra megfelelő döntésekhez
vezet. Áldott lesz a családod, mert helyes döntéseket fogsz hozni. A
barátaidnak bölcs tanácsadója leszel, akik mindig szívesen fordulnak
hozzád segítségért. Engedelmes életed megmutatja a bölcsességet, miközben megengeded a Szentléleknek, hogy a Vezetőd legyen.

2021. szeptember 25.

13. A HALÁL SOK GYÜMÖLCSÖT HOZ
„Bizony, bizony mondom néktek: Ha a földbe esett gabonamag el
nem hal, csak egymaga marad; ha pedig elhal, sok gyümölcsöt terem.”
(Ján 12,24)
Bizonyos dolgoknak meg kell halniuk, hogy termést hozhassanak.
Van olyan mag, amely nem kel ki, ha a tél folyamán nem fagy meg.
Jézus tudta, hogy az Ő halála a világnak üdvösséget hoz.
Amikor keresztény lettél, meghalt a bűnös természeted (Róm 6,6),
de a jellemed bűnös aspektusai megmaradtak, mert ők nem szívesen
mennek ki a temetőbe. Mielőtt keresztény lettél, vajon sokat foglalkoztál önmagaddal? Amikor megpróbálod megosztani másokkal, amid
van, akkor kitűnik, mennyire vagy önző, vagy önzetlen (Mát10,8).
Szoktál-e haragudni? Hívő létedre is megesik veled, hogy kitör belőled a harag. Vonzanak-e a negatív ambíciók? Felfedezheted magadban
ugyanazokat a motívumokat, miközben azért harcolsz, hogy ismert és
fontos legyél Isten országában.
Ha hagyjuk, hogy ezek a bűnös hozzáállások életben maradjanak,
akkor elfojtják a Lélek gyümölcsét. A temperamentum megakadályozhatja egyes emberek Jézushoz való eljutását. Önzésed miatt nem tudsz
áldás lenni mások számára. Az ambíciód arra késztethet, hogy máso-
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kat eszközként használj céljaidnak eléréséhez. A családod szenvedhet
olyan életfelfogásaid miatt, amelyeket nem engedtél meg Krisztusnak,
hogy kiirtson. Hiába is mondod, hogy „én már csak ilyen vagyok”. Talán valóban olyan vagy, de annak a személynek Krisztussal együtt meg
kellett volna halnia; mert te most új teremtmény vagy (2Kor 5,17).
Engedd meg, hogy az Úr befejezze benned az elkezdett munkáját, és
meglássa, milyen gyümölcsöt hoz az életed az Isten dicsőségre.
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IV. negyedév
2021. október 2.

1. A FELTÁMADT ÚR
„Az ő feje pedig és a haja fehér vala, mint a fehér gyapjú, mint a hó;
és a szemei olyanok, mint a tűzláng; és a lábai hasonlók valának az izzó
fényű érchez, mintha kemencében tüzesedtek volna meg; a szava pedig
olyan, mint a sok vizek zúgása.” (Jelenések 1,14-15)
Néha bizony kísértésbe esünk, hogy azt mondjuk: „Ha én is együtt
járhattam volna Krisztussal, mint a tizenkét tanítvány, akkor sokkal
könnyebb lett volna a számomra keresztény életet élni.” Ez a gondolat
azt mutatja, hogy nem értjük a feltámadt Krisztus nagyságát és dicsőségét. Az evangéliumokban található Jézust gyakran úgy ábrázolják,
mint aki a tenger partján jár, aki szereti a gyerekeket és megbocsát a
bűnösöknek. Jézus képe, amelyet az Újszövetség végén látunk, sokkal
drámaibb. Teljes erejében ott áll, és uralkodik minden teremtés felett.
Megjelenése olyan csodálatos, hogy János, a szeretett tanítványa, halottként hull eléje a földre (Jel 1,17).
Mi voltaképpen lenézzük Istent, akinek szolgálunk! Ha figyelmen
kívül hagyjuk Isten Szavát, vagy nem engedelmeskedünk világos parancsolatának, akkor Krisztus dicsőséges természetét nem értjük meg.
A más emberektől való félelmünk azt bizonyítja, hogy nem értjük a
velünk járó dicsőséges Urat. Krisztus, akinek ma szolgálunk, minden
teremtett dolog Ura. Sokkal fenségesebb és hatalmasabb, mint az a
fajta rabbi, akinek néha Őt elképzeljük.
Ha gondotok van az Istennek való engedelmességgel, figyeljétek
meg jobban, hogyan mutatja be Őt a Jelenések könyve. Ha kételkedtek, akkor hívjátok meg Őt, aki bennetek szeretne lakozni. Ha elfelejtettétek, milyen nagy és hatalmas az Isten, ismerjétek meg Őt egy
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szeretett tanítvány látomásain keresztül. A találkozás nagyban befolyásolhatja az életeteket!

2021. október 9.

2. FRISS TALÁLKOZÁS KRISZTUSSAL
„Amit hallottunk és láttunk, hirdetjük néktek, hogy néktek is közösségtek legyen velünk, és pedig a mi közösségünk az Atyával és az ő Fiával,
a Jézus Krisztussal.” (1Ján 1,3)
János apostol mindig is csodálta a Krisztussal való közösséget,
amely megváltoztatta az életét. Állandóan hangsúlyozta a tényt, hogy
az idő egy bizonyos pillanatában, a világmindenség Istene azt választotta, hogy barátkozzon vele, egyszerű halásszal. János ennek annyira
örült, hogy mindenkinek erről akart beszélni, hogy mások is átélhessék, amit ő átélt. Különös közösséget vagy kapcsolatot azok tudnak kialakítani, akik személyesen találkoznak Krisztussal és örülnek Krisztus irántuk tanúsított jóságának.
A körülötted élőknek nagy szükségük van a Krisztussal való utolsó
találkozásodkor szerzett tapasztalatod biztatására. Néhányan elvesztették reményüket, hogy még valaha is megtapasztalhatják Isten jelenlétének valóságát az életükben. Nincs szükségük filozófiára vagy
teológiai spekulációkra. Nincs szükségük a te véleményedre azzal
kapcsolatban, hogy mit kellene tenniük. Hallaniuk kell valakitől a tapasztalatot, valakitől, akinek éppen most volt személyes találkozása
Krisztussal, amely megváltoztatta az életét. Ha ilyen tapasztalatotok
lesz, akkor olyanok lesztek, mint János apostol, és feltartóztathatatlanul azon lesztek, hogy mindenkinek elbeszéljétek, milyen csodálatos
dolog találkozni Istennel. Nem az lesz a feladatotok, hogy bizonygassátok az embereknek Isten létezését és valósságát, hanem csak az,
hogy a Vele való kapcsolatotokról beszéljetek nekik. Semmi sem vonzóbb vagy meggyőzőbb a világ számára, mint annak a személynek a
meghallgatása, aki éppen találkozott Krisztussal.
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2021. október 16.

3. „AKI AZ Ő TULAJDON FIÁNAK
NEM KEDVEZETT”
„Aki az ő tulajdon Fiának nem kedvezett, hanem őt mindnyájunkért
odaadta, mimódon ne ajándékozna vele együtt mindent minékünk?”
(Róm 8,32)
Ha valaha jelentéktelennek éreztétek magatokat, és úgy hittétek,
hogy Isten nem is törődik veletek, vagy nem hallja az imáitokat, akkor merítsetek bátorságot a Róma 8,32-ből. Itt az áll, hogy a mennyei
Atyátok feltétel nélkül szeret benneteket. Nincs olyan értékes dolog
előtte, amiről nem tudott volna lemondani azért, hogy lehetővé tegye számotokra az üdvösséget. Amikor drága Fiát odaadta azért, hogy
megmentsen benneteket, egyszer s mindenkorra bemutatta, hogy határtalanul szeret benneteket.
Pál apostol arra a következtetésre jutott, hogy ha Isten az Ő Fiának
nem kedvezett a mi üdvösségünk érdekében, mi módon ne ajándékozná nekünk mindazt, amije van, és amire nekünk szükségünk van?
Annyi mindent kockáztatott azért, hogy nekünk örök életet adhasson,
hogy mi teljesen biztosak lehetünk abban, hogy bőven akar nekünk
életet ajándékozni (Ján 10,10).
Annak fényében, amit Isten tett értünk a kereszten, nem kellene-e
nekünk bizalommal járulnunk az Ő királyi széke elé? Isten válasza az
imáinkra nem a mi érdemeinken alapul, hanem az Ő szeretetén és
irgalmán. Az imádságba vetett bizalmunk nem onnan ered, hogy kik
vagyunk mi, hanem onnan, hogy ki Ő. Semmi, amit kérünk, nem hasonlítható össze a kereszten fizetett árral.
Milyen csodálatos ismerni ezt az Istent, aki ennyire szeret minket!
Bizalommal és várakozással élhetünk, tudván, hogy a Mindenható
Isten nemcsak örök életet akar nekünk adni, hanem segíteni is akar
nekünk abban, hogy azt teljes mértékben megtapasztaljuk!
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2021. október 23.

4. ISTEN KRISZTUST BŰNNÉ TETTE
„Mert azt, aki bűnt nem ismert, bűnné tette értünk, hogy mi Isten
igazsága legyünk ő benne.” (2Kor 5,21)
Ez egy elgondolkodtató, megremegtető vers a számunkra. Ez nem
egy olyan igehely, amelyet gyorsan elolvasunk és átsiklunk felette. Sohase fogjuk teljesen megérteni azt a nagy árat, amelyet Jézus fizetett a
kereszten a bűneinkért, és hogy az Ő igazságát adhassa nekünk.
Ésaiás próféta a következőképpen summázta a mi állapotunkat:
„És mi mindnyájan olyanok voltunk, mint a tisztátalan, és mint megfertéztetett ruha minden mi igazságaink” (Ésa 64,6). Még Jósua főpap is, az ő magasztos állapotában Isten népe között, Isten előtt mégis
szennyes ruhában állt (Zak 3,3). Pál apostol, aki buzgón igyekezett,
hogy igazságban álljon Isten előtt, rájött, hogy még a legjobb igyekezete mellett is, amit felkínálhat Istennek, az csupán szemét (Fil 3,410). Az ember állapota olyan, hogy semmi, amit teszünk, nem tudja
kielégíteni Isten igazságosságának a mértékét. De a csodálatos isteni
kegyelem leveszi rólunk a szennyes ruhát és az igazság ünnepi ruhájába öltöztet minket (Zak 3,4).
E csodálatos „ruhacsere” közepette az Isten az emberiség bűnét az
Ő igazságos Fiára helyezte. Jézus így egyenlővé vált a bűnnel, s ahogy
az Írás mondja Isten Őt „bűnné tette értünk”. Istennek szent Fia ennél
többet már nem is tehetett értünk! Megtapasztalni Isten bűn miatti
haragját, sokkal fájdalmasabb volt elviselni, mint az összes emberi elutasítást vagy testi szenvedést.
Soha ne vegyétek félvállról Isten igazságát. Soha ne vegyétek természetesnek bűneitek megbocsátását. Annak érdekében, hogy megbocsáthassanak nekünk, és hogy Krisztus igazsága nekünk beszámítható legyen, Isten hatalmas árat fizetett. Éljünk tehát az árhoz és az
Istentől kapott igazsághoz méltó életet.
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2021. október 30.

5. GONDOLKODÁS RÉVÉN MEGVÁLTOZNI
„Hanem az Úr törvényében van gyönyörűsége, és az ő törvényéről
gondolkodik éjjel és nappal.” (Zsolt 1,2)
A szöveg értelmében a „gondolkodás” valaminek a mély és állandó
mérlegelése. A keresztény számára ez azt jelenti, hogy Isten jelenlétében marad, és szemléli az igazságot, amelyet Isten kinyilatkoztatott
magáról, mindaddig, amíg az személyessé és valóságossá nem válik az
életében. Ehhez idő kell. A Hegyi beszédében Jézus bizonyos potenciális követőket azzal vádolt, hogy Őt „Úrnak” hívják, de soha nem azt
teszik, amit Ő mond nekik (Lukács 6,46). Megfelelő igazságok voltak
a fejükben, de azoknak soha nem engedelmeskedtek. A Szentíráson
gondolkodva, az igazság a fejedből a szívedbe jut, és ennek eredménye
az engedelmesség. Ahogy a zsoltárköltő is mondja: „Szívembe rejtettem a te beszédedet, hogy ne vétkezzem ellened.” (Zsolt 119,11).
Amikor csak elmétekkel ismeritek Isten Szavát, de a szívetekkel
nem, ez azt jelenti, hogy megtanultátok az Istenről szóló elveket, fogalmakat, tanításokat, de még nem jutottatok el Jézus megismeréséhez. A tanokat elvethetitek, a fogalmakat ignorálhatjátok, az elveknek
ellenállhattok; de személyt elutasítani sokkal nehezebb dolog. Betéve
ismerheted az Írásokat, és mégis vétkezhetsz Isten ellen. Sokan fejből
elverselnek akár hosszú részeket a Bibliából, mégis istentelen életet
élnek. De az lehetetlen, hogy a szívetek beteljen az Írás szavaival, és
továbbra is vétkezzetek Isten ellen. Amikor az isteni igazságnak megengeditek, hogy megérintse lényetek legrejtettebb zugait, a Szentlélek
átformál benneteket Jézus Krisztus képmására. Ne csak olvassátok a
Bibliátokat, hanem gondolkodjatok el felette és kérjétek meg Istent,
hogy változtassa meg a szíveteket.
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2021. november 6.

6. VÉGTELENÜL ÉRTÉKES
„Ez a kincsünk pedig cserépedényekben van, hogy amaz erőnek nagy
volta Istené legyen, és nem magunktól való.” (2Kor 4,7)
Ismerni Istent és megengedni neki, hogy bennetek lakozzon, végtelenül értékes kincset jelent. Jézus ezt a legértékesebb, tökéletes drágagyöngyhöz hasonlította. A gyűjtő inkább mindent elad, amije van,
csakhogy megszerezhesse ezt az összehasonlíthatatlanul szép és értékes
gyöngyöt (Mát 13,45-46). Istennel való kapcsolata mérhetetlen értéket
jelent az életében. Az isteni bölcsesség és tudás kincsei Jézus által a rendelkezésetekre állnak (Kol 2,2-3). Az Ő szeretete tölt be titeket. Isten
végtelen békessége tölti be szíveteket és elméteket (Fil 4,7). S amikor
Jézus bennetek lakozik, ami a Krisztusé, az a tiétek is (Eféz 3,19).
Pál apostol az életünket az akkoriban használatos agyagedényekhez hasonlítja. Nem az agyagedény, hanem a benne levő dolog jelentette az értéket. Az agyagedény akár törött, sérült, kopott is lehetett,
ám ezzel senki nem foglalkozott – mindenkit csak a tartalma érdekelt.
Pál megjegyzi, hogy a mi nagy gazdagságunk az, amit Isten belénk helyezett. Amikor az emberek szemlélnek minket, kopott, csorbult, régi
edényt látnak. Semmi, ami tőlünk származik, nem érdemel dicséretet.
Testünk öregszik, veszíti erejét (2Kor 4,16). Az emberek csakis akkor
vehetik észre a felbecsülhetetlen értékű kincseket, amikor megengedjük Istennek, hogy felhasználjon minket és megújítsa belső életünket.
Ne foglalkozzatok a külső megjelenéssel és a testi erővel, mert
mindez mulandó. Ehelyett engedjétek meg, hogy a Szentlélek biztosítson titeket a végső kincsről, amely Isten jelenléte folytán a rendelkezésetekre áll.

2021. november 13.

7. HŰ A KEVÉSEN
„Aki hű a kevesen, a sokon is hű az; és aki a kevesen hamis, a sokon
is hamis az.” (Lukács 16,10)
Isten megjutalmazza a hűségeseket. Isten elvárja, hogy az életetek
folyamán növekedjetek a hitben. Állandóan olyan helyzetbe enged
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titeket, amelyben meg kell benne bíznotok. Elvezet benneteket oda,
ahol szükségetek van egy kis hitre, és ha hűek maradtok, akkor olyan
helyzet fog előállni, amelyben több bizalommal kell lenetek Isten iránt.
Minden alkalommal, amikor képesek lesztek megbízni Istenben, Isten
egyre jobban kinyilatkoztatja nektek önmagát. A hitetek és az Isten-élményetek szorosan összefügg.
A legjobb módja annak, hogy megtudd, készen állsz-e Isten nagyobb kinyilatkoztatására, ha megnézed, milyen hűséges voltál abban,
amit Isten már eddig adott neked. Ez az alapelv az Isten emberekkel
való kapcsolatában: Ha hűséges voltál azon a kevésen, amit kaptál,
akkor készen állsz arra, hogy többet bízzanak rád. Ha nem bíztatok
meg Istenben a kis dolgoknál, akkor nem fog nagyobb dolgokat rátok bízni. Isten akkor nem vezet benneteket túl a jelenlegi bizalom és
engedelmesség szintjén. Ha nem vagytok készek megbízni Benne és
hinni Neki, akkor visszaestek a hitetlenségbe. Izrael fiai nem voltak
hajlandók bízni abban, hogy Isten beviszi őket az Ígéret földjére, ezért
ez a nemzedékük nem tudott tovább lépni Istennel.
Az a nagy lehetőség áll előtted, hogy sokkal közelebbről és jobban
megismerd Istent, valahányszor megbízol benne. A hit minden lépésével egyre jobban elmélyül Vele a bizalmi kapcsolatod. Ez egy nyílt
meghívás arra, hogy sokkal személyesebben megismerd az Istent.

2021. november 20.

8. „HALÁL! HOL A TE FULLÁNKOD?”
„Halál! Hol a te fullánkod? Pokol! Hol a te diadalmad?” (1Kor 15,55)
A halál évszázadok óta fáradhatatlan és makacs ellenség. Senki,
helyzetétől, erejétől vagy gazdagságától függetlenül, nem kerülheti el
a halált. A születés pillanatától a halál válik sorsunkká. Sokan megpróbálták, de senki sem tudott gyógyírt kifejleszteni a halál ellen.
A feltámadás valósága, hogy a halál vereséget szenvedett. Többé
már nem legyőzhetetlen ellenség, mert Krisztus átment a pokol kapuján, és döntő győzelmet hirdetett a halál felett. Teljességgel legyőzte
a halált; most biztosítja a követői számára, hogy ők is győztesek lehessenek. A keresztényeknek nem kell félniük a haláltól. Krisztus már
megjárta ezt az utat, és azt akarja, hogy az örökkévalóságban talál-
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kozhassunk Vele. A halál nem választ el minket Isten dicsőséges, örök
jelenlététől. De még a betegség se győzhet felettünk. A nyomorúság
se rabolhatja el tőlünk az örök életet. A halál ideiglenesen elválaszt
bennünket a szeretteinktől, de végül annak a jelenlétébe jutunk, aki a
legjobban szeret minket. Legnagyobb ellenségünk, a halál, csak álom,
melyet követően megtapasztaljuk Isten dicsőségét!
Ne engedjétek meg a haláltól való félelemnek, hogy megakadályozzon titeket abban, hogy teljes életet éljetek. A halál nem rabolhatja el tőletek az örök életet, mert ha Isten gyermekei vagytok, akkor
az örök élet a ti örökségetek. Jézus már helyet készített a számunkra,
olyat, amely minden képzeletet felülmúl (Ján 14,1-4). A halál után egy
napon eljutunk majd ahhoz a kapuhoz, amelyen keresztül belépünk
az örökkévalóságba.

2021. november 27.

9. DÖNTÉSEK
„Az ifjú pedig e beszédet hallván, elméne megszomorodva; mert sok
jószága vala.” (Mát 19,22)
Az életetek az Istennel kapcsolatban adott válaszaitok összessége.
Amikor Isten kinyilatkoztatja magát előttetek, akkor a következő lépés
már a ti döntésetek. A reakciótok azt tükrözi, amit hisztek Istenről. A
gazdag ifjú erkölcsös életet élt. Jól ismerte a Törvényt és az Írásokat.
De a Jézus hívására adott válasza egyértelműen megmutatja, hogy bár
ismerte az Istenről szóló tanokat, tapasztalati úton nem ismerte meg
Istent, ami a hit válaszában jutott volna kifejeződésre (Mát19,16-22).
Amikor Isten szól hozzátok, az mindig kiigazítást igényel az életetekben. Minden alkalommal, amikor imádkoztok, tisztában kell lennetek azzal, hogy Istennek a ti imátokra adott válasza megváltoztatja
életetek irányát. Minden alkalommal, amikor a Bibliátokat olvassátok,
készen kell lennetek elfogadni azt, amit Isten mond.
Miért használhatta fel Isten Pétert, Jakabot és Jánost úgyannyira,
hogy a fejetetejére állította velük a világot? És miért van az, hogy másokról, mint például a gazdag ifjú, soha többé nem hallottunk? A döntések miatt! A tanítványok úgy döntöttek, hogy hisznek Neki, és a hitüket engedelmességükkel bizonyították. A gazdag ifjú nem tudta ma-
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gát rávenni arra, hogy higgyen Neki, és az Írás azt mondja róla, hogy
szomorúan távozott Jézustól. Ugyanazzal a kérdéssel álltok szemben,
mint a gazdag ifjú. Milyen változtatást vagytok hajlandók végrehajtani
annak érdekében, hogy pozitív választ adhassatok Krisztus hívására?

2021. december 4.

10. AZ IGAZSÁG SZEMÉLY
„És hozzá menvén, felkölték őt mondván: Mester, Mester, elveszünk!
Ő pedig felserkenvén, megdorgálá a szelet és a víznek habjait; és megszűnének, és lőn csendesség. És monda nékik: Hol van a ti hitetek? És félelemmel csodálkoznak vala, mondván egymásnak: Ugyan ki ez, hogy a
szeleknek is, a víznek is parancsol, és engednek néki?” (Lukács 8,24-25)
Az Igazság személy, nem fogalom. Jézus kijelentette, hogy Ő maga
az Igazság (Ján 14,6). Ez azt jelenti, hogy a körülményeitekkel kapcsolatos igazságot soha nem fogjátok megtudni, ha előbb nem hallgatjátok meg Jézust. A tanítványok azt hitték, hogy a viharban odavesznek.
Halászok voltak, akik ismerték a tengert, és tudták milyen körülmények között vannak. Hagyták, hogy a körülmények meggyőzzék őket
arról az igazságról, hogy a halál nagyon közel van. De nem volt igazuk.
Az Igazság a hajó végében aludt!
Mivel néhány tanítvány halász volt, a saját ügyességükben és bölcsességükben bíztak és nem jöttek rá, hogy csak Jézus ismeri a helyzetükkel kapcsolatos igazságot. Néha az emberi tudásunk az élet bizonyos területein elvakíthat bennünket úgyannyira, hogy észre se ves�szük, mennyire szükségünk van az Igazság szavának meghallgatására.
Amikor Jézus megszólalt, akkor láttak csak meg a tanítványok,
hogy mi a valódi igazság a helyzetükkel kapcsolatban. Az a tökéletes
csend volt. A tanítványok látták Jézus csodatételeit, de még nem voltak ilyen módon tanúi Jézus természetfeletti hatalmának. Gyakran mi
is olyanok vagyunk, mint a tanítványok. Isten talán nemrég csodálatosan megmutatta nekünk az Ő hatalmát; talán a múltban is arattunk
már sok lelki győzelmet. Amikor azonban megjelenik egy új, veszélyes
helyzet, mi ismételten pánikba esünk és kiabálunk: „Uram segíts, sül�lyedek!” Isten Szava emlékeztet bennünket arra, hogy Isten igenis ké-
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pes kezelni minden helyzetet, amelybe belejutunk. E tapasztalat után
még inkább és még jobban megismerjük Istent.
A hűség helyett elkezdtetek félni? Ha igen akkor készüljetek fel a
feddésre, mert az biztosan eljön.

2021. december 11.

11. ISTEN NEM ÚGY GONDOLKODIK,
MINT AZ EMBER
„Meglássátok, hogy senki ne legyen, aki bennetek zsákmányt vet a
bölcselkedés és üres csalás által, mely emberek rendelése szerint, a világ
elemi tanításai szerint, és nem a Krisztus szerint való” (Kol 2,8)
Létezik egy rafinált kísértés, amely néhány keresztényt arra ösztönöz, hogy „praktikus” legyen és gondoskodjon az eredményekről;
szerintük a cél igazolja az eszközöket. Ne engedjétek magatokat eme
emberi gondolkodásmódtól vezettetni. Isten Igéjének a tanulmányozása révén rájövünk, hogy a módszer olykor sokkal fontosabb az eredménynél. A világ megpróbál meggyőzni titeket arról, hogy ha el tudtok érni valamilyen eredményt a mennyek országáért, akkor ez elég.
Például Anániás és Safira pénz adtak az egyháznak – ami önmagában
dicséretes dolog – csakhogy eközben becsaptak másokat. Isten azonnal ítélkezett felettük, nem azért, amit tettek, hanem azért, ahogyan
azt tették (ApCsel 5,1-11).
A sátán Jézust ugyanezzel a csapdával akarta megfogni. Nem
Krisztus feladatának az értékét kérdőjelezte meg, hanem egyszerűen
ajánlott neki egy „praktikus” megoldást, amellyel Jézus gyorsabban és
olcsóbban „megúszhatta” volna feladatának a teljesítését. Isten útjai
különböznek az emberi utaknál. Ami az ember számára „hatásosnak”
tűnik, az Isten szemében értéktelen. Nem tűnt hatékony dolognak tizenháromszor körbevezetni Izrael fiait Jerikó körül, majd megfújatni
velük a kürtöket, de ez ledöntötte a város falait (Józs 6. fejezete). Nem
tűnt igazán bölcs dolognak Isai legkisebbik fiát választani meg királynak, de Isten Dávidot „szíve szerint való” embernek ítélte meg (1Sám
16,11). Első látásra az is, hogy Jézus pont ezt a tizenkét tanítványt választotta ki, logikátlannak tűnt, Isten általuk mégis nagyszerű változásokat hozott a világba.
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Sohasem bölcs dolog megkísérelni az isteni feladatot emberi elképzelés szerint elvégezni. Ez egy ősi kísértés, aminek a felszínen látszólag van értelme, de gyakran teljesen ellentétes Isten céljaival.

2021. december 18.

12. TÜZET ALÁHOZNI AZ ÉGBŐL
„Mikor pedig ezt látták az ő tanítványai, Jakab és János, mondának: Uram, akarod-e, hogy mondjuk, hogy tűz szálljon alá az égből, és
eméssze meg ezeket, mint Illyés is cselekedett?” (Lukács 9,54)
Jakabot és Jánost a „mennydörgés fiainak” nevezték. Egyszer ők
ketten, amikor rájöttek, hogy egy samáriai falu nem akarja befogadni
Jézust, készen álltak az egész közösségre tüzet hozatni az égből! Talán úgy érezték, hogy a hatalom ezen bemutatása révén megerősödik
az evangéliumi üzenetük. A két testvér kész volt feláldozni az egész
közösséget az evangélium előbbre viteléért, ám Jézus megfeddte őket.
Később az apostolok megtudták, hogy Samária pozitívan válaszolt
az evangélium üzenetére (ApCsel 8,14). És ki lett elküldve hozzájuk,
hogy kérje rájuk a Szentlelket, ha nem Péter és János! Isten célja nem
az ember megsemmisítése, hanem az ember megmentése. Isten nem
igazi tüzet akart hozni rájuk az égből, hanem a Szentlélek tüzét! Mi
járhatott János fejében, amikor látta, hogy ugyanazok az emberek, akiket kész volt megsemmisíteni, most örülnek az üdvösségnek? Milyen
hálásak lehettek Jézusnak, hogy akkor megakadályozta őket a tervük
kivitelezésében!
Milyen nagy különbség van az emberi és az isteni elbírálás között!
Emberi gondolkodás szerint az egész falu megsemmisült volna. Isten
terve azonban üdvösséget hozott. Az emberek többet profitálnak abból, amit Isten nekik szán, mint a saját, legjobb terveikből. Neked is
volt már hasonló élményed, amikor Isten tervét rövidlátó elképzeléseidre cserélted?
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2021. december 25.

13. MIÉRT SÍRSZ?
„És mondának azok néki: Asszony mit sírsz? Monda nékik: Mert
elvitték az én Uramat, és nem tudom, hova tették őt.” (Ján 20,13)
Mária Magdaléna élénken emlékezett még arra a napra, amikor
Krisztus megszabadította őt a démonok rabságából. Attól a naptól
fogva hűséges követője lett (Lukács 8,2). Szemlélte, hogyan gyógyítja
a betegeket, és hogyan beszél nekik Isten szeretetéről. Élete megváltozott, amikor megtapasztalta Krisztus jelenlétének örömét.
Aztán egy világ omlott össze benne! Mesterét elfogták és kegyetlenül megkínozták. A hét elején a tömeg még Hozsannát kiáltozott, s a
hét végén meg már „Feszítsd meg!”-et. A legutóbbi gyötrelem meg akkor érte, amikor elment a sírhoz, hogy megkenje Jézus testét, de csak
üres sírt látott. Világos, hogy valaki ellopta Jézus testét. Könnyeiben
fuldokolva érdekes kérdést hallott az angyaloktól: „Miért sírsz?” Üres
sír előtt állsz! Jézus feltámadt, épp ahogy megígérte! Tudva, hogy Jézus
él, boldogan szaladt, hogy megossza ezt a hírt másokkal.
A keresztényi élet nem mindig könnyű. A Jézussal való járásnak
meg vannak a boldog pillanatai, de van idő, amikor semminek nem
látjuk értelmét, amikor úgy érezzük, hogy ránk szakadt az ég. A világ
kicsúfolja a ti Isteneteket, ti meg talán csalódottak lesztek. Ezekben a
nehéz időkben pillantsatok be az üres sírba. Éppen ez az elhagyatott
sír jelenti a reményt, mert az élet jelképe lett, azé az életé, amelyet a
feltámadt Úr ad néktek. Az üres sír azt ígéri, hogy semmi, még a halál
sem képes legyőzni Urunk szándékait. Lehet, hogy éppen te is most
ott sírdogálsz az üres sír előtt?
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