
Önnek melyik a kedvenc évszaka? Nekem a tavasz. Alig várom, 
mikor lehet már az első napsütötte márciusi napokon télika-
bátba és gyapjútakaróba bugyolálva a teraszon üldögélni. Ha 
választhatnék, némelyik évszakot valószínűleg lerövidíteném. 
Ezek a hideg, szürke napok nem tartoznak a kedvenceim 
 közé. De hát nem pont ez a váltakozás tesz bizonyos dolgokat 
különlegesen széppé? A csikorgó hidegben megtett séta 
után egy forró teával és egy jó könyvvel a meleg szobában 
üldögélni – ezekről a pillanatokról nem szívesen mondanék 
le. Akinek kertje van, ráadásul azt is élvezheti, hogy az év 
 első hónapjaiban nincs különösebb kertészkedni valója. A 
pihenő után aztán öröm újra nekilátni a munkának, és élvezni 
odakinn a korai napsütést... Jó dolog az évszakok ritmikus 
váltakozása! 

Az új év kezdete a  Szentírás Szövetség életében is új kezdetet 
jelent: útnak indítjuk első olyan bibliaolvasó vezérfonalunkat, 
a Lélekfrissítőt, ami kimondottan nőknek szól. A negyed-
évente megjelenő kiadvány előkészítését sok imádság és 
tervezgetés kísérte – reméljük, hogy már ez az 1. szám is, 
amit most kezében tart Olvasónk, áldásul és megerősítésül 
fog szolgálni a hétköznapok harcaiban. Folytatjuk az imád-
ságot – most már ezért is!
Egy gyakorlati tanács a füzet használatához: ez a kiadvány 
nem „áhítatos könyv” abban az értelemben, ahogyan azok 
minden napra kiemelnek egy-egy igeverset a Bibliából, és 
ahhoz fűznek gondolatokat. A Lélekfrissítő célja elsősorban az, 
hogy Isten szavát ismerjük meg, és olvassuk azt folyamatosan, 
napról-napra, rövid, könnyen végigvehető szakaszokban. 
Ne spóroljunk azon a néhány percen, amíg kikeressük és 
 elolvassuk a Bibliából a napi „adagot”! Különben a füzetben 
található magyarázatok sem lesznek érthetők – és ez szán-
dékosan van így! ☺

Szívből kívánom, hogy új kincsekre leljünk Isten Igéjében az 
új esztendőben a Lélekfrissítő segítségével is, és hogy nap mint 
nap megtapasztaljuk: ha időt szánunk arra, hogy szerető 
Urunk szavára figyeljünk, akkor feltöltődünk, megerősödünk, 
és még céltudatosabban tudjuk Őt követni nap mint nap!

Kedves Olvasó!

szerkesztői üzenet 

Szeretettel várjuk kérdéseit és 

észrevételeit a következő címen:

Szentírás Szövetség

1091 Budapest

Kálvin tér 8.

szszov@mail.datanet.hu
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További információ 
Szentírás Szövetség
T: 1/216-5115
szszov-tabor@mail.datanet.hu
www.szentirasszovetseg.net

Szeretné, ha tizenéves (14-18 éves) gyermeke 

hívő angol és magyar fiatalok körében 

gyakorolná az angolt, és hitében is épül-

hetne?  

Szeretettel várja őt a Szentírás Szövetség 2010-es 
téli táborába Andy Oatridge és csapata!

IdŐpont:   2010 január 29—31 (péntek délutántól 
vasárnap délutánig)

Helyszín:  Béthel Konferenciaközpont Piliscsaba
Részvételi díj:   7.900 Ft teljes ellátással + utazás 

BudapestrŐl 1.120 Ft (teljes árú retúr) + 
kb.500 Ft ágynemŰhuzat (ha valaki 
nem hozna)

Ízelítő a programból:
●  Biblia tanítás angolul és magyarul
●  kiscsoportos foglalkozás
●  kézművesség 
●  angol énekek tanulása 
●  vetélkedők/játékok

Van kérdésed?
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„Megszégyenültem kicsinyhitű várakozásomban: 
(…) Most a hetedik alkalom után vagyunk. 
Az állandó harminc fő körüli létszámból 
mintegy tíz főt nem is ismertünk eddig.“

KÉRI TAMÁS LELKIPÁSZTOR 
(GYÖNGYÖSI REFORMÁTUS GYÜLEKEZET)

A Kereszt-kérdések egy tízhetes evangélizáló 

 sorozat Márk evangéliuma alapján. Fő céljai:

●  Megszólítani az evangéliummal a Jézus Krisztust még 
nem ismerőket

●  Mozgósítani a gyülekezetek hitben érett tagjait, bevonni 
őket a szolgálatba, és felkészíteni őket a bizonyságtételre.

További információ 
Szentírás Szövetség
T: 1/216-5115
szszov@mail.datanet.hu
www.szentirasszovetseg.net

AJÁNLOTT NŐI BIBLIAKÖRÖK,  BABA-MAMA KÖRÖK SZÁMÁRA IS!

VÉLEMÉNYEK: 

„...A Bibliához ragaszkodva, de egyszerűen, 
újszerűen, teológiailag megalapozott és 
mégis nagyon gyakorlati módon teszi 
 érthetővé Isten Kijelentését, Jézus személyét 
és váltságművét.” 

CSERI KÁLMÁN LELKIPÁSZTOR 
(BUDAPEST-PASARÉTI REFORMÁTUS GYÜLEKEZET)
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Bibliaolvasás

Segítség a Biblia olvasásához

A Szentírás Szövetség alábbi módszerével sok keresztyén 
 olvassa a Bibliát világszerte. Próbáljuk ki ezt a módszert mi 
is! Segíteni fog abban, hogy Istennel találkozzunk az Ő sza-
ván keresztül.

Imádkozzunk
Kérjük Istent, hogy szóljon hozzánk a Szentíráson keresztül, 
és a Szentlélek segítségét, hogy megfelelően tudjunk rá 
 reagálni. 

Olvassuk el
Olvassuk el alaposan a bibliai részt, lehetőség szerint 
 kétszer, félhangosan. 

Fedezzük fel
Mielőtt a Lélekfrissítőben elolvasnánk a magyarázatot, fe-
dezzük fel mi magunk az olvasottak jelentését úgy, hogy 
imádkozás közben elgondolkodunk rajta, például az alábbi 
kérdések segítségével:
● Mit tudok meg Istenről, Jézusról vagy a Szentlélekről? 
 Hogyan ismerem meg ennek segítségével jobban Istent?
● Hogyan segít nekem ez a rész a Szentírásból abban, hogy 
magamat, a helyzetemet és az emberekkel való kapcsolata-
imat jobban megérthessem?
● Van-e benne valamilyen felszólítás, ígéret, figyelmeztetés 
vagy példa, amire oda kell figyelnem? 

Tegyük meg azt, ami a mi részünk
Mit mutatott meg Isten a mai Igében? Erre adott válaszként 
dicsőíthetjük Őt, változtathatunk az életünkön, vagy imád-
kozhatunk magunkért és másokért. Gondolkodjunk el, kivel 
és hogyan tudnánk megosztani a Szentírás olvasása közben 
tett felfedezéseinket.
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Biztos alap

Jó igevers az újévre! Ez volt az első benyo-
másom, amikor ezt az Igét elolvastam. De 
hogyan válhat ez számomra is élővé? S mit 
értett Jézus azalatt, hogy ne nyugtalankod-
junk? 
Jézus felkészíti tanítványait a búcsúzásra. 
Nem csoda, ha ez nagyon mélyen érinti őket. 
Félnek attól, hogy elveszítik Őt, és vele együtt 
az azt életet is, amit Ő jelentett számukra. 
Velünk ellentétben, ők nem ismerik a törté-
net befejezését. Nem tudják, hogy a végén 
minden jóra fordul. 
Komoly próba ez: mi marad, ha Jézus már 
nem lesz velük? Csak az emberre építettek, 
akit látnak, vagy világos számukra, hogy Ő a 
Mennyei Atya Fia? Jézus ezekre a félelmekre 
utal: „Ne rémüljetek meg, és ne nyugtalan-
kodjatok!“ Mivel Jézus látja a félelmüket, 
ezért igazi lelkigondozói lelkülettel, szere-
tettel fordul hozzájuk: „Ne nyugtalankodjék 
a ti szívetek. Higgyetek Istenben, és higgyetek 
énbennem.“ Jézus tudja, hogy el fog menni. 
Ezért a tanítványoknak abban kell hinniük 
és bízniuk, aki Őt küldte. 

„Ne nyugtalankodjék a ti szívetek“ –teljesen 
személyhez szólóan akarom ezt meghallani. 

Ma még nem tudom, mit hoz az újév. Azonban 
már most is van a világban és a saját életem-
ben néhány dolog, ami nyugtalanít. Ezekre 
nézve Jézus szavait akarom hallani: „Ne félj, 
és ne aggódj.“ 
Jézus magára Istenre irányítja a tanítványok 
figyelmét. Jézusban hinni mindig annyit jelent: 
az Atyában hinni - aki gondoskodik rólunk. E 
mondatból kitűnik, hogy Jézus maga gondos-
kodik arról, hogy követőinek a hitét biztos 
alapokra állítsa. 

S amikor holnap aztán újra egyedül találod 
magad, tanácstalanul, a hétköznapok kérdé-
seivel farkasszemet nézve; amikor elnémul az 
ének, a nevetés indulattal telve, és konfliktusok 
között hányódsz; amikor megbénít a jövőtől, 
a betegségektől és a szenvedéstől való félelem, 
akkor, Húsvét óta, mind ennek ellenére meg-
hallhatod a Győztes énekét: ne félj, én minden-
kor veled vagyok. Ne félj, és ne aggódj. A gonosz 
uralmát megdönti a szeretet, amely még a 
halált is túléli. Itt vagyok, hát ne félj.

ANDREAS MALESSA

János 14,1
1.péntek
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János evangéliuma (2-4)

Ha az első három evangélium – Máté, 
Márk és Lukács – után János evangéliu-
mát kezdjük olvasni, hamar feltűnik, 
hogy ez valahogy egészen más. Már a 
szöveg részletes vizsgálata előtt szem-
beötlenek a különbségek. És nem csu-
pán a János által elbeszélt események 
sorrendjében van eltérés. 
Elsőként talán a stílusbeli különbség 
 tűnik fel: 
János úgy mutatja be nekünk Jézust, mint 
aki már a világ teremtése előtt létezett. 
Célja elsősorban, hogy Jézust, mint az 
 Isten Fiát mutassa be. 
Szinte élőben követhetjük, ahogyan Jézus 
a legkülönbözőbb társadalmi csoportokból 
származó emberekkel beszél. Ugyanakkor 
János képes olyan lebilincselően fogal-
mazni, hogy az a benyomásom olvasóként, 
hogy nem csupán hallgatója, de a törté-
netek részese vagyok, hisz személyesen 
megszólít rajtuk keresztül. Az olvasás 
során világos képet kapunk a könyvben 
előforduló személyekről. 
A János evangéliumát az első évszázad 
vége felé írta János apostol, aki Zebedeus 
egyik fia volt.
János evangéliumának első fejezete kissé 
titokzatos módon arról szól, hogy honnan 
jött Jézus, és hogyan ismerte meg a ta-
nítványait. Most az első nyilvános tettéről 
olvasunk, amely egy menyegzőn történt. 
Azt hiszem, ez sokat elárul a személyéről. 
Első csodatette kifejezetten vidám beve-
zetés.

János 2,1-12
2.szombat

Ki a meghatározó?

Minden vendéglátó rémálma: Kevés lett! 
Rosszul mérték fel, hogy mennyi borra van 
szükség. Mária csupán vendég a lakodalom-
ban, mégis éles szemmel veszi észre a közelgő 
katasztrófát. Félő, hogy az egész falu előtt 
felsülnek a vendéglátók. Mélyen meg van 
győződve róla, hogy Jézus tud segíteni, ezért 
meg is kéri rá. Bár ez nem kérésnek, hanem 
inkább felszólításnak hangzik: „Nincs boruk.“ 
Jézus válasza nem is lehetne udvariatlanabb: 

„Vajon énrám tartozik ez, vagy terád, asz-
szony?“ (4.)
Vajon mi készteti arra Jézust, hogy úgy be-
széljen az anyjával, ahogy én a fiaimtól ki-
kérném magamnak? „Még nem jött el az én 
órám“ – mondja azután Jézus. Tehát a válasz 
több, mint egy hirtelen odamondás a szoká-
sos leválási folyamat során. Jézus nagyon is 
világossá teszi anyja számára, hogy kire hall-
gat, hogy kinek van szava az életében. Azon 
az úton szeretne járni, amelyet Mennyei Atyja 
mutat számára. Ahhoz, hogy ezt megtehesse, 
függetlenné kell válnia az emberektől. 
Mit tanulhatok ebből az életemben előfor-
duló döntésekre nézve? Mit figyelhetek meg 
esetleg a környezetemben élő keresztények-
nél is? Vannak egyrészt olyanok, akik azt 
mondják, hogy ők kizárólag csak közvetlenül 
csak Jézusra hallgatnak, és alig figyelnek az 
emberek véleményére. Másrészt pedig van-
nak olyanok, akik annyira hallgatnak arra, 
amit mások mondanak, hogy nagyon nehe-
zen találják meg a saját útjukat.
Mostanában néha a férjrm nekem is ez mondja: 

 „Vigyázz, mert úgy megnőtt mások vélemé-
nyére a füled, hogy még a végén rátaposol.“

Kire hallgatok, amikor arra kerül 
a sor? Mi az, ami „oldalba támad-

ja“ a gondolataimat, és eltérít a jó 
irányból? Min szeretnék változtatni ezzel 
kapcsolatban?

Igazi templom?

Ebben a történetben egészen más oldaláról 
ismerjük meg Jézust: haragos és kész erőnek 
erejével fellépni (15.). Bizony kell is némi 
energia, ha egy körülbelül tizenöt–húsz fo-
cipálya nagyságú területen akarunk rendet 
rakni! Mi Jézus célja ezzel? Az, hogy a temp-
lom, az Ő Atyja háza ne legyen vásárcsarnokká, 
hisz ez megfosztja azt minden dicsőségétől. 
A zsidók valószínűleg igencsak meglepődve 
és felháborodva nézik Őt, és kérdőre is von-
ják: hogy jössz te ehhez? Ki hatalmazott fel 
erre? Jézus válaszol nekik, de ők nem értik, 
hogy mit akar mondani (19.). Nem sejtik, hogy 
önmagára utal. Hiszen nem a jeruzsálemi 
templomról van szó – az minden pompájával 
együtt is csak ideiglenesen létezik. „Többé 
nem kőből épült templomban, hanem Jézus 
Krisztusban találkozik az ég a földdel (János 
1,51), és nyílik meg az út az Atyához“ (Udo 
Schnelle).
Ma hogyan fosztjuk meg Istent a Neki járó 
tisztelettől, amikor az Ő házában vagyunk? – 
kérdezem magamtól. Nem kell nagy dolgok-
ra gondolni, elég, ha a gondolatainkat meg-
vizsgáljuk. Talán ahelyett, hogy Isten Igéje, 
és a hallott üzenet lenne szívünk középpont-
jában, figyelmünket jobban leköti, hogy 
Marikán új kosztüm van… vajon hol vehette? 
Misi már megint hamisan énekel az előttünk 
lévő sorban… És imádság közben eszünkbe 
jut, hogy hazafelé még be kellene ugrani a 
sarki cukrászdába egy kis sütiért ebéd után-
ra …

Mit tehetünk annak érdekében, 
hogy valóban „Isten tisztelet“ le-
gyen az istentisztelet számunkra? 

A szívek ismerője

Jézus Jeruzsálemben marad, és megtörténik 
a csoda: sokan hitre jutnak a jelek alapján, 
amiket látnak. Jézus tehát elérte a célját – 
vagy mégsem? A 24. vers éppen ezért első 
látásra furcsának tűnik. Jézus szkeptikus 
volt? Az emberek hisznek - ezt kívánjuk mi 
is a gyülekezeteinknek, akkor mit akar még? 
A folytatásban ezt olvassuk: „Tudta, mi lakik 
az emberben“ (25. vers). Mit várt Jézus az 
emberektől? 
Talán ez arra utal, hogy Jézus többet szeret-
ne, mint a nyilvánvaló csodajelekre épülő 
hitet. A hitre jutottak közül nem mindenki 
tartott ki mellette a végsőkig. Jézus tehát 
olyan hitet akar, amely nem függ a látható 
jelektől, hanem amely akkor is bízik Benne, 
amikor nem lát. 
Jézus ismeri az emberi szívet. Előtte nem 
színlelhetünk semmit. Jó dolog ez, vagy azért 
egy kicsit nyugtalanító is? Az Ószövetség 
 Istent úgy jellemzi, mint a szívek ismerőjét 
(1 Királyok 8, 39). Jézus átlát a felszínen, és 
túllát a nyilvánvaló dolgokon. Ugyanakkor 
a tekintete nem számonkérő, hanem szerető, 
elfogadó, és arra hív, hogy mindent vessünk 
el magunktól, ami Tőle elválaszt. 

Œ

Uram, Hozzád jövök, és úgy 

állok eléd, ahogy vagyok. 

Mindent, ami nekem fontos, 

Eléd teszek. Uram, Hozzád jövök, 

és kiöntöm Előtted a szívemet. 

Kirakok mindent, ami 

megakadályoz abban, 

hogy egészen a tied legyek.

ALBERT FREY

János 2,13-22
3.vasárnap

János 2,23-25
4.hétfő
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Találkozás az igazsággal

Mintha csak jelen lennénk Jézus és Nikodémus 
ezen éjszakai beszélgetésén! Miközben olva-
som, eszembe jutnak az első ilyen „éjszakai 
beszélgetéseim“ fiatalkorom egyik szünide-
jéből: Hogy is van ez az egész a vallással? 
Tényleg igazak ezek a dolgok? Honnan lehetek 
biztos benne? 
Nikodémus, a vezető farizeus is biztosat akar 
tudni. Így válunk fültanúivá a hitünk központi 
kérdéseit feszegető izgalmas beszélgetésnek: 
hogyan születhetik az ember újjá? Hogyan 
üdvözülhetek? Mit tesz a keresztvíz és a 
Szentlélek? 
Nikodémus egy bókkal kezdi a beszélgetést, 
és elismeri, hogy Jézus tanító (2.). Azonban 
Jézus világossá teszi a számára, hogy Ő 
több annál: magával Istennel találkozik a 
személyében Nikodémus. Így a 3. versben 
Jézus kertelés nélkül a tárgyra is tér, Nikodémus 
pedig teljes komolysággal továbbkérdez: 

„Hogyan lehetséges ez?“ Félreérti: mintha 
az újjászületés valami olyan dolog lenne, 
amit az embernek magának kell véghezvinnie. 
Ezt tanulta gyerekkorától kezdve: a megúju-
lás a törvénynek való engedelmesség révén 
történik meg. Ellenben megszületni nem a 
mi dolgunk, ehhez nem tudunk semmit 
hozzátenni. A mi részünk, hogy elfogadjuk 
ezt, nem mi vagyunk itt az alkotók. Én is el-
fogadó vagyok, és az is szeretnék maradni.

Mennyivel szabadabban tudnék 
 élni, mennyivel nyugodtabban 

 tudnék reagálni, mennyivel derűsebb 
lehetnék, ha ez lenne alapvetően a hozzáál-
lásom mindenhez? 

Œ

Az igazságot, amiről a hit szól, 

csak elfogadni lehet.

EMIL BRUNNER

János 3,1-12
5.kedd

János 3,13-21
6.szerda

A keresztről szóló beszéd

Nekem személy szerint a 16. vers különösen 
is sokat jelent. Amikor megtanultam írni, 
ezt a verset egy zöld füzetbe írtam, amit a 
gyermek-istentiszteleten osztottak ki. Szép 
színes betűkkel írtam bele ezt az Igét. Csupa 
fontos igehelyet kellett ide felírnunk. Nem 
túl ötletes módszer, ám mégis, még mindig 
emlékszem erre a füzetre. Talán azért, mert 
itt hallottam először, hogy behelyettesíthetem 
a saját nevemet ebbe a mondatba. És cso-
dálatos módon, ez engem akkor is, és azóta 
is mindig megindít: „Úgy szerette Isten a 
világot, hogy egyszülött Fiát adta értem.“

„Ennek a feltétel nélküli, vagyis végtelen 
szeretetnek köszönhetően akar Isten min-
denképpen, azaz minden körülmények között 
és minden áron együtt lenni az emberrel. 
Miután Isten minden követét elküldte, saját 
Fiát küldte el, aki számára a legkedvesebb, 
azért, hogy elérjen minket. Ettől fogva tud-
juk, hogy ez teljesen biztosan így van.“ 
(Hans-Joachim Eckstein).
Istennek ez a feltétlen szeretete ezért meg-
határozó élmény az életemben. Nem kell 
szeretetre méltónak éreznem magam, hiszen 
Ő mindig is szeretett. Szeretném ma is ezt 
újra és újra eszembe idézni, és szívből örülni 
neki.

Vita a hívek között

Ez a helyzet számunkra sem ismeretlen. 
 Kételkedve és visszafogott örömmel sandí-
tunk oda, ha más gyülekezetekbe többen 
járnak. Ahelyett, hogy örülnénk, hogy em-
berek térnek meg, azt kérdezgetjük, vajon 
ők mit csinálnak másképp, és esetleg jobban? 
Izgalmasabbak a prédikációk, élőbbek az 
énekek, a dicsőítés, vagy jobb a közösség? 
A mi feladatunk embereket megtérésre 
 segíteni, és Krisztushoz vezetni. Ehelyett 
azonban folyton versengünk. 
Figyelemre méltó Keresztelő János józan 
 reakciója. Nem hagyja magát kizökkenteni 
a nyugalmából, és főleg nem engedi, hogy 
eltérítsék a küldetésétől, azaz hogy Jézus 
útját előkészítse. Magyarázatképpen egy 
meggyőző képet használ: a vőlegény és 
menyasszony példáját (29.). Ő pedig a vőle-
gény barátja, aki tiszta szívből tud velük 
örülni. A vőlegény képe a Bibliában a Messi-
ásra utal, aki a menyasszonyát, a gyüleke-
zetet összegyűjti.
Ebben az összefüggésben magyarázható a 
30. vers is: „Neki növekednie kell, nekem 
pedig kisebbé kell lennem.“ János Jézusra 
utal. Az embereknek fel kell ismerniük, hogy 
Jézus a Messiás, akit olyan régóta vártak. 
Ezért János szívesen vállalja, hogy a háttérbe 
vonul. 
Ez az Ige nem azt jelenti, hogy mindig meg-
alázkodóan és szolgai módon háttérbe kell 
szorítani magunkat. A verset összefüggése-
iben kell olvasni, különben félreérthető.
 

Tudok-e örülni más gyülekezetek, 
más hívő emberek örömének? Mi 

akadályoz meg ebben?

Isten küzd az emberekért
 
A különbség Isten és ember között világos. 
Mégis meggyőzőek ezek a szavak. Jézus a mi 
bizalmunkat és beleegyezésünket akarja 
megnyerni. Isten nem erőszakos, hanem 
szeretne minket, embereket megszólítani. 
Meglepően egyszerű az Istentől kapott új 
valóság leírása: A hit az örök élet kezdete. 
Ezzel a valósággal a hitetlenség áll szemben. 
Az Isten haragjáról szóló nehéz Ige zárja ezt 
a részt. Isten haragja nem egy fékevesztett 
érzelmi kitörés, hanem egy egyértelmű 

‚Nem’ az emberek bűnére. Ezek tehát a tények, 
amiket e versek elénk tárnak. Teljesen egyet-
értek e sorokkal, de aztán eszembe jutnak 
emberek, akik nem, vagy még nem hisznek. 
Vagy emlékszem beszélgetésekre olyan asz-
szonyokkal, akiknek a házastársa nem hívő. 
Ezekben az esetekben alig elviselhetőek 
ezek a kijelentések. De mi következik ebből?
Vannak igazságok, amelyek mellett nem 
mehetünk el. Kérhetjük azonban Istent, hogy 
továbbra is próbálja szeretettel meggyőzni 
ezeket az embereket.

 

Kiért szeretnék ma egészen konk-
rétan imádkozni, hogy Jézus még 
egyszer szólítsa meg, és nyerje el 
a bizalmát?

János 3,22-30
7.csütörtök

János 3,31-36
8.péntek
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Egy szomjas asszony
 
Nemrég egy távolkeleti falun utaztam keresz-
tül. Volt ott egy kút, ahol egy teremtett lélek 
sem volt. Visszafelé utazva viszont alkonyat-
kor már néhány asszonyt láttam ülni a kútnál, 
akik vidáman beszélgettek, miközben várták, 
hogy megteljenek a korsóik. 
Ez már a bibliai időkben is így volt. Akinek a 
déli hőségben kellett hoznia a vizet, annak 
minden oka megvolt rá. Csak a kívülállók 
mondtak le a kellemes csevegésről a kútnál. 
A samáriai asszony ilyen kívülálló volt a fa-
luban. Jóhíre teljesen odavolt. Látom magam 
előtt, ahogy fáradtan és izzadtan ül a kútnál. 
És egyszer csak ott van Jézus. Megszólítja. 
Kér tőle egy korty vizet. Sőt, beszélgetésbe 
elegyedik vele, pedig a rabbik általában ke-
rülték a nőkkel való érintkezést.
Ha a samáriai asszony helyzetébe képzelem 
magam, elcsodálkozom Jézuson. Szíven talál, 
Jézus mennyire jól látja, mire van szüksége 
az asszonynak. Nem sajnálja tőle az idejét, 
figyelmét, szeretetét. Sőt, ennél még többet 
is ad: a víz, amiről Jézus beszél, tényleg oltja 
a lélek szomjúságát. Ezt már én is sokszor 
átéltem – például az Istennel való találkozás-
kor az Igében. Szeretném hagyni, hogy újra 
és újra megajándékozzon. És ha a szemem 
előtt tartom, hogy szeretnék egyre inkább 
Jézusra hasonlítani, akkor még egy szempont 
eszembe jut: Sajnos nagyon ritkán hívom 
fel mások figyelmét erre az élő vízre, pedig 
ma is oly sok férfi, nő és gyerek van, akikben 
ugyanaz a vágyakozás él, mint a samáriai 
asszonyban. 
 

Uram, nyisd meg a szemem a körü-
löttem élő emberekre, akik ugyanúgy 

szomjaznak, mint a samáriai asszony. 
Használj engem, hogy megmutassam nekik 
az élő víz forrását. Ámen.

A samáriaiak Jákób leszármazottai vol-
tak, akik Samária földjén maradtak az 
asszír hódítás után. Az asszír bevándor-

lókkal házasodtak össze. A vegyes házasságok 
miatt tisztátalannak tartották őket.

János 4,1-15
9.szombat

János 4,16-30
10.vasárnap

Tudom, ki vagy!
 

„Tudom, ki vagy!“ – mondja Jézus az asz-
szonynak a kútnál. Ismeri őt és a történetét. 
Ismeri szükségét és nyugtalanságát. Ismeri 
személyes élethelyzetét, és mély vágyódását 
az igazi lelki élet után. És Jézus kijelenti ma-
gáról, hogy Ő az, aki szomjúságát oltani tudja. 
Új reményt ad neki.

„Tudom, ki ő!“ mondja az asszony a falubeli-
eknek. Eddig kerülte velük a kapcsolatot. A 
Jézussal való találkozás azonban megváltoz-
tatta őt. Most odafordul az emberekhez, és 
nyíltan beszél a múltjáról (29.). Mindenek 
előtt azonban Jézusról, hisz nem tudja ma-
gában tartani mondanivalóját: a mélyreható 
találkozás Jézussal annyira eltölti, hogy min-
denképpen mesélni akar róla másoknak is.
 

Vajon mi átéltük már, hogy Jézus 
ismer bennünket személyesen? 
 Ismerjük Őt? Milyen következmé-

nyei vannak ennek az életünkben?

Belsőleg jóllakni

Nemrégiben találkoztam egy ismeretlen 
 fiatal nővel, aki sírva álldogált az utcán. 
 Mivel ez a házunktól nem messze történt, 
behívtam egy kávéra. Elmesélte nekem 
nagy nyomorúságát, én pedig beszéltem 
neki a hitemről, és végül imádkoztam érte. 
Ez az élmény nagyon megindított, és hálával 
töltött el. Most végre az volt az érzésem, hogy 
Isten halk szavára hallgattam, és az Ő akara-
tát teljesítettem. Az asszony Jákób kútjánál 
megtapasztalta, hogy Jézus oltani tudja belső 
szomjúságát. De Jézust is feltölti ez a talál-
kozás. A megfelelő órát a megfelelő célra 
használta, és ezzel Mennyei Atyja akaratát 
teljesítette. Értem, hogy miért használja itt 
az étel példáját Jézus. Az ember jóllakik, ha 
Isten akaratát teljesíti. Ez többé nem fáradság, 
erőlködés, hanem természetesen fakad az 
Istennel való szoros kapcsolatból. Jézus fo-
lyamatosan megélte ezt a fajta találkozást 
az emberekkel. Nekem azonban a hétköz-
napokban újra meg újra küzdeni kell ezért 
magamban, mert más célok gyakran fonto-
sabbak. Mégis tudom: végtelenül jó, és a 
legmélyebb elégedettséget az adja, ha Isten 
akaratát teljesítem, és Vele járok.

Jézus a próféták munkálkodására 
utal a 38. versben. Ezt mi is ismerjük: 
aki egy embert Jézushoz vezet, sokszor 

csak az utolsó láncszem azok sorában, akik 
Jézusra mutattak, és ezzel elültették benne a 
jó magot.

Nem szabad feladni!
 

Vajon ez a királyi tisztviselő ott volt a kánai 
menyegzőn, és megkóstolta a finom bort? 
Gyanítom, ugyanis János még egyszer kife-
jezetten megemlíti ezt az eseményt. Min-
denesetre hallott az ember erről a csodáról. 
Most egy személyes ügyben keresi Jézust. 
Azonban a lakodalomhoz hasonlóan, Jézus 
itt is meglepően ridegen válaszol. Nem akarja, 
hogy csupán csodatévőnek tekintsék az 
emberek. 
Ám a tisztviselő nem hagyja magát olyan 
könnyen lerázni. Tovább kéri Jézust. Hiszen 
a gyermekéről van szó! És ekkor bámulatos 
dolog történik: Jézusnak csupán a szavára 
meggyógyul a gyermek. 
Miben nyilvánul meg a férfi hite?
● Kitartóan kéri Jézust.
● Bízik az Ő szavában, és hazamegy.
● A csodát nem pusztán egy csodaként éli 
meg, hanem felismeri Jézusban Isten Fiát.
Azt kérdem magamtól, vajon hogyan visel-
kedtem volna a tisztviselő helyében. Vajon 
elmentem volna konkrét jel nélkül? Jézus szava 
meggyőzött volna? Érdemes itt megállni, és 
végiggondolni, mi hogyan viselkedtünk volna 
ebben a helyzetben!

János 4,31-42
11.hétfő

János 4,43-54
12.kedd

január

 i!



lélekfrissítő  1/2010 1514 szentírás szövetség

Központi téma
január

Úton a 16. zsoltárral

Ahogy olvasom a zsoltárt, három gondolat 
ragad meg.
Elsőként az, hogy látom, a zsoltár milyen 
mélyen összekapcsolódik a zsoltáros élet-
körülményeivel és feladataival. Erről eszembe 
jutnak saját tapasztalataim.
Hol tapasztaltam érezhetően az Istenben való 
bizalmat? Melyek életemnek azok a területei, 
ahol különösen is szeretném átélni ezekben 
a napokban, hogy biztonságban vagyok az 
Ő közelében?
Azután eszembe jutnak a 16. és 23. zsoltár 
képei és leírásai. A Jó Pásztorról szóló zsoltár 
igazi klasszikus példája a bizalomnak. Mind-
két zsoltárban hasonló fogalmakat találunk: 

„ami jó nekem“ (2. vers, Károli ford. „jóm“), 
„te vagy … poharam“ (5. vers), „megismerteted 
velem az élet útjait“, „teljes öröm“, „örökké“ 
(11. vers). Ezek a képek mind azt fejezik ki, 
hogy hogyan gondolkodik Isten rólunk. Sőt, 
még ennél is többet: Ő maga az, aki meg-
mutatja, melyik úton járjak. Ez az út nem 
szűkölködik a nehézségekben, de maga Isten 
vezet minket mindvégig.
Végezetül, vigasztaló társamul is lehet a 16. 
zsoltár imádságos éneke. Ha újra és újra el-
olvasom és imádkozom, azzal megnyílhatok 
Isten és az Ő közelsége előtt. Ezáltal pedig 
jobban észre fogom venni, hogy hol tapasz-
talom meg Istent a mindennapi életben.
Ez a zsoltár fog kísérni minket az elkövetkező 
három napban.

Zsoltárok 16,1-11
13.szerda

Boldogság Isten közelségében

Mi a boldogság? És vajon mit jelenthet az, 
hogy Isten közelében boldogok vagyunk? A 
Biblia szerint az ember nem Istentől távol, 
hanem az Ő közelségében találja meg a bol-
dogságát. A boldogságom annak köszönhető, 
hogy Isten közel van. Ez az, ami betölti az 
életemet, és ami állandóságot ad. De vajon 
számomra igaz-e ez a mindennapokban? 
Vagy inkább olyasvalamiről van szó, amit 
gyakran mondogatnom kell magamnak, mert 
a lelkem mélyén nem vagyok erről teljesen 
meggyőződve? Első hallásra nem tűnik nagyon 
meredeknek, és emelkedettnek?
Vagy inkább olyasfajta boldogság ez, amit 
csak akkor tapasztalok meg, amikor nem más 
emberekhez képest, magamat velük összeha-
sonlítgatva látom magamat? Érdekes módon 
a zsoltáros másként közelíti meg a kérdést 
(4.). Az idegen isteneket megfigyelve, nem 
fél összehasonlítani őket (az élő) Istennel. A 
végén arra az eredményre jut, hogy Isten az, 
akinek a közelségében érdemes élni!
Itt persze nem arról van szó, hogy akkor pró-
báljam ki én is, milyen is lehet Isten nélkül 
élni, csak azért, hogy érezzem a különbséget. 
Ugyanakkor a kétfajta élet összehasonlításá-
tól sem kell tartanom. Talán ezáltal is újabb 
vonásait fedezem fel ma Istennek, és ismét 
rácsodálkozhatok az Ő igazságára.

Végy körül szereteteddel, hisz Nálad 
vagyok otthon. Gyermekeid megta-

pasztalják, hogy jó vagy, így én is, hisz 
magam is közéjük tartozom. Megmutatod nekem 
az élet útját, ezért követlek Téged mindvégig. 
Éjjel –nappal a közeledben akarok maradni.

HANNS DIETER HÜSCH

Osztályrész – Vezetés – Gazdagság

A zsoltár három hatásos és életszerű képen 
keresztül mutatja be, kicsoda Isten az imád-
kozó ember számára. Először is Ő az élettér, az 
osztályrész (5-6.). Erről az ország területének 
Izrael népe között történő felosztása juthat 
eszünkbe, ami a pusztai vándorlás után történt. 
Itt azonban nem a saját földről és birtokról 
van szó, amit csak úgy megrendelhetünk. 
Az „osztályrész“ az életemet jelenti, amely 
lehetőségeivel és korlátaival együtt rám bí-
zatott.
Azután Isten az a zsoltáros számára, aki az 
életét kormányozza (7-9.). De hogyan is értel-
mezzük azt, hogy Isten az életem kormányosa? 
És mit jelent ez az életem döntéseire nézve? 
Sajnos nem azt, hogy mindig minden világos, 
és mindig pontosan tudom, hogy mit tegyek, 
vagy ne tegyek. Viszont nagyon megérintett 
egy kifejezés: „...testem is biztonságban van“ 
(9.). Ez az a biztonság, amire én is vágyom, 
amire szükségem van. Ez fejezi ki azt, hogy 
Isten közelében biztos talajon állok akkor is, 
ha emberileg áttekinthetetlenné vált az 
életem. Ez pedig akkor is segít, ha bizonyos 
utakat még nem látok tisztán magam előtt.
Végezetül pedig a zsoltár úgy írja le Istent, 
mint aki gazdag életet kínál nekünk (10-11.).

Ó, Uram, a te karjaidban vagyok 
biztonságban. Amikor te tartasz, 
nincs mitől félnem. A jövőt nem 

 ismerem, ám Benned bízom.

ASSISI FERENC

Életképek

Boldog és bizalomteli képek ezek, amelyeket 
a zsoltár a 11. versben leír: „az élet útja“, 

„teljes öröm tenálad“, és „örökké tart a gyö-
nyörűség“. Ez tulajdonképpen a zsoltár lénye-
gi mondanivalójának összefoglalása. Az élet 
nem ér véget a halállal, írja a 16. zsoltár, hanem 
beteljesedik Isten közelségében. Ez a közelség 
pedig legyőzi a halál rettenetét. Isten életre 
hívott el minket.
Az élet és a halál összevetése végül az élet 
leírásával fejeződik be. Nem a halálé és a 
sötét hatalmaké az utolsó szó. A zsoltáros 
azonban az utolsó versekben megemlíti 
azokat a nehézségeket, amelyek félelmet 
kelthetnek bennünk. Nem siklik el a kérdés 
felett. Azt a bizonyosságot, hogy Isten a 
 halálon keresztül az életbe visz be bennünket, 
maga Jézus ajándékozza nekünk.
Ez a zsoltár azonban nem csak az élet szava 
a halállal szemben, hanem annak a vágya-
kozásnak a kifejezője is, amit a 27. zsoltárban 
is olvashatunk: „azért esedezem: hogy az 
ÚR házában lakhassam egész életemben“ 
(4. vers).

Végtelen vagy, és határtalan a 
kegyelmed. Egyedül Te vagy az, 

aki állandó és örök, egyedül Te 
adod meg azt, amire a szívem vágyik: Téged, 
és ezzel mindent, Téged, mindörökké.

PIRMIN HUGGER

Zsoltárok 16,1-11
14.csütörtök

Zsoltárok 16,1-11
15.péntek
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Egy új könyv 
a Bibliában január

A Rómaiakhoz írt levél (12-16)

A Rómaiakhoz írt levélről vannak, akik azt 
gondolják, hogy száraz, és különösen nehe-
zen olvasható. Még sincs még egy könyve a 
Bibliának, amely az egyháztörténet kezdete 
óta máig olyan nagy hatást tett volna az 
emberekre.
Az első 11 fejezet teológiai alapkérdéseket ír le. 
Ezekben Pál világossá teszi, hogy a bűnbo-
csánat és az örök élet nekünk, embereknek 
egyedül Isten ajándéka. Ezt az ajándékot mi 
csak hálásan elfogadhatjuk. Azonban ennek 
az új élet-dimenziónak a mindennapi életünk-
ben is meg kell mutatkoznia. A mindennap-
jainknak a hitünk tükrévé kell válnia. Isten 
 kegyelmének „kezet és lábat“ kell adnunk: a 
gyülekezet szolgálatában, a másik emberhez 
való viszonyulásban, az állammal kapcsola-
tos viselkedésben, a felebaráti szeretetben, 
és abban, ahogyan a hitükben erősekkel és 
gyengékkel szemben viselkedünk. 
Pál a levelet valószínűleg Korintusban írta, 
mielőtt Jeruzsálembe utazott volna, ado-
mánygyűjtő útra (Róm 15, 26-28). Isten di-
csőítésével fejezi be a levelet.

Rómaiakhoz írt levél 12,1
16.szombat

„Élet-istentisztelet“

„Ha ma nem mész el az istentiszteletre, ak-
kor a héten valamelyik másik napon el kell 
menned.“, így tanították ezt nálunk otthon. 
Hetente egyszer el kell menni az istentisz-
teletre. Ez jutott eszembe először a versek 
olvasásánál.
Azonban itt többről van szó, mint arról az 
istentiszteletről, amit egyszer egy héten, egy 
órán át, egy meghatározott helyen tartanak. 
Az „élet-istentisztelet“ azt jelenti, hogy az 
életünket az élő Istennek szánjuk oda, és az 
Ő közelségében éljük. 
Azonban mi ennek az alapja, és miben is áll 
ez az istentiszteletet? Pál alapként az Isten 
irgalmáról beszél, amit Ő velünk szemben 
tanúsít. Ez az irgalom a kulcs a Rómaiakhoz 
írt levél 12. részének minden további utasítá-
sához is. Ha ez másként lenne, akkor olyan 
hitünk lenne, amely a cselekedeteinkre épül. 
Isten irgalma azonban azt jelenti, hogy min-
den pillanatban Isten kegyelméből élek, és 
ez hordoz engem, semmi más. 
Az életemet Isten rendelkezésére bocsátani – 
ez az az istentisztelet, amely ebből következik. 
Ez pedig az életem fénytelen és gyenge pil-
lanataira is érvényes. Hiszen ilyenkor is igaz, 
hogy nem a magam erejéből kell megvaló-
sítanom ezt az istentiszteletet, hanem Isten 
irgalmassága az alapja.

Élhetjük a mindennapjainkat Isten 
irgalmassága jegyében – legyen ez 

felszabadító gondolat a mai napra!

Gondolkodásunk megújulása

Amikor ezt a részt olvasom, mindig a teológiai 
tanulmányaim alatt folytatott beszélgeté-
seink jutnak eszembe. Egy, viharos és sok 
kérdéssel küszködő, ugyanakkor áttörést je-
lentő időszakomban mondta egyik tanárom 
újra és újra ezeket a szavakat nekem: „Engedd, 
hogy Isten még mélyebben átformáljon, és 
hogy az egész gondolkodásod megújuljon 
ez által!“ Ma, majdnem 10 évvel később, egy 
kicsit megmosolyogtató, hogy én akkor azt 
gondoltam, ez az átalakulás hónapok, vagy 
esetleg évek kérdése. Ma már értem, hogy ez 
valószínűleg egy életen át tartó folyamat lesz. 
A megújulás úgy értendő, hogy Isten Lelke 
valódi változásokat végez el bennem, nem-
csak látszólagosakat, vagy elképzeltet. Ho-
gyan történhet ez meg? Nem automatizmus 
ez, hanem egy út, amelyen haladunk. Hogyan 
változhat azonban meg a gondolkozásom, és 
hogyan alakulhatnak át a belső indítékaim? 
Némelyik sokkal megrögzöttebbnek tűnik, 
mint szeretném. Van, amelyiktől már régóta 
szenvedek. Változhat bennem egyáltalán 
valami? Az olvasott rész felszólít minket arra, 
hogy vizsgáljuk meg, és kérdezzünk rá, hogy 
mi a helyes. Ez azt jelenti: A mi dolgunk az, 
hogy nyitottak legyünk a dolgok megvizsgá-
lására. A változás és a megújítás pedig Isten 
ajándéka. 
A gondolkozásnak ezt a megváltozását sok 
területen megtapasztaltam. Isten arra alkal-
mas emberek segítsége által lehetségessé 
tette, hogy megvizsgáljam múltamat. Azután 
tanulok különbséget tenni Isten között, aho-
gyan Ő ma megmutatja Önmagát a számomra, 
és aközött a kép között, ami a fejemben élt 
Róla, annak alapján is, ahogyan mások beál-
lították Őt nekem. Örülök annak, hogy Isten 
lépésről-lépésre formál, és mindig világossá 
teszi a lelkemben, hogy milyen átalakulási 
folyamat ideje érkezett el.

A helyes mérték?

„Ha neked keresztyénként valami sikerül, akkor 
sincs semmi okod arra, hogy büszke légy rá. 
Ne dicsekedj! Ezt mind csakis Isten tette 
benned. Légy alázatos, és arról beszélj az 
embereknek, hogy milyen az az Úr, aki benned 
ezt elvégezte!“ Ilyen mondatokat gyakran 
hallani keresztyén körökben. Ne légy büszke 
egy jól sikerült munkára, mert a büszkeség 
bűn. Alázatosnak az számít, aki ezt mondja: 
én tulajdonképpen semmi vagyok, nincs 
semmim, és nem vagyok képes semmire. 
Pál is valami hasonlót mondott elvégre...
Mégis, hogyan kell akkor ezt a verset érte-
nünk? Mit jelent józanul gondolkozni és 
mértékkel élni? 
Pál apostol itt nem valami olyan féle keresz-
tyén alázatról ír, amely egyenlő azzal, hogy 
semmire sem becsüli magát az ember, hanem 
arról, hogy megfelelően gondolkozzunk ön-
magunkról. „Mérték szerint“ – ez azt jelen-
ti, hogy egészséges mércével mérem maga-
mat, és így élek – nem tartom magamat 
sem túl sokra, sem túl kevésre. 
Ebből kiindulva van szó itt a „hit mértékéről“ 
is. Ez a mondat hamar félreértéshez vezethet. 
Itt nem egyfajta fokozásról van szó: „hívő, 
hívőbb, leghívőbb“. És egyáltalán ki az, aki 
megítélhetné közülünk a mértéket? A „hit 
mértékét“ Isten maga ítéli meg. A hitem az 
Ő ajándéka számomra. 
Végül még egy kérdést felteszek magamnak: 
Mi lenne, ha a hitet, mint a közösségnek 
adott ajándékot is felfedeznénk újra? Mi 
lenne, ha nem éppen akkor lennének a leg-
nagyobb kétségeink, amikor mások hitéről 
van szó? Milyen lenne?

Rómaiakhoz írt levél 12,2
17.vasárnap

Rómaiakhoz írt levél 12,3
18.hétfő
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A sokszínűségben erő van

Csaknem 20 éven keresztül egy kis gyüleke-
zetekben tevékenykedtem. Miután elég 
 kreatív vagyok, egyszerre több feladatkörben 
is feltaláltam magamat: alkalmak vezetése, 
színjátszó kör, zenei szolgálat és gyermek-
istentiszteletek tartása. Örömöt jelentett 
megismerni különböző munkaterületeket, 
és kipróbálni bennük magamat. Közben 
azért néha úgy éreztem magam, mintha 

„kísérleti nyúl“ lennék. 
Két évvel ezelőtt, életemben először, egy nagy 
gyülekezetbe kerültem. El kellett döntenem, 
hogy hol tudok és akarok szolgálni? Melyik 
hely az, amit jól be tudok tölteni? Ez tanulási 
folyamatot jelentett a számomra, aminek 
még ma sincs vége: meg kellett értenem, 
hogy nem kell mindenbe beleütni az orromat. 
Ki kellett próbálnom néhány dolgot, amíg 
megtaláltam azt a területet, amelyben a 
talentumaimat leginkább használni tudom – 
miközben persze az alkalmankénti kirándu-
lások más munkaterületekre még mindig 
hozzátartoznak az életemhez. 
A saját adottságaimra összpontosítani, 
ugyanakkor a többiekét is komolyan venni 
és nagyra becsülni – ez a közösség ajándéka 
ideális esetben, a gyülekezetben. 
Ebben a sokszínűségben erő rejlik: belátjuk, 
hogy egyvalaki nem tud mindent, hanem 
mindenki a másikra van utalva, és Isten az 
egyik munkatárs kiegészítéséről a másik 
 által gondoskodik. 

Van olyan szolgálati terület a 
gyülekezetben, amit egyszer 

 szívesen kipróbálnánk? Vagy esetleg 
váltásra lenne szükség, mert úgy érezzük, 
hogy olyan feladataink vannak, amelyek nem 
vágnak egybe az Istentől kapott talentuma-
inkkal?

Rómaiakhoz írt levél 12,4-8
19.kedd

Rómaiakhoz írt levél 12,9-16
20.szerda

Együttérzés

Pontosan emlékszem ma is erre a pillanatra: 
Egy ismerősömnek egy nagyon szomorú 
történetet meséltem el, egy adag „akasztófa-
humorral“ fűszerezve, ahogy szoktam. Ő 
azonban mégsem nevetett velem. Amikor a 
szemébe néztem, az együttérzés szó új tar-
talommal telt meg a számomra. Az ő tekin-
tetében megláttam azt a fájdalmat és szo-
morúságot, amit én a magabiztos külsőm és 
nevetésem mögé rejtettem. Együttérzése 
viszont elérte, hogy a saját érzéseim tuda-
tosuljanak bennem. 
Pál apostol a rómaiakat kölcsönös együtt-
érzésre szólítja fel (15.) „Örüljetek az örülőkkel 
és sírjatok a sírókkal.“ Ha végiggondolom az 
utóbbi hónap eseményeit gyülekezetünkben, 
sok ilyen, együttérzésre alkalmat adó dolog 
történt. Az egyik istentiszteleten a gyüleke-
zetben 2 gyermek születéséről tudósíthattam, 
ugyanakkor viszont egy másik, gyülekeze-
tünkbe járó gyermek tragikus halálát kellett 
bejelentenem. Ez öröm volt az örülőkkel, és 
sírás a fájdalmat hordozókkal. Mivel tudom, 
hogy milyen sokat jelent számomra a bará-
taim részvéte, szeretnék én is együtt érezni 
másokkal.
Az együttérzés is hozzá tartozik ahhoz a fe-
lebaráti szeretethez, amiről Pál a 10. versben 
beszél. Olyan szeretetet kíván, amely igaz 
és képmutatás nélküli.
A szeretet nem maradhat rejtve. Jeleit, 
amelyeket a következő versekben konkrétan 
is leír, mindannyian látjuk, tapasztaljuk. 
  

Kinek van szüksége ebben a 
 pillanatban a leginkább az együtt-

érzésünkre?

A szeretet ismertetőjelei

A bibliaórán nem kis vihart kavart egy téma. 
Arról vitatkoztak, hogy Isten törődik-e egy-
általán az igazságtalansággal itt a földön. 
Megbünteti-e Isten az igazságtalanságot, 
ami minket ér? Egy ideig csak követtem a 
vitát, aztán kitört belőlem: „Vannak dolgok, 
amikbe csak azért tudok valamennyire be-
lenyugodni, mert hiszem, hogy Isten törődik 
azzal, hogy a bűnösöknek igazságot szol-
gáltasson!“ (Vesd össze a 19. verssel)
Pál egyáltalán nem tagadja, hogy hatással 
vannak az életünkre, akik gyűlölködéssel 
fordulnak felénk, sőt…! Mégis arra bátorít, 
hogy a gonoszt jóval győzzük meg. Ezzel 
nem veti el az igazsághoz való jogot, ami 
minket akkor is megillet, ha le akarunk 
mondani a bosszúról és a haragról. De a 
bosszú nem a mi dolgunk. Az emberek egy 
napon Előtte fognak majd számot adni. 
A mi feladatunkat a 21. vers írja le. Van egy 
mondás, amit az édesapám régen gyakran 
idézett nekem: „Ha a jót teszed, az fogja be 
a gonosz száját.“ Ez a mondat sokszor segített, 
amikor nehéz emberekkel volt dolgom, hogy 
ne adjam fel csüggedten a harcot a jóra. 

Talán át kellene gondolnunk, hogy 
ki az, akivel jót tehetnénk ma.
Tegyük meg ezt a lépést valaki olyan 
felé, aki egyáltalán nem erre számít 
tőlünk.

Kapcsolat az állammal

Ez a rész egyáltalán nem olyan egyszerű – ez 
volt az első gondolatom. Az alárendeltségről 
és a hatalmasságokról van szó, amelyek előtt 
meg kell hajolnunk. Felszólít minket, hogy 
a törvény szerint fizessük az adóinkat, és 
tisztességgel járjunk el a tisztviselőkkel szem-
ben, mivel ők Isten megbízásából dolgoznak. 
Büntetésekről van szó, ha a rendelkezéseket 
nem tartjuk be, és a lelkiismeretünkről, amely 
akkor jelentkezik, ha nem törvénytisztelő 
módon viselkedünk. Ezek az intelmek nagyon 
világossá teszik: nem a Paradicsomban élünk! 
Létezik erőszak és igazságtalanság, ezért 
van szükségünk törvényekre, amelyek az 
együttélésünket szabályozzák. És szükség 
van emberekre, akik ezért dolgoznak. 
Éppen tavaly volt alkalmam több hivatallal 
is levelezni. Az új állásomról volt szó. Nagyon 
megijedtem, amikor egyszer egy hivatalos 
iratot kaptam, amelyben a szememre vetet-
ték, hogy egy bizonyos dokumentációt túl 
későn nyújtottam be. Ezek után nehézségekre 
számíthattam, hogy mást ne mondjak... Pedig 
egyszerűen az volt az oka a mulasztásnak, 
hogy az ügyintézőm szabadságon volt, és 
senki más nem tudta elküldeni a szükséges 
papírokat. Több hétbe és számos telefonhí-
vásba telt, amíg minden rendbejött. De még 
mindig kiráz a hideg, ha levelet kapok ettől 
a feladótól. 
Ugyanakkor megtanultam nem csak a 

„bürokráciát“ látni, hanem az embereket 
is, akik e mögött állnak. 
Amikor Pál e mondatokat írja, a megvetett 
vámosokat és adószedőket egyenesen Isten 
szolgáiként ábrázolja. És a hivatalnokokat 
is, akik Néró császár szolgálatában álltak. Ez 
abban az időben is provokatív gondolat volt – 
ahogyan most is az.

Urunk, azokért akarunk most kérni, 
akik a közösség szolgái. Adj nekik 

erőt ehhez a nagy felelősséghez, és segíts ne-
kik, hogy munkájukkal a közösség javát szol-
gálják. Segíts nekünk is, hogy tiszteletet és el-
ismerést tanúsítsunk irányukban. Ámen.

Rómaiakhoz írt levél 12,17-21
21.csütörtök

Rómaiakhoz írt levél 13,1-7
22.péntek
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Parancs a szeretetről

Pál ebben a szakaszban a tetteink, a mások-
hoz való viszonyulásunk indítékaira hívja 
fel a figyelmet. Azaz, mi áll a szavaink, a 
mosolyunk, a gesztusaink mögött? 
Ó, mi nők – valljuk be – nagy játékosok va-
gyunk olykor e téren…! Tökéletesen tudjuk 
tálalni az együttérző mosolyt, a kedves 
 érdeklődést, a másik iránti gesztusokat – 
azonban ha nincsen mögöttük szeretet, 
 Isten szemében semmit nem ér az egész 
(ld. 1Kor 13,1-3). Ugyanakkor az érme másik 
oldala is igaz. Ahogyan Assisi Ferenc mondta: 

„Szeress, és tedd, amit akarsz!“ Ha valóban 
a szeretet motiválja, amit mondok és teszek, 
akkor nem kell állandóan magamat vagy a 
másikat figyelgetnem, a reakcióit méreget-
nem, hisz tiszta lehet a lelkiismeretem.
S ha esetleg kérdéses lenne számomra, hogy 
valódi-e a szeretetem valaki felé, a Nagy 
Parancsolat lakmusz-tesztje azonnal eligazít 
(9/b). Vagy ahogyan Jézus fogalmazott: 

„Amit tehát szeretnétek, hogy az emberek 
veletek cselekedjenek, ti is ugyanazt csele-
kedjétek velük, mert ez a törvény, és ezt 
 tanítják a próféták.“ (Mt 7,12)

Van-e olyan ember, a környeze-
temben, akit nem tudok szívből 

szeretni? Beszéljek róla az Egyetlennek, 
aki maradéktalanul betöltötte a törvényt. 
Az Ő Lelkének segítségét kérjem! „A Lélek 
gyümölcse pedig: szeretet…” (Gal 5,22)

Rómaiakhoz írt levél 13,8-10
23.szombat

Rómaiakhoz írt levél 13,11-14
24.vasárnap

A nap közeleg

A szakasz olvasása közben hirtelen eszembe 
jutott egyik kedvenc énekem: „Az éjszaka 
múlik, a nappal közelg.“ Itt az ideje felébredni, 
és elébe nézni a napnak. Mert egyre közelebb 
van annak a napja, amikor Jézus visszajön. 
Milyen gyakran elfelejtkezünk erről!
A hajnalhasadás olyan gyönyörű! Néha nyá-
ron, amikor szabadságon vagyok, felkelek a 
napkelte előtt, leülök a teraszajtóba, és iz-
gatottan figyelem az egyre világosodó eget. 
A sününk elmegy aludni, a tyúkok ellenben 
felkelnek – csak egy kis időre találkoznak. 
Aztán dalra fakadnak az első madarak. 
Egyszer így fog történni... Isten útban van 
felénk, és amikor eljön, világos lesz. Noha 
most még az éjszakában vagyunk, a távolban 
már látható egy világosodó csík az égbolton. 
És addig se üljünk ölbe tett kézzel, inkább 
nézzünk szét, hol tudunk tenni valamit. 
Mindenki számára sok lehetőség van, felke-
rekedni, észrevenni, segíteni – a gyülekezet-
ben, a szomszédok között, az óvodában, az 
idősek otthonában… Így már most el tudunk 
vinni a sötétségbe valamit abból a szentség-
ből és fényből, amit Jézus magával fog hozni. 
Milyen szép, amikor az éjszakában minden-
felé gyertyák mutatják, hogy ott vagyunk!

Hol gyújtottam már fényt a 
 sötétségben? Hol szeretnék még 

gyertyát gyújtani?

Nem túl szűk, és nem túl széles

Emlékszünk Dánielre? Amikor a zsidó fiatal-
ember a pogány babilóniai király udvarába 
került, engedélyt kért, hogy zöldséget ehes-
sen. Lemondott a húsról, mert nem a zsidó 
étkezési törvények szerint lett elkészítve. 
Ezt a példát sok vallásos zsidó követte. És 
azok a zsidók is, akik keresztyének lettek, 
lemondtak a hús élvezetéről, amikor azt 
nem szabályszerűen készítették el a pogány 
környezetben.
A pogányságból megtért keresztyének között 
különböző felfogások uralkodtak. Voltak, 
akik nem ettek húst, mert a piacon rend-
szerint bálványáldozati húst lehetett kapni. 
Ezzel nem akartak érintkezni. Mások úgy 
gondolták: „a hús az csak hús, nem árthat 
nekünk“.
A gyülekezetben aztán ezek az emberek 
találkoztak. Vajon mit lehetett tenni, ha 
közösen akartak enni, ahogy akkoriban szo-
kás volt? Az egyiknek kóser módon kellett 
elkészíteni a húst, a másik egyáltalán nem 
evett, megint más viszont minden falatot 
élvezett – és ki-ki a maga hitbeli meggyő-

Rómaiakhoz írt levél 14,1-12
25.hétfő

ződésére hivatkozott. Rómában ez nyilván-
valóan feszültséghez vezetett. Mindenki a 
saját meggyőződését látta helyesnek, és haj-
lamos volt arra, hogy a többieknek előírásokat 
alkosson: „Egy igazi hívő ember ebben az 
esetben azt tenné, hogy…“
Amit érdekesnek találok: Pál nem oldja meg 
a római keresztyének problémáját helyettük, 
hanem a perspektívájukat teszi helyre (4.). 
Minden keresztyén Istennek tartozik fele-
lősséggel a döntéseit illetően. Ezért senkinek 
nem kellene mások életébe beleavatkozni. 
Tartsuk inkább tiszteletben ügyüket Isten 
előtt, és ismerjük el az illető saját felelőssé-
gét. Lehet, hogy ebből következően el kell 
gondolkoznunk néhány olyan vitás kérdésen, 
amely megnehezíti az együttélést a gyüle-
kezetben. Talán segíthetne ebben az, ha mind-
két fél el tudná ismerni, hogy Isten különböző 
emberekkel különböző utakat jár be, és min-
denkinek megvan a maga Istennel formálódó 
története. Ezt is jelenti a közösség gyakorlása. 
Én mindenesetre felszabadítónak találom 
ezt a gondolatot. Ugye, az?
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Haspóló?

A: „Láttad ezt? Reginán haspóló volt, amikor 
ma az énekkarban énekelt. Kilátszott a hasa! 
Ez mindennek a teteje! Ilyesmi az én időm-
ben nem fordulhatott elő! Mindjárt megke-
resem, és megmondom neki, hogy nem 
szolgál Isten dicsőségére, ha így öltözködik“
B: „Sajnálom, hogy nem sokat kaptam a 
mai istentiszteletből. Szép alkalom volt, de 
egyszerűen nem tudtam Istenre figyelni. 
Folyamatosan csak Regina hasát bámultam 
akaratlanul is. Hihetetlenül szexi volt.“ 
Vajon itt ki az erős, ki a gyenge? Minden-
esetre érdekes: általában nem ‘B’, hanem ’A’ 
az, aki valóban keresi a Reginával való be-
szélgetés lehetőségét. És pontosan ezért 
olyan nehéz nekünk egymást segítve együtt 
lennünk. Regina ugyanis ezt fogja gondolni: 

„Na, már megint itt van a kedvenc vészma-
daram, jellemző, sose jó neki semmi…!“ Pedig 
’A’ nem gyenge, hanem erős, aki Reginát 
lelki érettségre akarja segíteni. Ha ’B’ foly-
tatna vele beszélgetést, Reginának valószí-
nűleg könnyebb lenne változtatnia a hozzá-
állásán. Értené a szavak mögött a fiú sze-
mélyes problémáját, és magától döntene úgy, 
hogy másik pólót visel, hogy ezzel megköny-
nyítse a dolgát. Azonban ez a „gyengétől“ 
nagyon sok bátorságot követel meg. Meg 
kellene nyílnia a fiúnak, felvállalva, hogy 
segítségre szorul, és kísértését fel kellene 
fednie. 

Gondoljunk bele egyszer: inkább 
az A, vagy a B típushoz tartozunk? 

Volt már valaha olyan tapasztala-
tunk, hogy bölcs dolog volt saját gyengesé-
günket feltárni, és segítséget kérni?

Rómaiakhoz írt levél 14,13-18
26.kedd

Rómaiakhoz írt levél 14,19-23
27.szerda

Önkéntes lemondás

Három gondolat állított meg ma: 
● Nem baj, hanem inkább jó az, ha valakinek 
szabad a lelkiismerete. Ez a gondolat nekem 
megkönnyebbülést okoz. Azon emberek közé 
tartozom ugyanis, akiknek „tág ölelésű“ lel-
kiismerete van. Természetesen Isten szava 
az iránytűm, de a szabadságot, amit Krisztus 
nekem ajándékozott, teljes mértékben él-
vezem. Csak néha-néha érzem magam bi-
zonytalannak – leginkább olyankor, amikor 
olyan emberekkel vagyok együtt, akiknek 
szűkebbek a lelkiismereti határaik. Azt kér-
dezem ilyenkor, vajon eléggé lelki vagyok-e, 
vagy talán túlságosan szabados. Lehet, hogy 
több aggályom kellene, hogy legyen...? A 22. 
vers azonban nagy bátorítás számomra. 
● Ugyanakkor azok az emberek, akik a lelki-
ismeretük ellen cselekszenek, bűnt követnek 
el. Ez is fontos gondolat. Nem szabad máso-
kat a nagyobb szabadságról győzködnöm. 
Mindenkinek saját magának kell Istennel 
kialakítania, mit szabad, és mit engedhet 
meg magának. Persze fel tudok mutatni én 
is olyan területeket, amikre Isten egyértelmű 
Kijelentése érvényes. 
● Végül, vannak olyan helyzetek is, amelyek-
ben egyáltalán nem helyénvaló a lelkiismeret 
szabadságának megélése. A nagy kihívás a 

„hitben erőseknek“ ilyenkor szabadon lemon-
dani valamiről, és visszalépni, hogy másokat 
ne sodorjunk veszélybe. Hogy miért szüksé-
ges ez, arról a 19. versben olvasunk.

Œ

Maga az a tény, hogy Istent színről 

színre fogjuk látni, 

kárpótol majd minket minden 

 tényleges lemondásért, 

amire az életünkben sor került, 

végtelenül kárpótol majd mindenért. 

C. S. LEWIS

Lehetőségek és határok

A skrupulusok nélküli, erős hit, ahogy teg-
nap olvastuk, értékes kincs. Másrészről 
azonban kihívás is: az a küldetésünk, hogy 
másokat hordozzunk, értük felelősséget 
vállaljunk, és akár bizonyos szabadságaink-
ról is lemondjunk – ahogyan Jézus is tette, 
hogy megmentsen minket. 
Ez, a másik terhének hordozása, mindig 
másképp néz ki, helyzettől függően. Egy 
misszionáriusnő jutott eszembe, aki egy 
iszlám országban él és dolgozik. Nem a fő-
városban, hanem egy kisebb városban, ahol 
megállt az idő. Szigorúan lefátyolozva jár, 
miközben a feladatait végzi. Nagyon kevés 
változatosság van a hétköznapjaiban, mert 
ott a nőknek csak otthon a helyük. Még a 
bevásárlást is a szomszédja intézi, aki ezzel 
némi felelősséget vállal érte. A misszionári-
usnő a saját kultúrájából hozott szabadságát 
minimális mértékre csökkentette, hogy a 
nőknek, akikkel kapcsolatban áll, ne okozzon 
megütközést – hisz Jézusnak szeretné őket 
megnyerni.
Egy másik család is eszembe jut, akik egy al-
koholista barátjuk miatt önként lemondanak 
az alkohol minden formájáról. Még akkor is, 
ha annyira frissítő lenne nyáron egy hideg 
sört meginni – mivel a barátjuk nem ihat, 
ők sem isznak. Ez is az együttérzés megélése 
a gyakorlatban, ami nagy hatással volt rám. 

Vannak-e olyan területek, amelyeken 
szabad lemondásból hordozzuk má-

sok terheit, hogy ezzel bátorítsuk 
őket?

Nekem találták ki

Elgondolkodtató: A Biblia olyan könyv, amely 
évszázadokon keresztül alakult ki. Több mint 
40 szerző működött közre megírásában. 
Mindegyikük magával hozta a maga tem-
peramentumát, szókincsét és saját korának 
témáit is. A költő Dávid teljesen más stílus-
ban írt, mint a komor Jeremiás próféta. Péter 
és Pál annyira különböztek egymástól, hogy 
Péter egyszer nem átallotta leírni, hogy 
szeretett Pál testvérénél azért van néhány 
nehezen érthető dolog (2 Péter. 3,16). És 
Nehémiást teljesen más dolgok foglalkoz-
tatták Jeruzsálem újjáépítésénél, mint 
amikkel Jónásnak kellett szembenéznie.  
Mégis, mindezen különbözőségeken túl 
egyvalami közös a bibliai Írásokban: Isten 
maga őrködött a felett, hogy az emberek a 
megfelelő módon továbbítsák az Ő üzenetét. 
Ebben felismerhetjük Isten jellemét. Isten 
Igéje bátorítja a mindenkori embert, hogy 
ragaszkodjon a hithez, és hogy reményt 
merítsen abból. Azok az események, amelyek 
megpróbálták Izrael népének hitét, emlé-
keztessenek minket például arra, hogy hű 
az Isten, és Ő velünk van a szükség idején. 
Vagy arra, hogy Istennek jó célja van az övéi 
számára. 
A Biblia olvasásánál azt akarom szem előtt 
tartani, hogy azzal a céllal íródott, hogy a 
hasznunkra legyen, és segítségével hűsége-
sen ragaszkodjunk Istenhez.

Rómaiakhoz írt levél 15,1-3
28.csütörtök

Rómaiakhoz írt levél 15,4-6
29.péntek
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Rómaiakhoz írt levél 15, 22-33

1.hétfő

Boldog cserebere

Adni és kapni – feltűnt, milyen gyakran előfordul itt Pálnál ez a 
kétirányú folyamat? Nézzük meg még egyszer a szövegben, ha ezt 
eddig nem fedeztük fel. Megdöbbent, Pál mennyire magától érte-
tődőnek tartja, hogy a keresztyének támogatják egymást. 
● Azt várja, hogy a római keresztyének a továbbutazásakor elindítják 
őt, valamint hogy személyesen is megerősítik. (24. és 32.)  
● Miközben a jeruzsálemi gyülekezetet támogató gyülekezetek anyagi 
javaikból áldoztak, hogy segítsenek, tudatában voltak, hogy a jeru-
zsálemi gyülekezet volt az, ahonnét az Úr Jézusról szóló örömhírt 
először hallhatták. Legyen az lelki támogatás vagy anyagi, a lényeg 
az, hogy ki-ki megossza a testvéreivel, amije van. 
● Pál Rómába viszi az evangéliumot, és ezzel áldássá válik a római 
gyülekezet számára (29.).
● A római gyülekezet közben imával támogatja a szolgálatát. 
Oda-vissza. A keresztyének együttélése a gyakorlati segítség, az 
imádság és a lelki támogatás boldog csereberéje kellene, hogy 
 legyen. Vajon így van ez a mi gyülekezetünkben is? Milyen tapasz-
talataink vannak – pozitív és negatív – ezzel kapcsolatban?

Még egy okkal több

Gondolataink még mindig az „erősek és 
erőtlenek a gyülekezetben“ téma körül 
 forognak? Pál gondolatai mindenesetre 
igen. Összefoglalja figyelmeztetéseit, és a 
következőre összpontosít: a Szentírás már 
réges-régen megírta, hogy eljön a nap, ami-
kor a zsidóból lett keresztyének és a po-
gányból lett keresztyének együtt dicsőítik 
majd Istent. A Mennyben minden ilyen jellegű 
különbség megszűnik. Erősek és gyengék, 
különböző egyházi háttérből jövő emberek, 
olyanok is, akik azelőtt semmit sem csináltak 
együtt, Isten új világában együtt állnak majd 
Őelőtte. Isten hűsége és irgalma kezeskedik 
erről. Ez pedig már önmagában eggyel több 
ok arra, hogy elfogadjuk a testvéreinket akkor 
is, hogyha ők másként gyakorolják a hitüket. 
Hiszen Jézus Krisztus minket is elfogadott. 
Ennek kapcsán eszembe jutnak egyesek, és 
igen, elismerem, hogy nem könnyű elfogad-
nom őket, akkor sem, ha tudom, hogy Krisztus 
őket is elfogadta... Mégis engedelmeskednünk 
kell ennek a parancsnak napról-napra. Én 
mindenesetre készen állok rá! 

Írjuk le egy-két olyan személy nevét, 
akiket nehezünkre esik elfogadni. 
Gondoljuk át, mit jelenthetne konk-
rétan velük szemben az elfogadás. 
Ezután beszéljünk erről Istennel.

Œ

A gyengék kizárása a gyülekezet 

halálát jelenti. 

DIETRICH BONHOEFFER

Rómaiakhoz írt levél 15,7-13
30.szombat

Rómaiakhoz írt levél 15,14-21
31.vasárnap

Hű, de merész!

Képzeljük el, hogy gyülekezetünk lelkipásztora 
a következő istentiszteleten ezt mondaná: 

„Néhány nappal ezelőtt kaptam egy levelet. 
Egy számomra ismeretlen ember írta, akiről 
azonban már hallottam. Tudjátok, ő az, aki 
gyülekezeteket alapított... Ebben a levélben 
azt írja, hogy legyünk vendégszeretők, ne 
morogjunk, és ne nézzük le a gyengéket. Ja, 
és azt írja, hogy jobban kellene egymást 
szeretnünk és tisztelnünk.“
Mit gondolunk, mit váltana ki ez a levél a 
gyülekezetünkben? Nálunk biztos, hogy né-
hányan felháborodva mondanák: „Egyáltalán, 
hogy jön ehhez? Hogy jut eszébe minket 
kritizálni? Hisz még csak nem is ismer minket! 
Mit képzel magáról?“
Pál tisztában van azzal, hogy nagyon is szóki-
mondó volt. De tudja magáról, hogy ő kicsoda. 
Istentől kapta feladatát, ezért van bátorsága 
a kellemetlen dolgokat is kimondani. A fél-
reértés elkerülése végett pedig még ponto-
sabban elmagyarázza, ki is ő, és mi pontosan 
a feladata. Mivel Pál mindenben Istentől 
függ, joga van arra, hogy nyílt és szókimondó 
legyen. Ez biztos nem minden helyzetben a 
megfelelő út. De Pál egyértelművé teszi, 
hogy itt egy fontos cél érdekében fogalmaz 
így. (15.) 

Uram, olykor megmutatod nekem, 
hogy egy másik embert meg kellene 

szólítanom valami olyasmiért, ami 
nincs rendben az életében. Ajándékozz meg az 
ehhez szükséges bátorsággal, és a megfelelő 
hozzáállással. Ámen.
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Rómaiakhoz írt levél 16,1-16

2.kedd
Rómaiakhoz írt levél 16,17-20

3.szerda

Szívből köszöntsd!

Az olvasott szakasz tulajdonképpen semmi 
más, mint üdvözlések listája. Unalmas, ha 
nem ismerjük az embereket. Egy kicsit olyan, 
mint a filmek utáni feliratok. Ugyan kit ér-
dekel, hogy ki volt a büféfelelős?
Ugyanakkor nagyon izgalmas azt látni, hogy 
Pál mégiscsak nagyon sok embert ismer eb-
ben a számára idegen gyülekezetben. Útjai 
során sok emberrel találkozott, némelyikkel 
talán csak rövid időre, mégis tud valamit 
üzenni ezeknek az embereknek. 
S eközben nem tesz különbséget zsidó és 
pogány, rabszolga és szabad ember, férfi és 
nő között. Ez a sok különböző ember mind 
Isten Országát szolgálja, és Pál örül ennek. 
Emellett az is látható, hogy Pál mélyen hálás 
ember volt. Hálásan emlékszik mindarra a 
jóra, amit mások tettek vele. 
● Fébé pártfogója volt neki. A „pártfogó“ 
rendszerint jómódú támogatót jelentett, 
aki a gyülekezet életét segítette. Ideiglenes 
szállást nyújtott a fogságból szabadon bo-
csátottak számára, és gondját viselte az át-
utazóban lévő idegeneknek. Pál elfogadta 
Fébé segítségét, és hálásan emlékszik erre. 
● Köszönettel gondol Priszkára és Akvilára 
is, akik az életveszély ellenére kiálltak mel-
lette. Ezért hálásak a pogányból lett keresz-
tyén gyülekezetek is, azért is, mert ez által 
Pál életben maradt. 
● Rufusz édesanyja Pál számára is olyan volt, 
mintha az anyja lenne. Hogy mikor és milyen 
összefüggésben állt így mellette, nem tud-
juk. De az, ahogyan Pál megemlíti őt, azt 
mutatja, hogy Pál neki is hálás. 
Megtanulhatjuk Páltól tehát ezt is: ne fe-
lejtsük el mindazt a jót, amit mások tettek 
velünk.

Bölcsen és határozottan

Ma rendkívül gyakorlati dolgokkal foglalko-
zunk: Bölcsen a jót választani és határozottan 
elfordulni a gonosztól (19.) – mit jelent ez a 
számunkra? Gondoljunk a különböző élet-
területekre: 

● bölcsen a jót választani:

Y a család

Y a hivatás

Y a gyülekezet

Y a kapcsolatok

 terén

● határozottan elfordulni a gonosztól:

Y a család

Y a hivatás

Y a gyülekezet

Y a kapcsolatok 

 terén

Van valami, amit azonnal be akarunk írni? 
Olvassuk el 20. vers bátorító szavait úgy, 
mint személyesen nekünk szóló áldást, 
adott élethelyzetünkben!

Rómaiakhoz írt levél 16,21-27
4.csütörtök

57. Zsoltár
5.péntek

Megerősítve

A Római levél első szakaszában (1,11) beszélt 
Pál arról a vágyáról, hogy egyszer maga is 
eljusson Rómába, hogy hitükben megerősítse 
az ottani testvéreket. Most még nem lehet-
séges a római látogatás. Ugyanakkor Pál tu-
datában van annak, hogy az áldás végső soron 
nem tőle függ. Maga Isten az, aki a gyüle-
kezetet meg tudja erősíteni (25.). 
Ez nagyon vigasztaló, és megkönnyíti a mi 
helyzetünket is. Gyakran egyáltalán nem, vagy 
csak egy rövid szakaszon tudjuk elkísérni az 
embereket hitbéli útjukon. A szülőknek például 
el kell engedniük felnőtté váló gyermekeiket. 
Ilyen esetekben segít, ha szem előtt tartjuk, 
hogy Isten maga vigyáz a gyermekeire, és Ő 
az, aki megerősíti őket. Lenyűgözőnek tartom 
azt is, amit Pál Isten örök tervéről ír. Isten 
üdvterve nem egy szükségből született, 
félszívvel alkotott megoldás, hanem egy 
ősidőktől fogva kigondolt terv, az ember 
megmentésére. A 26. vers azt is elárulja, mi 
kellene, hogy jellemezze az Istennel való 
kapcsolatunkat: a „hitből fakadó engedel-
messég“. 

Mennyire jellemző a „hitből 
 fakadó engedelmesség“ az Isten-

nel való kapcsolatunkra? A hitben, 
vagy az engedelmességben tartunk előbbre?

Œ

Az Isten iránti bizalom az, 

aminek segítségével elengedhetünk 

valamit, mielőtt megragadnánk, 

és remélhetünk valamit, 

mielőtt látnánk. 

HANS JOACHIM ECKSTEIN

A kétségbeeséstől a hálaadásig

Volt egy kislány, akit mindössze nyolc évesen, 
1945-ben, a háborúban elválasztották az 
édesanyjától menekülés közben. Még évekkel 
később is le tudta írni óriási kétségbeesését 
ebben a helyzetben – de azt a végtelen hálát 
is, ami eltöltötte, amikor néhány nappal ké-
sőbb ismét megtalálta édesanyját. 
Dávid nagy kétségbeesését fejezi ki ebben 
a zsoltárban. Már egy ideje menekül Saul 
elől, aki életére tör. Azokat az embereket, 
akik Saul parancsára meg akarják őt ölni, 
oroszlánokhoz hasonlítja. De kétségbeejtő 
helyzete ellenére is kitart amellett, hogy 
 Isten beragyogja a földet az Ő dicsőségével 
és hatalmával. Ennek az Istennek mondja 
el kilátástalan helyzetét. Ezáltal újra meg-
erősödik benne a bizonyosság, hogy Isten 
mindenről tud, és gondoskodni fog arról, 
hogy üldözőinek saját gonoszságuk legyen 
a vesztük. 
A nyolcéves kislány esetétől eltérően Dávid 
itt még nem tapasztalja meg azt, hogy a kocka 
a javára fordul. Annál figyelemreméltóbb, 
hogy énekét ennek ellenére dicsérettel és 
hálával fejezi be. Védve érzi magát Isten 
szárnyai alatt. 
Ezt a védelmet kívánom a mai napon 
mindannyiunknak, akármilyen szükséget is 
viszünk imánkban Isten elé.
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Központi  
téma: a csend Márk 6,30-32

6.szombat

Fedezzük fel a csendet

A Bibliában sokféle értelemben találkozunk a 
csenddel; gyakran a megnyugvás, megpihenés 
értelmében. Azonban a csend ennél sokkal 
többet jelent, hiszen a csend találkozási 
 lehetőség az élő Istennel. Amikor mi elhall-
gatunk, akkor kezd Ő beszélni.
Mi segíthet nekem abban, hogy elcsende-
sedjem? Hogyan sikerülhet a hétköznapok 
sodrában rátalálnom a megnyugvás szigetére, 
és Istennel találkozni? A válasz ezekre a 
 kérdésekre az adott élethelyzettel függ össze, 
amiben éppen vagyunk. Például, hogy meny-
nyire vagyunk betáblázva, vagy éppen 
mennyi az az idő, amin még szabad belátá-
sunk szerint alakíthatunk… 
De aztán újra meg újra ugyanaz történik. 
Mikor végre kívül csönd van, belül akkor 
 támad csak fel igazán a vihar. Elkezdenek 
kavarogni a gondolatok: eszünkbe jut valaki, 
akit már régóta szerettünk volna meghívni, 
vagy sürgős „bevásárolhatnékunk“ támad, 
sőt mindezek tetejébe még talán a telefon is 
elkezd csörögni. Az értékes idő pedig pilla-
natok alatt semmivé foszlik. Nem marad 
más, csak a vágy, hogy találkozzunk az Úrral, 
és hallhassuk a hangját. A vágy, hogy az Ő 
jelenléte új távlatokat nyisson önmagunk, 
társaink, a hétköznapok és a feladataink 
megértésében.
Az elkövetkező napokra szóló írások abban 
szeretnének bátorítani bennünket, hogy 
 fedezzük fel magunknak a csend értékét, 
jelentőségét, és így keressük a találkozást 
Istennel.  

Aki időt talál a csendre, 

az egyre inkább képessé lesz 

 megőrizni saját nyugalmát.

ERNST FERSTL

Elhívottan vagy űzötten?

„Édesapám mindig úton volt Jézusért. Megállás 
nélkül látogatta a gyülekezeteket, előadá-
sokat tartott és prédikált. Vagy ő ment el 
másokhoz, vagy másokat látott vendégül. 
Önmagára sosem volt ideje. Be kell vallanom: 
az, hogy mindennek ellenére én hitre jutottam 
Jézus Krisztusban, kész csoda. A legkevésbé 
sem találtam vonzónak soha azt, ahogy ő 
élte az életét.“ Az a fiatal nő, aki ezt a vallo-
mását megosztotta velem, egy olyan csa-
ládban nőtt fel, ahol a szolgálat állt az első 
helyen. A látszat ellenére egy ilyen nyugha-
tatlan, felpörgetett tempóban szolgáló élet 
mégsem tölti be a rendeltetését. Jézusnak 
is emlékeztetnie kellett tanítványait arra, 
hogy használják ki a pihenésre adatott időt, 
a csendet pedig használják fel erőgyűjtésre. 
Gondja volt rá, hogy az övéi álljanak meg, és 
tartsanak szünetet. Az odaszánt szolgálatnak 
és a pihenésnek kiegyensúlyozott viszony-
ban kell állniuk egymással. 
De mit is jelent ez tulajdonképpen rám néz-
ve? – kérdezhetjük magunktól. Például egy 
nyugodt, közös étkezést a családdal, kikap-
csolt számítógépet és telefont, bekapcsolt 
üzenetrögzítőt, és bátran megválaszolatlanul 
hagyott e-mail-eket. Vagy azt is jelentheti, 
hogy megajándékozzuk magunkat csendben 
eltöltött idővel, azért hogy igazán végiggon-
dolhassunk dolgokat, eseményeket, és léleg-
zetvételhez jussunk. De jelentheti még akár 
azt is, hogy nem veszünk részt minden egyes 
gyülekezeti alkalmon, akármilyen jók és 
hasznosak is lennének ezek; feltöltekezést 
a ragyogó napsütésben, egy-egy sétát a közeli 
erdőben, csendesen eltöltött időt egy tó 
partján a Bibliával a kezünkben, az Úrral be-
szélgetve. Hogy mindezek után megerősödve, 
megújulva visszatérhessünk a feladatainkhoz, 
amikre Jézus hívott el minket.   

Mindig sietek ugyan, 

de sosem hajszolom magam, 

mert csak annyi munkát vállalok el, 

amennyit győzni tudok.

JOHN WESLEY

Ézsaiás 50,4-5
7.vasárnap

Továbbadásra szánt ajándékok

Az utóbbi időben gyakran kapom feladatul a 
gyülekezetünkben, hogy áhítattal készüljek. 
De észrevettem magamon, hogy készülés 
helyett egyre inkább hajlamos vagyok egy-
szerűen csak rögtönözni. Amikor már nagyon 
szorít az idő, elég egy gyors pillantás a Bib-
liába vagy a bibliaolvasó kalauzba, aztán 
gyorsan kicsiholok egy pár gondolatot, és 
már kész is a „lelki üzenet“. De az az igazság, 
hogy ennek semmi köze Isten Kijelentéséhez, 
mert nem arra figyelek, hogy Ő mit akar 
mondani.
Ézsaiás egy egészen másfajta kijelentésről 
ír. Olyanról, ami az Isten és ő közötte lévő 
szoros kapcsolat nélkül elképzelhetetlen 
volna. Az Úr ajándéka, hogy ha áldás van 
azon, amit mondunk, de az is isteni kegyelem, 
ha megnyílnak a fülek, és készek meghallani 
az Ő hangját. Vagy amikor Isten az Ő Igéjén 
keresztül megjelenik a gyülekezetben, és ez 
először is utat talál az emberekhez, aztán 
pedig szíveket felkavaró, építő, újjászülő 
 kijelentéssé válik. Ez a folyamat pedig néha 
egy-egy bátorító mondaton, de van, hogy 
keményebb szavakon keresztül zajlik le. 
Ézsaiásnak azért van bátorsága továbbadni 
az Igét, mert a kapott kijelentés az Úrral való 
találkozásának a gyümölcse.
A fenti igeversek mélyen elgondolkodtattak. 
Ahhoz, hogy kész legyek másokat megszólí-
tani, előbb nekem magamnak is hallgatóvá 
kell válnom. Elcsendesedve figyelnem kell, 
és meghallanom Isten szelíd, halk szavát.  

Ő ébreszt minden reggel, 

fülemet Ő nyitja. 

Nem rejti el önmagát, 

új napom indítja,

hogy Igével köszöntsem a 

derengő fényeket.

Pirkadatkor jön, 

és Szavával felemel.

JOCHEN KLEPPER



február
Zsoltárok 63,6-7

8.hétfő
Zsoltárok 116,6-7

9.kedd

Ahelyett, hogy a bárányokat 
 számolnánk…

Alapvetően jó alvó vagyok. Mégis vannak 
éjszakák, amikor egyszerűen nem tudok 
 elaludni. Éjszakák, amikor nincs nyugalmam, 
és csak egyik oldalamról a másikra fordulok, 
meg vissza. Legtöbbször a terhelő gondok 
vagy a jövő kihívásaitól való félelem teszik 
tönkre az éjszakai pihenésemet.
Dávid király még a nyugtalan éjszakákat is 
kihasználja, és jó alkalomnak találja arra, hogy 
találkozzon Istennel. Nemcsak napközben, 
amikor minden rendben van, hanem még 
éjszaka is az Úrra irányítja a figyelmét. 
Vajon ez csak egy jó trükk a gondolatai elte-
reléséhez? Nem hiszem. Dávidnak ugyanis 
rendszeres szokásává vált, hogy életének a 
ragyogóbb, de a sötétebb időszakaiban is 
Istennel beszélgessen.  
Sokszor megtapasztaltam már, milyen fel-
szabadító tud lenni, amikor a nyomasztó 
terheimet vagy éppen a gondokkal teli 
nyugtalan éjszakákat le tudom tenni az 
 Úrnál. Amikor ugyanis Istenre gondolok, és 
számba veszem az Ő hatalmát, szeretetét 
és hűségét, lassan egészen eltörpülnek a 
nehézségeim. De legalábbis valódi súlyuk 
szerint látom őket. Ez pedig éppen elég ahhoz, 
hogy megnyugodjak, és el tudjak aludni. 

Œ

Mikor nem tudsz elaludni, 

ne a bárányokat számold, 

hanem beszélgess inkább a Pásztorral!

ARNO BACKHAUS

Ha felkavarodott a szíved…

Ismerős ez a helyzet? Sejtjük, hogy miről is ír 
itt a zsoltáros? Arról, hogy hogyan tapasztalta 
meg Isten közbelépését egy krízishelyzetben, 
amikor az Úr segítsége és hűsége nyugtatta 
meg a szívét. De ez a békesség nem jön au-
tomatikusan. A nyugalmat ugyan megelőzi 
az isteni beavatkozás, ám a következő lépés 
már rajtunk, embereken múlik: El akarjuk-e 
fogadni Isten segítségét megoldásként, vagy 
tovább aggodalmaskodunk?
A 7. versben a héber szöveg szerint a zsoltá-
ros tulajdonképpen önmagát bátorítja, és 
készteti arra, hogy egyszerűen csak hagyat-
kozzon rá arra, amit Isten már a múltban 
 elvégzett. Valahogy így adhatnánk ezt vissza: 

„Nyugodj meg végre, lelkem, és fogadd el, 
amit Isten már megtett az érdekedben!“. 
Mosolyognom kell – hiszen saját tapaszta-
latból én is jól ismerem ezt az érzést. Az 
embernek néha igenis tudatosan kell az 
emlékezetébe vésnie, hogy Isten már rég 
közbelépett, hogy nyugalmat adjon nekünk. 
Néha igenis tudatosan ki kell mondanunk: 

„Minden jól van, ahogy van!“       

Mindenkinek szüksége van egy 
olyan helyre, ahol lecsendesed-

hetnek a gondolatai, érzései. 
 Valódi nyugalmat azonban csak egyetlen 
 helyen találhatunk: Istennél.

OSWALD CHAMBERS

1 Sámuel 3,1-10
10.szerda

Belehallgatnom önmagamba…

Először el kell csendesednem,

hogy kifürkészhessem, ami bennem él,

mindazt, amit érzek.

Fut körülöttem az élet,

része vagyok az egésznek.

Hogy önnönmagammal találkoz-

hassam,

hogy érzékeljem mindazt, mi szük-

ség, érzés,

s ami bennem legbelül van,

megállnom kell előbb, majd adnom 

egy kis időt,

és lassan belehallgatnom önma-

gamba.

Aztán érzem, hogy lelkem hálát mond,

köszöni, hogy valakinek fontos, 

hogy valaki érti.

A külső csend bensőmbe érkezik,

ott belül nő, és gyümölcsét érleli.

 
CHRISTIANE MACIOSCHEK

Meg kell tanulnunk hallani

Önmagában a csend még nem elég ahhoz, 
hogy Isten szavát meghalljuk, és meg is ért-
sük. Még a fiatal Sámuelnek is először rá 
kellett jönnie, hogy amit hall, az Isten hangja. 
Éli ugyan segített neki ebben, de neki ma-
gának kellett elhinnie az isteni Szót. Két 
 alkalommal is meg kellett kérdeznie a 
 főpapot a Hangról, míg az rá nem döbbent, 
hogy Isten beszélt Sámuelhez a sötétben.
A csend önmagában még nem garancia 
 arra, hogy Isten szavát igaznak fogadjuk el. 
A meghallás folyamata az akaráson múlik. 
Leginkább ez az, amiért szeretném, ha Sá-
muel imádsága az én imádságommá is válna: 

„Szólj, Uram, mert hallja a Te szolgád!“ 

Az csak az érme egyik oldala, 
hogy Isten szavát egészen élet- 

közelien akarjuk meghallani. De 
vajon hallgatjuk-e Őt közösségben is? E te-
kintetben hogy állunk? Van-e a gyülekeze-
tünkben idő és mód arra, hogy együttesen is 
kérjük, várjuk az Úr szavát, vagy kérdezzük 
Őt az akaratáról? Milyen tapasztalataink 
vannak ezen a téren? Örülnénk neki, ha 
 beszámolna a tapasztalatairól nekünk! 

Œ

Imádkozni annyit tesz, mint 

 engedelmes, odaszánt szívvel figyelni 

az útmutatásra és tanácsokra –  

az ima beszélgetés 

apa és gyermeke közt.

CORRIE TEN BOOM
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Egy régi-új olvasó…Zsoltárok 103,13
11.csütörtök

Lukács 8,15
12.péntek

Az Atya szeretetébe rejtve

„Aki találkozott már valaha a Mennyei Atya 
szeretetének mélységével, valami hasonlót 
élhet át, mint a gondtalan kisbaba, aki a 
bölcsőben fekve ártatlanul játszadozva 
 rácsodálkozik a világ legapróbb, legegysze-
rűbb dolgaira is, miközben szemernyit sem 
aggódik azon, hogy vajon lesz-e mit ennie, 
hanem öntudatlanul is édesanyjára bíz 
mindent. Arra az édesanyára, aki önként és 
szeretettel viseli gondját. Épp így nem fog 
amiatt, hogy meglesz-e a napi betevője, 
gyötrődni és kínlódni az az ember, aki tisz-
tában van azzal, hogy milyen túláradó a 
Mennyei Atya szeretete. És ahogyan egy 
édesanya nem csupán szívesen táplálja te-
jével gyermekét, hanem még biztatja is, hogy 
egyen, ugyanígy tudhatjuk mi is, hogy Meny-
nyei Atyánk kész minden elképzelhető jóval 
elárasztani azokat a gyermekeit, akik Őbenne 
bíznak és elfogadják a szeretetét. Ó, ha tud-
nánk, micsoda vigasztalást nyújt nem egy 
hívő keresztyén tanítványnak az, hogy amikor 
hibáit felismerte, az Atya szerető szívére te-
kintett! Ebben a szívben pedig kizárólag irgal-
mat és megértést talált! Az ilyen ember tudja 
igazán, milyen drágák is az Ige szavai: „Ami-
lyen irgalmas az apa a fiaihoz, olyan irgal-
mas az ÚR az Őt félőkhöz!“  

AUGUST HERMANN FRANCKE

Miért is ne próbálhatnánk ki egyszer, 
hogy milyen érzéseket hív elő bennünk, 
ha egy kis időre lecsendesedünk Isten je-
lenlétében, és elképzeljük, amint Atyánk 
megszólít bennünket, és ezt mondja ne-
künk: „Szeretett gyermekem!“

Növekedés, érlelődés

Valahányszor kinézek a konyhánk ablakán, 
a házunk közvetlen szomszédságában levő 
gabonamezőt látom, így szemügyre vehetem, 
miként változik egyik évszakról a másikra. 
Különösen megkapónak találom, amikor a 
nyári szél végigsimít a búzatáblán. Csak úgy 
hullámoznak a dús kalászok ilyenkor. 
Újra és újra megdöbbent, hogy bár látom, 
hogyan vetnek és aratnak a gazdák, látom, 
miként változik a tájkép – magának a növe-
kedésnek és beérésnek a folyamata mégis 
rejtve, láthatatlanul történik.  
A lelki fejlődés is ugyanilyen rejtett, sok időt 
és türelmet igénylő növekedés. Azok, akik 
meghallják Isten szavát, szép csendben ter-
mést hoznak. Akik a hallott lgét megtartják 
a szívükben, azoknak érni fog a kapcsolatuk 
is az Úrral.
A gyümölcsöt nem lehet kierőltetni, de kétség-
kívül megterem abban, akiben már gyökeret 
eresztett Isten Igéje. Amilyen észrevétlenül 
érnek be a mező kalászai az aratásra, ugyanígy 
fogunk mi is megváltozni és lelkileg megérni, 
ha átadjuk magunkat Istennek, és teret adunk 
a szívünkben az Ő szavának. Mindez különö-
sen olyankor hat rám bátorítólag, amikor a 
hibáim és gyengeségeim kerülnek a szemem 
elé. Jó tudni azt, hogy Isten olyankor is 
munkálkodik bennem és formál engem, 
amikor azt nem is érzékelem. Neki bőven 
van ideje arra, hogy megérleljen engem.  

Œ

A növekedés Isten láthatatlan munkája. 

Az én részem annyi, hogy a csendben 

előkészítsem a magnak a talajt.

ISMERETLEN

2009 őszén kaptam egy e-mailt valakitől. 
Az üzenet szinte tökéletes magyarsággal 
íródott, csak egészen apró jelek utaltak 
 arra, hogy nem magyar anyanyelvű a fel-
adója. Az illető lelkesen számolt be arról, 
hogy évek óta használja a Lélekfrissítő 
 német változatát, és abból értesült róla, 
hogy Magyarországon is megjelenik majd 
2010 januárjától. De jó!...  Hát így kezdődött 
ismeretségem Nagy Katrinnal, a kedves, 
szőke, német fiatalasszonnyal, aki férjének, 
Ernőnek segít a dömösi Biblia Centrum 
 vezetésében. 
Megkértem, hogy írjon nekünk arról, miben 
jelentett számára segítséget ez a bibliaol-
vasó vezérfonal: 

„10 éve költöztem férjemmel és épp megszü-
letett kislányunkkal Németországból Ma-
gyarországra. Rövid időn belül sok minden 
megváltozott számomra: nagyvárosból falura 
kerültem, először lettem anya, gyermekemmel 
otthon maradtam, és ha emberek közé men-
tem, nem értettem semmit.
Azt viszont tudtam, hogy Isten, aki addig szilárd 
alapot adott az életemnek, itt is ugyanaz. De 
mintha ez a kapcsolat is megváltozott volna, 
kezdett kiszáradni, mivel nem kapott elég 
táplálékot. Egy szoptatós gyerekkel nem lehet 
rendszeresen és nyugodtan bibliaórán részt 
venni, és ha mégis elmentem, akkor a számomra 
még mindig idegen nyelv akadályozta, hogy 
Isten Igéje eljusson szívemig. A személyes 
bibliaolvasás sem volt mindig kielégítő. Néha 
az Istennel való kapcsolatom Gogol „holt lel-
keire“ emlékezett.
Ebben az időben nagy segítség lett nekem a 
német Lélekfrissítő. Végre valami lelki táplálék 
az én nyelvemen! És nemcsak az volt jó, hogy 
az anyanyelvemen olvashattam, hanem az is, 
hogy a magyarázatok – nőktől nőknek – a 
szívem nyelvén is szóltak. 

A szerzők ismerik a problémáimat, kihívásaimat, 
örömeimet és kudarcaimat nőként, anyaként 
és feleségként, és segítenek abban, hogy a 
Biblia gyakorlatiasan és közvetlenül szóljon az 
életemhez. A magyarázatok annyira rövidek, 
hogy zsúfolt napokon akár egy negyedóra is 
elég ahhoz, hogy utána másképp folytassam 
a napot, de annyira mélyek, hogy néha egy 
hét se elég, hogy megvalósítsam azt, amire 
Isten rávilágított. 
Mióta használom a Lélekfrissítőt, nem szeretek 
kihagyni egy napot sem. Isten Igéje azóta 
sokkal jobban él nemcsak a csendes időmben, 
hanem a mindennapokban is. Nagy örömet 
jelent számomra, hogy most már magyarul 
is megvan ez a bibliaolvasó vezérfonal.
Arra bátorítalak, fedezd fel, hogy ez a füzet 
beszéli a nyelvedet, és ezáltal azt is, hogy 
 Isten az, aki beszél a nyelveden! Akkor te is 
megtapasztalod, hogy a holt lelkek is felfris-
sülhetnek!“ 

NAGY KATRIN / K.E.

Nagy Katrin
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„... És te hogyan olvasod a Bibliát?“

Az alábbiakban megkértem néhány nőtestvérünket, hogy avassanak be minket igeolvasási 
szokásaikba, egy villám-interjú erejéig. A kérdések mindenkihez azonosak voltak, a válaszadók 
viszont nagyon különbözőek – kor, élethelyzet és családi állapot tekintetében, többek közt. 
Az egyetlen, ami összeköti őket (azon kívül persze, hogy a női nemhez tartoznak), hogy 
mindannyian hívő keresztyének, és aktív, szolgáló életükkel építik Isten Országát a maguk 
helyén. Az ő életükben vajon hogyan valósul meg a napi találkozás Istennel? 

Kiss Noémi (24)
végzős orvostan-
hallgató

Hogyan és mikor szoktál 
időt szakítani igeolvasásra, 
Isten előtti elcsendesedésre?
Általában este lefekvés előtt, 
de ha van időm, akkor délután. 
Leülök az ágyamba, előveszem 
a Bibliát és a bibliaolvasó 
kalauzt, elolvasom az aznapi 
részt, aztán gondolkodom 
rajta.

Mi jelenti a legnagyobb 
 nehézséget a számodra 
 abban, hogy leülj Isten 
Igéje mellé naponta?

Leginkább az, ha nagyon fáradt vagyok. 

Milyen gyakorlati tanácsot tudnál adni 
azoknak az olvasóknak, akik hasonló pro b-
lémával küszködnek?
A fárasztó napokon tudatosan kicsit korábban 
kell leülni Bibliát olvasni.

Melyik az a bibliai Ige, ami mostanában a 
legtöbbet jelentette neked, és miért?

„Elég néked az én kegyelmem, mert az én 
erőm erőtlenség által ér célhoz.“ 2 Kor 12,9
Mostanában havonta kell nagy szigorlatokat 
letennem, és közben megfelelni az elvárások-
nak a gyakorlatok alatt. Sokszor nem érzem 
magam erre alkalmasnak. Ilyenkor olyan jó 
ezt elolvasni.

Mit üzensz a Lélekfrissítő olvasóinak?
Mindenkinek sok szeretettel ajánlom a min-
dennapi igeolvasást, ebben nagy segítségünkre 
van egy bibliaolvasó kalauz, ez pedig most 
különösen nekünk szól!

Hogyan és mikor szoktál időt 
szakítani igeolvasásra, Isten 
előtti elcsendesedésre?
Reggelente szoktam Igét ol-
vasni. Korán indulok, sokat 
utazom a munkahelyemre, és 
az út első fele nyugalmasabb, 
ekkor szoktam Isten szavával 
töltekezni, és azon gondol-
kodni.
Ezeken felül szoktam időn-
ként mélyebb elcsendesedé-
seket tartani. 

Mi jelenti a legnagyobb nehézséget a szá-
modra abban, hogy leülj Isten Igéje mellé 
naponta?
Az a legnehezebb, amikor ezerfelé járnak a 
gondolataim, és sok a teendő, rohanok.

Milyen gyakorlati tanácsot tudnál adni azoknak 
az olvasóknak, akik hasonló problémával 
küszködnek?

„Ne igazodjatok e világhoz, hanem változza-
tok meg értelmetek megújulásával, hogy 
megítélhessétek: mi az Isten akarata, mi az, 
ami jó, ami neki tetsző és tökéletes.“ (Róm 12,2) 
Az én életemben ez segített: annak a felismerése 
igazán és mélyen, hogy Isten nélkül rohan-
gálhatok, de az egésznek nincs sok értelme. 

Melyik az a bibliai Ige, ami mostanában a 
legtöbbet jelentette neked, és miért?
Jézus mondja: „Én azért jöttem, hogy életük 
legyen, sőt bőségben éljenek.“ (Jn 10,10)
Azért szeretem Jézusnak ezt a mondatát, 
mert felszabadít, szabadságot ad, és kiderül, 
hogy Jézus teljes, bővölködő életet tud és 
 szeretne adni.

Mit üzensz a Lélekfrissítő olvasóinak?
Csak akkor vagyunk biztonságban, ha Arra 
 figyelünk, Aki a legjobban szeret, legjobban 
ismer, és a legjobbat szeretné nekünk; és ha 
engedjük, hogy az Ő szeretete, igazsága át-
formálja a mi gondolatainkat, életünket. Jó 
az Úr szeretetében megerősödni!

Hogyan és mikor szoktál időt szakítani ige-
olvasásra, Isten előtti elcsendesedésre?
Este altatás, mosogatás… utána, lefekvés előtt, 
amikor még tudok koncentrálni. Mostanában 
reggel útban hazafelé az óvodából, de akkor 

„csak“ imádkozom.

Mi jelenti a legnagyobb ne-
hézséget a számodra abban, 
hogy leülj Isten Igéje mellé 
naponta?
A testi-lelki fáradtság. Soha 
nem hittem volna, hogy két 
kisgyermek nevelése ennyire 
sok energiát igényel. Egyete-
mista koromban elsőként 
keltem, reggeli frissességben 
tartottam csendességet. 
Most a gyermekeim meg-
előznek, ez nagy kihívás.

Milyen gyakorlati tanácsot tudnál adni azoknak 
az olvasóknak, akik hasonló problémával 
küszködnek?
Ugyanolyan elhatározással kellene konkrét 
időt kijelölni csendességre, mint egykoron 
tettük azt. Nekem ez az egyetemista éveimet 
jelenti, akkor kollégiumban laktam, ott sem 
volt egyszerű alkalmas időt találni, de sikerült, 
mert nagyon akartam.

Melyik az a bibliai Ige, ami mostanában a 
legtöbbet jelentette neked, és miért?
Efézus 3,14-21  Egy térdműtét miatt szobafog-
ságban levő, egyébként munkájából kifolyólag 
nagyon sokfelé járkáló, utazó barátnőm kérte, 
hogy ezzel az Igével imádkozzunk érte. Nagy 
áldás volt ez a kérés nekem is, napokig forgat-
tam Pál szavait a szívemben, gondolataimban. 
Jó volt ezzel az Igével imádkozni, mert kevés 
szóval mond el fantasztikus dolgokat Istenről, 
és a Vele való kapcsolatunkban rejlő lehető-
ségekről.

Mit üzensz a Lélekfrissítő olvasóinak?
Örömteli, áldott csendességeket kívánok, hogy 

„Isten adja meg nektek dicsőségének gazdagsága 
szerint, hogy hatalmasan megerősödjék ben-
netek a belső ember az ő Lelke által.“ Ef. 3,16

Hogyan és mikor szoktál időt szakítani ige-
olvasásra, Isten előtti elcsendesedésre?
Igyekszem minden reggel korán elolvasni a 
napi Igét. Istennel való beszélgetésem az egész 
napot betölti, lehetek buszon, villamoson, 
vagy séta közben.

Mi jelenti a legnagyobb nehézséget a szá-
modra abban, hogy leülj Isten Igéje mellé 
naponta?
A reggeli korai kelés. De mindenre van meg-
oldás, csak kérni kell erőt Istentől.

Milyen gyakorlati tanácsot tudnál adni azoknak 
az olvasóknak, akik hasonló problémával 
küszködnek?
Kérjenek erőt az állhatatosságra, mert az ördög 
adja az ötleteket, hogy az Igétől másfelé for-
duljunk, pedig a tanításra szükségünk van. 
Azért kelek fel én is fél ötkor, ha hatkor mennem 
kell valahova, hogy tudjam az Úrtól rendelt 
feladatomat.

Melyik az a bibliai Ige, ami 
mostanában a legtöbbet 
 jelentette neked, és miért?
Nem emelnék ki egyet sem 
külön. Hatvan éve élvezem 
az Ige valamennyi versét, és 
örülök annak, hogy már itt 
e földön örök életem van!

Mit üzensz a Lélekfrissítő 
olvasóinak?
Csak az Úrban bízzanak 
szüntelen, és imádkozzanak 
a szeretteik hitre jutásáért 
naponként. A példaadás is 
igen fontos.

Zámbó Lászlóné, 
Erika (73)
nyugdíjas, sokszoros 
nagymama

Bálintné Dr. 
Schneider Nóra (31)
jogász

Kaszásné Becsei An-
na (41)
pedagógus, 2 pici 
gyermek édesanyja
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Egy új könyv 
a Bibliában Királyok 1. könyve 1,1-13

13.szombat

Királyok 1. Könyve

A Királyok könyvei Dávid halálától (kb. 
Kr.e. 964) Jeruzsálem meghódításáig, és 
a babiloniak templomrombolásáig (Kr.e. 
587) számolnak be Izrael történetéről. 
Azok a fejezetek, amelyeket most együtt 
olvasunk (1 Királyok 1-11), elsősorban a 
Dávid és Salamon közötti hatalomátadás-
ról szólnak. A tekintetünk a következő 
nemzedékre irányul. Salamon a templom 
építtetőjeként, és minden idők legbölcsebb 
királyaként vonult be a történelembe. Az 
események leírása ugyanakkor nem áll 
meg a fény és dicsőség bemutatásánál, 
hanem – mint az a Bibliára másutt is oly 
gyakran jellemző – az esendőt, az emberit 
is hitelesen elénk tárja. Az első fejezete-
ket áthatják az intrikák. Az egyik oldalon 
Adonÿjjá és Joáb, a másik oldalon Betsabé 
és Nátán taktikáznak nagyon ügyesen. 
Dávid pedig még a halálos ágyán is a 
 lezáratlan kérdéseket akarja tisztázni. A 
Királyok 1. Könyve 2,9 versét például ép-
pen ezért egyáltalán nem lehet a „nagy 
emberek utolsó szavai“ jelzővel illetni. 
És Isten? Ő inkább a háttérben marad, és 
néha csak csodálkozunk, hogy mennyi 
mindent enged megtörténni. Mindezek 
ellenére, mindenben az Ő terve valósul 
meg Dáviddal és utódaival kapcsolatban.

Dávid feltörekvő fiai

A becsvágy és az intrikák számunkra sem is-
meretlenek. Lányunk, akit mindenféle királyi 
ház nagyon érdekel, mindig rendkívül jól in-
formált a felől, hogy éppen melyik uralkodói 
családnál mi történik. De becsvággyal és 
intrikákkal a munkánk során is találkozhatunk. 
Ezzel szemben, Istennel járó emberek között 
egyfajta konfliktusmentes közegre számítunk. 
Micsoda keserű csalódás, ha ott is ilyen ne-
gatív tapasztalatokat szerzünk!
A Biblia ebben a tekintetben kijózanítóan 
valósághű. De hogyan is került sor ezekre 
az intrikákra?
Dávid egészen idős koráig nem tisztázta 
egyértelműen a trónöröklés kérdését. Az 
 olvasott szakaszban már egy öreg és roska-
tag Dáviddal találkozunk. Még egy fiatal, 
szép nő se hozza meg az életkedvét. 
Izraelben is mindig az elsőszülött fiú volt a 
trón várományosa. Itt van tehát Dávid ne-
gyedik fia, Adonijjá, aki a bátyái halála után 
a következő a trónöröklésben. Az öccsében, 
Salamonban azonban a riválisát látja. Taktikai 
ügyeskedéssel megszerzi egyes befolyásos 
személyek támogatását (a hadvezér Joábét 
és Ebjatár papét). Egy ünnepséget szervez. 
Ez lenne a trónra lépésének kezdete. Ellen-
felei a Nátán próféta körét képező emberek. 
Ők azt akarják elérni, hogy Salamon legyen 
a király. Salamon anyja, Batsabé eközben a 
királynál jár.

Hogyan tudjuk feldolgozni, ha 
Isten - látszólag – így a háttér-

ben marad?

Hogyan és mikor szoktál 
időt szakítani igeolvasásra, 
Isten előtti elcsendesedés-
re?
Rögtön reggel, felkelés után 
olvasom az Igét és imádko-
zom. Igyekszem megtalálni 
a belső és a külső csöndet, 
hogy halljam az ÚR szavát. 

Mi jelenti a legnagyobb ne-
hézséget a számodra abban, 
hogy leülj Isten Igéje mellé 
naponta?
Mivel nyugdíjas vagyok, gya-
korlatilag semmi nehézséget 

nem kell leküzdenem. (Ez esetleg túl ideálisnak 
hangzik, de így van.) 

Milyen gyakorlati tanácsot tudnál adni az 
olvasóknak?
Több évtizeddel ezelőtt eldöntöttem, hogy 
Krisztussal kezdem a napomat, és Ő segít 
 ennek gyakorlati megvalósításában. 

Melyik az a bibliai Ige, ami mostanában a 
legtöbbet jelentette neked, és miért?
Jézus így válaszolt: „Szeresd az Urat, a te Iste-
nedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes 
elmédből. Ez az első és a nagy parancsolat.“ 
Máté 22,37-38.  Így szeretnék élni, mert az 
 Istennel való szeretetközösség mindennél 
fontosabb. 

Mit üzensz a Lélekfrissítő olvasóinak?
Ha lelkükben frissen szeretnék kezdeni a 
 napot, akkor olvassák az Igét, és ima által 
 beszélgessenek Jézussal.

Hogyan és mikor szoktál időt 
szakítani igeolvasásra, Isten 
előtti elcsendesedésre?
Lelkipásztorként egész nap 
az Ige örömében, sokféle 
szolgálatban és készülésben 
járok. Mégis létszükséglet 
minden nap, hogy a szemé-
lyes csendességért is kinyissam 
a Bibliám. Ezt akkor teszem meg, amikor 
 elkezdek készülni az aznapi szolgálatokra.  

Mi jelenti a legnagyobb nehézséget a számodra 
abban, hogy leülj Isten Igéje mellé naponta?
A rohanó élettempó hajt engem is. Sok a feladat, 
intéznivaló egy nagy gyülekezetben, 5 gyermek 
mellett. Néha megkísért ez a gondolat, hogy 
gyorsan intézkedni kell … Aztán mindig rádöb-
bent engem Isten, hogy hiába a futás, szaladás, 
ha nem Tőle indul minden. 

Milyen gyakorlati tanácsot tudnál adni azoknak 
az olvasóknak, akik hasonló problémával 
küszködnek?
Tudnunk kell, hogy a jó megoldások nem tőlünk 
születnek. Néha nagyon komolyan csak rontani 
tudunk Isten ügyén a mi ötleteinkkel. Nagyon 
fontos megtagadni magunkat, az indulatainkat, 
és Istenre hagyatkozni. Valóban vágyni arra, 
hogy Ő vezessen minket.

Melyik az a bibliai Ige, ami mostanában a 
legtöbbet jelentette neked, és miért?
Gyülekezeti óvodánk dolgozóinak hetente tartok 
áhítatot, ebben a tanévben a szolgáló élet té-
májában. Pár napja beszéltünk erről: „a rád 
bízott drága kincset őrizd meg a bennünk lakozó 
Szentlélek által.“ (2Tim. 1,14) Csodálatos volt 
végiggondolni, hogy milyen kincsünk van, hogy 
mennyire gazdagok vagyunk!

Mit üzensz a Lélekfrissítő olvasóinak?
Szeretettel köszöntök mindenkit, mint Jézusban 
testvéreimet! Ha most kezdik a Biblia olvasását, 
akkor tartsanak ki, hiszen évek kellenek, mire 
az ember összefüggéseiben kezdi érteni az Igét. 
Ha régóta olvassák, akkor ne engedjenek ebből 
semmiképpen! Bármelyik Igét sokféle új üze-
nettel töltheti meg az Isten. Az igazán megál-
dott szolgái Istennek mindig komoly igeolva-
sók voltak.

K.E.

Kovács Gézáné, 
Ildikó (61)
nyugdíjas, 3 felnőtt, 
családos gyermek 
édesanyja

Somogyiné Ficsor 
Krisztina (41)
református lelkész, 
5 gyermekes édes-
anya
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Királyok 1. könyve 1,14-31
14.vasárnap

Királyok 1. könyve 1,32-53
15.hétfő

Döntések

„A nem döntés is döntés“ – mondta gyakran 
édesapám. Egyik barátnőm ezt egy hosszú 
évekig húzódó kapcsolatában tapasztalta 
meg keservesen. Nem tudta rászánni magát 
arra, hogy hozzámenjen a barátjához, csak 
halogatta az egyértelmű választ – míg végül 
aztán a fiú szakított vele, és elvett egy másik 
lányt. 
Az is egyfajta döntés volt, hogy Dávid nem 
tudott határozni, ki kerüljön a trónra, hiszen 
ezzel eldöntötte, hogy átengedi a trónt az 
erőszakosan fellépő Adonijjának. Ezért élezte 
ki Nátán ennyire a kritikáját (24). Dávidnak 
nyilvánvalóan mindig nehezére esett fiának, 
Adonijjának megtiltania bármit is (1,6). Ezzel 
viszont hagyta az eseményeket folyni a ma-
guk útján – és ha nem lett volna ott Batsabé 
és Nátán, rossz vége lehetett volna a dolognak. 
Valószínűleg testvérek közötti összecsapásra 
került volna sor, úgy, mint amikor Dávid fiá-
val, Absolonnal küzdött meg a trónért. 
Én is szalasztottam már el jó lehetőségeket a 
határozatlanságom miatt. Néha egy bizonyos 
emberhez fűződő vonzalmam befolyásolta 
hátrányosan az ítélőképességemet. Dávid 
példáján szeretném megtanulni, hogy a 
fontos dolgokról időben hozzak döntést, és 
azokat következetesen meg is valósítsam – 
azokat is, amelyek a lelki növekedésem 
szempontjából jelentősek a számomra. 
Egyik barátnőmnek például, akivel erről 
 beszélgettem, ez azt jelentette, hogy el-
döntötte: a végrendeletében egy keresz-
tyén szervezetet jelöl majd meg, amely 
iránt elkötelezettnek érzi magát.

Utódlás megoldva?

Úgy tűnik, egy utolsó percben meghozott 
döntés eredményét láthatjuk magunk előtt. 
A lakoma, amelyet Adonijjá szervezett, már 
nagyban zajlott. Tulajdonképpen két szálon 
futnak a történések. Dávidnak döntenie kellett 
végre, és ezt azonnal tettekre is kellett válta-
nia, s a nyilvánosság előtt be kellett jelentenie. 
Míg korábban egy legyengült és közömbös 
ember benyomását keltette, hirtelen felélén-
kül, és világos parancsokat osztogat. A fiatal 
Salamont fölkenik, és kikiáltják királynak. A 
nép számára így lezárul ezzel ez a bizonytalan 
időszak. Dávid halogatott döntése volt az 
egyik oka az országban eluralkodó bizony-
talanságnak, és a felfordulásnak.
Mit jelenthet ez a mi számunkra? Hol ta-
pasztaljuk mi is, hogy egyes emberek 
 ragaszkodnak a székükhöz, ahelyett hogy 
átadnák a helyüket az utódjuknak? Egy 
nyugdíjas lelkész mondta nekem egyszer: 

„Felismerni, amikor egyesek nem tudnak 
 elengedni dolgokat, tanulni belőle, és még 
időben másképp csinálni – ezek megfonto-
lása segített olyan helyzetekben, amikor 
döntéseket kellett hoznom.“ 

Mi segíthet engem abban, hogy ki tud-
jam adni a kezemből a felelősséget? 

Hol okoz számomra nehézséget, hogy 
megbízzam másokban, ami aztán azt eredmé-
nyezi, hogy nem tudok megválni dolgoktól?

Királyok 1. könyve 2,1-12
16.kedd

Királyok 1. könyve 2,13-25
17.szerda

Utolsó igazságszolgáltatás

Hogy meddig uralkodott együtt Dávid és 
Salamon, az nem egészen világos. Valameny-
nyi felkészítési, vagy amolyan gyakornokidő 
azonban biztosan volt. Egy jól szervezett 
staféta-átadás okos dolog. Dávid arra hasz-
nálja ezt az időt, hogy megismertesse Sala-
monnal az aktuális kérdéseket és ügyeket. 
Számára az a legfontosabb, hogy Salamon 
hitelesen és megbízhatóan gyakorolja hiva-
talát (2-3). Nyomatékosan felhívja Salamon 
figyelmét még egyszer arra az ígéretre, 
amelyet Isten tett neki (4). 
Ezután olyan sorok következnek, amelyek 
egyáltalán nem illenek a képbe. Úgy tűnik, 
mintha Salamonnak Dávid rendezetlen ügyeit 
kellene lezárnia. Ezeknél az eseteknél azon-
ban utólagos igazságszolgáltatásról van szó. 
Háborús időben Dávid uralkodása alatt is sok 
embert öltek meg. Az alantas gyilkosságot 
azonban ilyenkor is elítélték. Dávid hadvezére, 
Joáb személyes bosszúból ölte meg Saul 
hadvezérét, Abnert. Joábot ezért soha nem 
vonták felelősségre. Dávid viszont addig 
nem akart meghalni, amíg nem gondosko-
dott az igazságszolgáltatásról ebben az 
ügyben. 
Máshogyan járt el viszont Simei esetében. 
Dávid megkímélte őt, habár Joáb annak ide-
jén nagyon igyekezett meggyőzni őt, hogy 
azonnal ölje meg. Dávid akkor nem akart 
személyes okokból bosszút állni Simein. 
 Ennek ellenére meg kellett bűnhődnie a 
 viselkedéséért (2 Sám 16,6-14). Valószínűleg 
ezért adta át ezt a feladatot Dávid az utód-
jának, Salamonnak. 
A bűn bűnhődést és megbocsátást kíván. 
Ez a gondolat előremutat Jézus engesztelő 
halálának jelentőségére is.

Következetesség?

Amit ma olvasunk, megint ellenkezik a 
bölcs és nemes Salamon királyról alkotott 
elképzeléseinkkel. Azonban elgondolkoztató, 
hogy a Biblia ezt sem hallgatja el. Nem egy 
eszményképet látunk magunk előtt a szemé-
lyében, hanem épp úgy, mint Dávid esetében, 
itt is egy olyan király áll előttünk, akinek 
vannak erősségei és gyengeségei. 
A Salamon és Adonijjá közötti viszony feszült 
volt. Salamon anyja, Batsabé kettőjük közt 
áll, de Adonijjá csak a saját céljaira használja 
fel őt. Batsabé megkéri Salamont, hogy adja 
Adonijjának Dávid egyik feleségét. Okos 
taktika: Aki elveszi a volt király feleségét, 
megerősíti a jogát a trónra. Ám Salamon át-
látott a trükkön, és megölette a testvérét. 
Testvérgyilkosság volt ez, vagy az intrikáért 
és árulásért járó jogos büntetés?
Az 1, 52-ben olvashattuk, hogy milyen felté-
tellel hagyta életben Salamon a testvérét 
az első államcsíny után. Adonijjá egész pon-
tosan tudta, hogy nem számíthat kegyelemre, 
ha újból megpróbál királyságra törni. A só-
várgása a hatalom iránt azonban erősebb 
volt, mint a belátása.
Magamra ismerek Adonijjában. Bár egyér-
telműen tudom, hogy egy bizonyos út rossz, 
ennek ellenére azt választom. Bár pontosan 
tudom, milyen következménye lehet egy 
 bizonyos magatartásnak, mégis úgy cselek-
szem. Adonijjá példája arra szólít fel, hogy 
gondoljam át útaimat.
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Királyok 1. könyve 2,26-35

18.csütörtök
Királyok 1. könyve 2,36-46

19.péntek

Egy nagy államférfi vége

Joáb bátor hadvezér volt. Sok csatát vívott 
Dávidért, és gyakran látta el okos tanácsok-
kal. Aztán, ahogy mondani szokták, rossz 
lóra tett. Mivel Adonijjá mellé állt, számolnia 
kellett azzal, hogy meg kell halnia. De nem 
ezt rótta fel neki Salamon, hanem azokat a 
tetteket, amelyeket még Dávid ideje alatt 
követett el. A személyes bosszúja, és Abner 
büntetlen meggyilkolása lett a veszte. 
A bajban Joáb az oltárhoz menekült, amely 
az Úr sátorában állt. Ott akart meghalni. 
Átölelte az oltár szarvait, így kereste Isten 
kegyelmét és védelmét. A halála elkerülhe-
tetlen volt, de egészen az utolsó pillanatig 
kapaszkodott Isten irgalmasságába. 
Ebben a tekintetben Joáb példakép a szá-
momra. Életben és halálban is Isten irgal-
masságába akarok kapaszkodni, és nem 
 hagyom, hogy elűzzenek a közeléből. 
 Minden helyzetben Rá támaszkodom.

Uram, én is azt kívánom, hogy 
semmi és senki ne tudjon elűzni 
Tőled. Köszönöm irgalmasságodat. 

Te tarts meg engem! Ámen. 

Világos szabályok

Emlékszünk még, hogy mit kért Dávid 
Simeivel kapcsolatban (2,8-9.)? Salamon 
nem akart feleslegesen kegyetlen lenni hozzá, 
hanem megadta Simeinek a lehetőséget, 
hogy nyugodtan és biztonságban élhessen. 
Azonban itt sem tartotta magát Simei a 
szabályokhoz. Persze azt is mondhatnánk: 

„Érthető, hiszen a rabszolgáit akarta vissza-
hozni“. Azonban ezzel eltért a megállapo-
dástól, amit Salamonnal kötött. Ennek meg 
is lett ennek a következménye. Salamon 
 királyként veszített volna a hitelességéből, 
ha a szavait nem követték volna tettek. 

„Vele bármit meg lehet tenni“ – ez lett volna 
ennek az üzenete. Az szilárdította meg a 
 királyságát, hogy ennyire következetes volt 
(46). 
Ez arra emlékeztet engem, hogy Isten is tartja 
magát az ígéreteihez – jó és rossz dolgoknál 
egyaránt. Az Újszövetségből is tudjuk: Aki 
nem tartja magát Isten törvényéhez, az nem 
nyeri el tetszését (Gal 3,10) és nem részesülhet 
az örök életben. Ez pedig milyen könnyen 
megtörténik! Éppúgy, mint, Simei esetében, 
egy hirtelen döntés is súlyos következmények-
kel járhat. Isten előtt az viszont megállhat, 
aki elfogadja Jézust, hiszen Ő az, aki az egész 
törvényt beteljesíti. Ő következesen tartotta 
magát helyettünk a megállapodáshoz. Neki 
köszönhetjük, hogy ránk is vonatkozik az 
ígéret, hogy Isten hűséges és eljuttat minket 
a célhoz.

Királyok 1. könyve 3,1-15
20.szombat

Több mint mese

„Teljesítem három kívánságodat!“ Ezt a 
mondatot jól ismerjük a mesékből. Itt 
 azonban az élő Isten az, aki teljesíteni 
 akarja Salamon egy kívánságát. 
A szíve vágyát. Vajon Salamon helyében mi 
mit kértünk volna? Mi a mi szívünk legfőbb 
kívánsága?
Engem ebben a történetben az érint meg, 
hogy Salamon elsőként nem magára gondol. 
Nem a hatalom, a gazdagság vagy az ellen-
ségei feletti győzelem foglalkoztatja. Első-
sorban az a fontos a számára, hogy az Istentől 
kapott feladatát jól elvégezze. Ehhez pedig 
bölcsességre és olyan szívre van szüksége, 
ami készségesen hallgat Isten szavára.
Ha jobban átgondolom, az én szívem kíván-
sága is hasonló. És örülök, hogy ennek Isten 
is örül. Ezzel kapcsolatban Jézus szavai jutnak 
eszembe, a Máté 6,33-ból: „Keressétek először 
az Ő (Isten) Országát és igazságát, és ezek is 
mind (vagyis az étel, az öltözet és minden 
egyéb, amire szükségünk van) ráadásul 
megadatnak néktek.“

Beszéljünk Istennel szívünk 
 kívánságairól!
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Királyok 1. könyve 3,16-28
21.vasárnap

Királyok 1. könyve 4,20-5,8
22.hétfő

Szeretet kontra jog

Ez a történet elsősorban arra szolgál, hogy 
példát kapjunk Salamon bölcsességéről. 
Számomra azonban most valami más is 
fontossá vált belőle: az az asszony, aki a 
gyermeket tényleg szerette, kész volt arra, 
hogy lemondjon róla, hogy ez által megmentse 
a gyermek életét. A szeretet és a lemondás 
néha együtt jár. Az igazi szeretet nem nézi 
a maga hasznát, és nem akar mindenáron 
birtokolni; ezt ismerte fel Salamon az ő böl-
csességében. Így aztán nem is az számít, hogy 
melyik asszony volt a test szerinti anyja a 
gyermeknek. Az igazi anya az volt, amelyik 
anyai szeretettel szerette őt. 
Engem nagyon megszólított ez a gondolat. 
Elgondolkoztam a különféle kapcsolataimon, 
és rájöttem, hogy az, amit én szeretetnek 
tartok, néha csak puszta önzés. Elvárom a 
férjemtől és másoktól is azt, amit jogosnak 
tartok: segítséget, figyelmességet, megfelelő 
bánásmódot, változást… De ha őszinte akarok 
lenni, be kell vallanom, hogy a saját szük-
ségleteimre használom fel őket. Lecsökken-
tem az életterüket, és korlátozom őket. Ma 
viszont fontossá vált a számomra, hogy az 
igazi szeretet elengedi a másik embert, azért 
hogy ne okozzon fájdalmat.
Egyébként pedig Isten is ilyen: Nem kényszerít 
minket arra, hogy Vele éljünk. Szabadságot 
ad nekünk, hogy szabadon dönthessünk 
Mellette.

Gondoljuk át, hogy van-e az életünknek 
olyan területe, ahol a lemondás által 

juttathatjuk kifejezésre a szeretetünket!

Előkép

Dávid Isten szíve szerinti király volt, de fia, 
Salamon uralkodása alatt érte el Izrael tör-
ténelmének virágkorát: a népnek jól ment a 
sora, az ország határai pedig soha nem látott 
mértékben kiszélesedtek. Nem voltak hábo-
rúk, és mindenhol békesség uralkodott. 
Nem túl szép ez ahhoz, hogy igaz legyen?
Salamonnak volt egy második neve is: 
Jedídja (2Sám 12,25). Ez a név azt jelenti, hogy 
az Úr kedveltje. Nyilvánvaló, hogy Salamont 
Isten rendkívüli módon megáldotta. 
És most gondoljunk valaki másra, aki szintén 

„Dávid fia“! Gondoljunk arra, akinek ezt 
mondta Isten: „Te vagy az én szeretett fiam“! 
Gondoljunk arra, akiben a bölcsesség és is-
meret minden kincse el van rejtve! (Kol 2,3) 
Gondoljunk arra, akinek az Országa az örök 
béke birodalma lesz.
Úgy hiszem, Salamon ennek az eljövendő 
Királynak az előképe. A Salamon uralkodása 
alatti birodalom, amit Isten békével áldott 
meg, csupán egy kis ízelítőt ad abból az 
időből, amikor a Békesség Fejedelme fog 
uralkodni. És milyen fenséges lesz az, ami-
kor ez a Király megkezdi uralkodását. Én 
már nagyon várom!

Királyok 1. könyve 5,9-14
23.kedd

Királyok 1. könyve 5,15-31
24.szerda

Az igazi bölcsesség

Minden bölcsességünk, 

amennyiben az tényleg 

érdemes a bölcsesség névre, 

és igaz és megbízható, 

két okra vezethető vissza: 

Isten ismeretére 

és az önismeretünkre.

KÁLVIN JÁNOS

Œ

Csak a személyesen megismert 

tudás az ismeret, 

és csak a megélt és a 

tapasztalat által igazolt 

ismeret a bölcsesség.

HANS-JOACHIM ECKSTEIN

Œ

Néha a múlandó dolgokat olyan 

komolyan veszem, 

mintha örökkévalók lennének, 

és az örökkévalóságot annyira 

nem veszem komolyan, 

mintha jelentéktelen lenne. 

Akkor vagyunk bölcsek, 

hogyha a múlandó és az örökkévaló 

dolgokat a maguk valós 

értéke szerint értékeljük. 

HANS PETER ROYER

Több mint diplomácia

Nekünk is feltűnt a 26. vers? Az, amit itt talán 
diplomáciai jártasságként jellemezhetnénk, 
valójában Salamon bölcsességének külön-
legességét jelzi. Ahhoz, hogy valaki a szom-
szédjaival békességben tudjon élni, bizony 
szükség van bölcsességre – és ez nem csak 
a hivatalos diplomáciában szükséges, hanem 
éppúgy a saját házunk táján is. Egyébiránt 
pedig, ha épp a bölcsességünk hiányozna, 
és nem tudjuk, hogyan is lehetne a nehezen 
kezelhető szomszédjainkkal bánni, gondol-
junk arra, hogy imádkozhatunk bölcsessé-
gért (Jak 1,5)!
Salamon nem feledkezett el arról, hogy milyen 
megbízást hagyott rá apja, Dávid. Templomot 
kellett építenie Istennek. A fát a templom-
építéshez Hírám, a föníciai király szállította. 
Az Izraeltől északra fekvő Libanoni-hegység 
cédrusai híresek voltak különlegesen jó 
 minőségükről. De ugyanígy a márványkö-
vek is rendkívül értékesek voltak (31.). Ha 
Istennek a legjobbat adjuk, az éppen elég.

Mit fektetek Isten ügyébe? Csak 
az időm, az erőm és a szeretetem 

maradékát – vagy ügyelek arra, 
hogy azt kapja, ami valóban megilleti Őt, és 
ami dicsőségéhez méltó?
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Királyok 1. könyve 6,1-13+37
25.csütörtök

Királyok 1. könyve 8,1-13
26.péntek

A csodálatos épület

Micsoda fenséges látvány lehetett! Talán te 
is tovább olvastál még néhány verset, ame-
lyek a templom belsejét írják le. És mit 
mondott Isten, látva ezt a csodálatos, épülő 
templomot? Olvassuk el még egyszer a 11-13-as 
verseket. Két dolog tűnt fel nekem:
1. Istennek az épületnél is fontosabb, hogy 
Salamonnak milyen a Vele való kapcsolata. 
Salamon oldaláról az által mutatkozik meg 
ez az élő kapcsolat, hogy bízik Isten szavában, 
és követi az Ő utasításait. Isten oldaláról 
pedig abban, hogy Ő hűséges népéhez. A 
templom lesz a jelenlétének látható jele.
2. Olyan ez, mintha Isten azt mondaná: Ne 
felejtsétek el, hogy nektek a templom többet 
jelent, mint nekem. Ha ez a templom lesz a 
látható lakhelyem, tudni fogjátok, hogy hol 
találhattok meg. Így ajándékozom nektek a 
közelségemet. 
Ahhoz, hogy valóban gyümölcsözővé váljon 
számunkra ez az Igeszakasz, idézzünk fel 
még egy Igeverset az Újszövetségből. Pál 
ezt írja a korintusi gyülekezetnek: „Nem 
tudjátok, hogy ti (mint gyülekezet) Isten 
temploma vagytok, és az Isten Lelke benne-
tek lakik?“ (1Kor 3,16)
Ez azt jelenti, hogy ahol a keresztyének 
együtt vannak, Isten ott van, egészen közel. 
Vigyük magunkkal ezt a gondolatot a követ-
kező gyülekezeti alkalmunkra, és tekintsünk 
az olykor kellemetlen testvéreinkre is ily 
módon. Ne felejtsük el: Isten jelen van.

Lenyűgöző beköltözés

Amikor Isten beköltözött a templomba, és 
ott lakozást vett, úgy megtelt Vele és a di-
csőségével a templom, hogy a papok nem 
tudták folytatni a szolgálatukat. Megragadott 
a gondolat, hogy az élő Istennel való talál-
kozás felborítja az ünnepi alkalom szokásos 
menetét.
Emlékszem egy esetre, amikor valami hasonló 
történt: Szépen elterveztük az istentiszteletet, 
amihez az is hozzátartozott, hogy a gyülekezet 
egyik új tagjának be kellett mutatkoznia. El 
is mesélte, hogy hogyan jutott hitre Jézusban – 
csak mondta, mondta és mondta…
Közben mindannyian éreztük, hogy ez nem 
pusztán valami hiú magamutogatás volt. Nem 
egy olyan valaki állt előttünk, aki szerette 
hallani a saját hangját, hanem egy olyan 
ember, akit belsőleg a szíve mélyéig meg-
érintett az, amit Isten az életében elvégzett. 
A gyülekezet lélegzetét visszafojtva követte 
megindító történetét. Gyorsan összesúgtunk, 
és eldöntöttük, hogy ma kihagyjuk a prédi-
kációt. Aztán eldöntöttük, hogy kihagyunk 
néhány éneket… Az egész istentisztelet végül 
nem állt másból, mint hogy rácsodálkoztunk 
arra a csodálatos történetre, amit Isten vitt 
véghez ennek az embernek az életében.
Az istentisztelet végére világosan láttuk: Isten 
dicsősége töltötte meg ott a termet, és az 
istentisztelet megszokott rendjét ez borította 
föl. Nekünk, a gyülekezetnek, ez mélyen 
megindító élmény volt. És olykor szeretnék 
ilyenből még többet…

Tapasztaltuk-e már, hogy milyen 
az, amikor Isten dicsősége betölt 

egy helyet?

A felhők arra emlékeztetnek, hogy 
Isten a pusztai vándorlás során 
népének felhőoszlopként mutatta 
meg magát. Ez által vált láthatóvá: 
Isten jelenvaló!

Királyok 1. könyve 8,14-30
27.szombat

Királyok 1. könyve 8,31-53
28.vasárnap

Pillantás a múltba

Salamon nem naiv. Tudja, hogy Isten „nem 
fér bele“ egy emberek által épített házba 
(27.) Tisztában van azzal, hogy Istennek le 
kell ereszkednie, hogy beköltözzön egy ilyen 
kicsi házba, hogy ezzel fejezze ki népének: 
Itt vagyok. Értetek vagyok itt. 
Ezt Isten már régen bebizonyította. Salamon 
emlékeztet erre, s utal különböző események-
re: az Egyiptomból való szabadulásra, az 
ígéret földjére való bevonulásra, a szövetség-
re, amit Isten népével kötött, és a tízparan-
csolat kőtábláira.
Isten hűséges volt, törődött népével. Ez adja 
Salamonnak a bátorságot, hogy kérje Isten 
segítségét a jövőben is. 

Gondoljunk arra, hogyan tapasztal-
tuk meg már eddig is Isten hűségét 

és gondoskodását. Köszönjük meg 
ezeket Istennek. Mi van a jövővel kapcsolatban 
a szívünkön? Vigyük vágyainkat Isten elé. 
 Tudatosítsuk magunkban: Isten a jövőben is 
hűséges lesz hozzánk!

Az imádság háza

„Semmiért se aggódjatok, hanem imádságban 
és könyörgésben mindenkor hálaadással 
tárjátok fel kéréseiteket Isten előtt“ Ezt írja 
Pál a Filippiben élő gyülekezetnek (Fil 4,6). 
Salamon imádságában látjuk, hogy mennyi 
mindent meg lehet konkrétan fogalmazni.
Salamon kéri, hogy Isten hallgassa meg népe 
imádságait. Különböző élethelyzeteket sorol 
fel, amelyekben különösen fontos az Istennel 
való párbeszéd. Akár vétkesek, akár ártatla-
nok, háborúk között vagy békeidőben, nyo-
morúságban és nehézségben – mindenkor 
Istenhez kell, hogy forduljanak.
A 48. versben az utalás, – az imádkozó gon-
doljon a templomra, – nem azt jelenti, hogy 
a templom maga hatalommal bírna, vagy 
hogy Isten csak ott lenne jelen. Sokkal inkább 
arra akar rávezetni, hogy ott vannak a szö-
vetségkötés látható jelei: a kőtáblák és az 
áldozati oltár. Így a templomra való emlé-
kezés is segíti az imádkozókat abban, hogy 
szükséghelyzetben tudatosan felidézzék: 

„Isten szövetséget kötött népünkkel. Ő köz-
tünk van. Ezért mehetünk hozzá szükségünk-
ben.“
Isten hívása nekünk is szól, hogy a szükség 
idején merjünk hozzá fordulni! Ő hallja, és 
meg akarja hallgatni imádságunkat.

Œ

Nem azért imádkozunk, 

hogy tudassuk Istennel, mit akarunk, 

hiszen Isten jobban ismeri 

a szívünket, mint mi magunk. 

Hanem azért, hogy ezzel kifejezzük: 

aki imádkozik, az Isten 

színe előtt él, Őelőtte jár, 

Istennek adja, ami az övé, 

és elfogadja, amit Isten adni akar. 

ROMANO GUARDINI
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Királyok 1. könyve 8,54-66

1.hétfő

Lehetséges vagy lehetetlen?

Hogyan élhet úgy egy nép, vagy akár az 
egyes ember, hogy abban Isten kedvét lelje? 
Be tudjuk tölteni Isten parancsolatait és 
rendelkezéseit?
Salamon felismerte a titkot: Isten „hajlítsa 
magához szívünket, hogy mindig az ő útján 
járjunk.“ (58.) Egyenesen újszövetséginek 
tűnik ez a megközelítés!
Ha csak önmagunkra tekintünk, azt látjuk, 
hogy messze vagyunk attól, hogy Istennek 
tetsszünk. Arra van szükségünk, hogy a szí-
vünk megváltozzon, újjá legyen, kész legyen 
meghallani Isten hangját, és szívesen meg 
is cselekedje akaratát. Ilyen szívet kért Sala-
mon magának, amikor Isten megkérdezte 
tőle, hogy mit kíván (1Kir 3,9). Most ezt kéri 
egész népe számára. Komolyan veszi a király 
a rábízott népért viselt felelősségét.  
Legyen a mi imádságunk is hasonló közben-
járó imádság a reánk bízottakért!
Salamonnak ez az imádsága később egészen 
új mélységet kapott. Jézus megváltó csele-
kedete ugyanis magában foglalja az új szívet 

is. Isten belülről változtat meg bennünket 
(Zsid 8,10). Isten gyermekei szívesen hallgat-
ják azt, amit mond, és meg is cselekszik 
akaratát. 
Emellett Salamonnak az is fontos, hogy az 
ünnepnapok nyitottságát Isten felé az em-
berek magukkal vigyék a hétköznapokba is 
(61.). Hiszen az Istenre figyelés nemcsak az 
ünnepnapok része. 

Az olyan szív, amely szívesen hall-
gat Istenre – talán túl optimista 

gondolat lenne? Ellentmond ennek 
a saját tapasztalatunk? Vagy megtapasztaltuk 
már, hogy Isten új szívet adott nekünk – amely 
hallgat Rá? Hogyan ismertük meg az Ő 
szavát? Jó volna erről beszélgetni! Kérjük, 
írják meg nekünk tapasztalataikat!

Királyok 1. könyve 9,1-9
2.kedd

Királyok 1. könyve 10, 1-13
3.szerda

Világos beszéd

„Istennél legalább tudjuk, hogy hányadán 
állunk“ – mondta egy idősebb asszony, akire 
nem jellemzők a diplomatikus szófordulatok, 
hanem ami a szívén, az a száján.
Valóban, Isten a Salamonnal való beszélge-
tésében is világosan megmondja, hogy mi-
lyen körülmények között érvényes az ígérete. 
Ő nem valamiféle játékszer, amivel azt lehet 
tenni, amit akarunk. Istent egyrészt mellőzni, 
másrészt a szeretetére és a hűségére is 
igényt tartani nem megy egyszerre.
Ugyanakkor a Salamonnak tett ígéretet igen 
bátorítónak és vigasztalónak látom. Szinte 
átsüt a szavakon a szeretet (3b.). Isten szeme 
és szíve mindenkor az ő templomán lesz.
Ma már nincs meg Izraelben a templom, 
csupán egy kis maradványa. De ahogy már 
néhány napja tisztáztuk, a gyülekezet ma 
Isten új temploma. Erre a „templomra“ 
 vonatkoztathatjuk Isten ígéretét: Szeme 
és szíve mindenkor velünk lesz. Hát nem 
nagyszerű ezt tudni?

Mit jelent ez az ígéret 
személyesen nekem?

Meglepő

A Sábai királyság a mai Jemen területén 
volt. Nagy jólét jellemezte ezt az országot, 
különösen híresek voltak értékes fűszereik, 
és más mezőgazdasági termékeik. Jól meg-
épített öntözőrendszere gazdag aratást 
biztosított. Kereskedő karavánjaik messze 
földre elvitték áruikat.
A Salamon bölcsességéről és gazdagságáról 
szóló hírek eljutottak Sába királynőjéhez, aki 
elhatározta, hogy ő maga fog e hír igazság-
tartalmáról meggyőződni. És meglepetéséből 
nem tudott felocsúdni.
Érdekes, hogy hogyan értelmezi Salamon 
bölcsességét és gazdagságát (9.). Az ő 
 szemében Izrael Istene elsősorban nem 
 Salamon személyét áldotta meg, hanem 
az egész népet, és ebben a királynő Isten 
szeretetét látta. 

 A bölcsességgel megáldott nők és 
férfiak állami vagy gyülekezeti tiszt-
ségekben – mindenkor Isten rendkÍvüli 
ajándékai. Eszünkbe jut valaki közülük?  
Jó lenne értük hálát adni és bátorí-
tani őket.
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Királyok 1. könyve 11,1-13
4.csütörtök

Királyok 1. könyve 11,26-43
5.péntek

Erős hatás

„A ház feje a férfi, de a nyak az asszony, aki 
oda fordítja a fejet, ahová akarja“. Ugye, 
hallottuk már ezt a népi bölcsességet? 
 Sokszor mosolyogva emlegetik, amikor 
 házastársakról beszélnek.
Salamon életére ez valóban találó jellemzés 
lehetett. „Drága Salamonom, olyan jó lenne, 
ha itt, Jeruzsálemben is lenne egy hely, ahol 
én is imádhatnám isteneimet! Engedd meg 
nekem, hogy egy kis oltárt építtessek!“ – 

„Kedves Salamonom, imádkozom érted, 
hogy sikerüljön a terved!“ „Látod Salamon, 
megsegítettek téged az isteneim! Nem 
akarsz velem jönni, és velem együtt tisztelni 
őket?“
Így képzelem el a korabeli beszélgetéseket 
Salamon és feleségei között. Lehet, hogy 
azt gondolta Salamon, hátha tényleg van 
benne valami. Az nem árthat, ha még több 
isten van a segítségünkre...! Talán így, 
szinte észrevétlenül történtek az első lépések 
a tévúton…
 Furcsának tűnik ez nekünk? Magam is meg-
döbbentem, amikor egy beszélgetés közben 
tudatosult bennem, hogy például társadal-
munkban az anyagi javak birtoklása a legtöbb 
ember legfontosabb kérdésévé vált, vagyis 
bálványunkká lett. Amikor magamba néztem, 
rájöttem, hogy nálam is túlzottan fontos 
helye van ennek a bálványnak. Élő Istenünk, 
az Ő akarata és szándéka pedig a háttérbe 
szorul.

Azok az emberek, akikkel körülveszem 
magam, befolyásolják a magatartá-

somat. Hogyan vélekedik a családom 
és a baráti köröm azokról az értékekről, amiket 
képviselek, – és milyen az ő értékrendszerük?

Szomorú vég

Vissza tudunk még emlékezni, hogy mit 
mondott Isten Salamonnak, amikor másod-
szor jelent meg nála (9. fejezet)? Világosan 
elmondta neki, milyen feltételek között fog 
mellette állni, és fogja őt megáldani. „Tied 
a választás!“ Salamon választott, de rosszul, 
s ennek súlyos következménye lett az egész 
nép jövőjére nézve.
Amikor elolvastam a történetet, nem fért a 
fejembe, hogyan lehetséges, hogy valaki Isten 
áldását és összes ajándékát így elherdálja. 
Hogy mehet bele valaki tudatosan egy ilyen 
félszívű istenkövetésbe? De aztán eszembe 
jutott egy barátunk, aki évekkel ezelőtt még 
tudatos Krisztus-hívő volt, majd a vállalko-
zásában az anyagiak egyre fontosabbá 
váltak. Ma már csak karácsonykor jön el a 
templomba. Isten már nem sokat jelent neki. 
Remélem, hogy egyszer visszatalál, és imád-
kozom is érte, hogy így legyen. De ebből az 
is tanulság a számomra, hogy magamért is 
imádkozzam: Isten tartson meg engem, és 
tegye érzékennyé a lelkiismeretemet, amikor 
a Tőle való eltávolodás veszélye fenyeget.

Tarts meg, Uram, mindennap 
magad mellett, hogy el ne téved-

jek, és el ne essem. Adj erőt, amikor 
meginog a hitem, a kételkedés és a gyengeség 
idején. Ámen

Az ország kettészakadása után 
Júda és Benjámin törzsei közös 
 politikai egységet alkottak, egy 
törzsként tekintették őket.

Zsoltárok könyve 35,1-16
6.szombat

Igazságtalanság!

Ha tévesen ítélnek meg minket, vagy csaló-
dunk azokban, akikben megbíztunk, netán 
a barátaink hagynak el minket, akkor szen-
vedünk, de ugyanakkor fel is háborodunk – 
hisz ez igazságtalanság!
Ha meghalljuk, hogy másokkal történt meg 
ez, akkor is háborgunk. Noha olyan világban 
élünk, amiről sok minden elmondható, csak 
az nem, hogy igazságos lenne, mégis van 
bennünk egy belső érzék, ami azt súgja, 
hogy az igazságtalanság mindig valami jó 
alapszabály ellen vét. Valami kifordult a 
sarkából, és ez nem hagy bennünket nyu-
godni. Kell, hogy legyen egy felsőbb hatóság, 
amely az igazságot helyreállítja!
 Dávid szava is egy ilyen felkiáltás. Minden 
csalódását, haragját kikiáltja, mert tudja, 
hogy Istennek mindent elmondhat, ami 
benne tombol. S ami az első olvasásunkkor 
szinte bosszúért való kiáltásnak tűnik, az 
nem más, mint egy kétségbeesett kívánság, 
hogy Isten, mint legfőbb Bíró állítsa helyre 
az igazságot.
 Dávidhoz hasonlóan, mi is mindennel, ami 
felkavar és foglalkoztat bennünket, Istenhez 
fordulhatunk. És biztosak lehetünk abban, 
hogy az idők végén nem lesz többé igazság-
talanság!
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János 13,1-11
7.vasárnap

János evangéliuma (13-18)

A János 13-ban megkezdődik a szenve-
déstörténet. Jézus felkészíti tanítványait 
szenvedéseire és a Tőle való elválásra. 
A tanítványaival kapcsolatos mondani-
valóját a János 17-ben, az értük mondott 
imában, az ún. „főpapi imádságban“ 
foglalja össze. Jézus még egyszer, hang-
súlyosan elmondja, hogy miért küldte 
Őt az Atya. Az Ő  elmenetele biztosítja a 
tanítványok bemenetelét Istenhez. Jézus 
előkészíti ezt az utat, és kéri az Atyát, 
hogy őrizze meg őket ezen az úton. Hisz 
követői majd ebben az egzisztenciális 
feszültségben élnek: a megváltás már 
megvalósult, de még be kell teljesednie. 
Ebben a bizonytalan állapotban ígéri nekik 
Jézus a Szentlélek eljövetelét. Rajta ke-
resztül Jézus továbbra is kapcsolatban 
marad velük.

A búcsúbeszédekben van néhány úgy-
nevezett „Én vagyok“ Ige. Ezekben  Jézus 
még egyszer röviden megfogalmazza, 
hogy ki is Ő, és mit jelent az emberek 
számára.
Isten maga így mutatkozik be az Ószö-
vetségben: „Vagyok, aki vagyok“ (2 Móz 
3,14) . Az „Én vagyok“ Igékben Jézus újra, 
nyomatékosan Isten  Fiának nyilvánítja 
ki magát.
Isten Fiakent Ő az, aki még a szenvedésben 
is aktívan cselekszik. Így Ő maga teszi 
meg az első lépéseket. Még Pilátus előtt 
is Ő a cselekvő, aki a szálakat a kezében 
tartja.

Jó példa

A következő mondat különösen is megraga-
dott (1.): „jóllehet szerette övéit e világban, 
szerette őket mindvégig.“ Ez egy olyan 
vígasztaló mondat, hogy beleírtam a nap-
táramba, hogy újra és újra elolvashassam. 
Úgy olvasom, mint ami közvetlenül hozzám 
szól: szeret engem mindvégig!
Jézus tudja, hogy már nem sokáig lesz e földön, 
így hát szeretne a tanítványainak útravalót 
adni. Példát mutat nekik (4.). Leveti a felsőru-
háját, kötényt köt magára, és megmossa a 
tanítványok lábát. Ilyesmit csak a rabszolgák 
csináltak.
Péter spontán elutasítja a lábmosást. Amikor 
Jézus tudtára adja, hogy amennyiben nem 
moshatja meg a lábát, úgy nem tartoznak 
egymáshoz, akkor meg hirtelen azt szeretné, 
ha Jézus a kezeit és az arcát is megmosná. 
Tipikus Péter! Már megint az egyik végletből 
a másikba esik.
De nem épp ebben hasonlítok rá annyira? 
Beszélek, amikor jobb lenne hallgatni. Rosz-
szat mondok. Ingadozom, és nem tudom 
igazából, hogy mit is akarok. És nagyon ne-
hezen tudom kivárni, ha Jézus azt mondja: 

„Később majd megérted!“ (7.) Dehát én már 
most meg akarok érteni mindent! 
Mit akar üzenni Jézus a 10. versben mon-
dottakkal? A páska ünnepének példáját 
hozza. Aki az ünnep előtt megfürdött, az 

„tiszta“, hogy részt vehessen rajta. Így az Ő 
szava által a tanítványai már „tiszták“ és 
hozzá tartoznak (vö. Jn 15,3).

Ma felírom a naptáramba, vagy egy 
szép lapra: Szeret engem mindvégig!

János 13,12-20
8.hétfő

János 13,21-30
9.kedd

Szabad élvezni

Nemrég olvastam egy érdekes beszámolót 
egy, a gyerekek körében végzett lábmosásról. 
Szemléletes leírás volt: a gyerekek helyet 
foglaltak a székükön, és aztán egyszerűen 
csak ott ültek, hisz semmit nem kellett 
tenniük, senki nem kérdezett, vagy várt el 
tőlük semmit, elengedhették magukat. 
 Különleges élmény volt ez a gyerekek szá-
mára, hisz manapság gyakran túlságosan 
is sokat várnak el tőlük. A csendre és kikap-
csolódásra szánt idő egyre kevesebb. A fiatal 
nő, aki a gyerekek lábát mosta, pontosan 
leírta, hogyan végezte ezt, és szavait olvasva 
még nekem is kedvem támadt odaülni… ! 
Egyszeriben azt is el tudtam képzelni, hogy 
én mossam meg valaki másnak a lábát. Jó 
érzés, hogy semmit nem kell tennem, hanem 
valaki más tesz valamit, ami számomra kel-
lemes – de az is jó érzés, ha én tehetem ezt 
valaki mással. Mit jelenthet a lábmosás 
napjainkban? Mit jelent számomra: engedni, 
hogy valami megtörténjen velem?
Érdekes volt, amit ez a fiatal nő a beszámo-
lója végén írt: „Egyetlen gyerek se akart az 
egész lábmosás alatt beszélgetni. Egyszerűen 
csak élvezték.“

Képes vagyok-e rá? Segítséget 
 elfogadni, és egyszerűen ellazulva 

élvezni – mint egy lábmosást? 
 Képes vagyok-e rá? Valaki más rendelkezésére 
állni, szolgálni neki, és jót tenni vele?

Jézus es árulója

Jézus szomorú. Tudja, mi fog történni, sőt 
azt is tudja, hogy ki fogja elárulni. Szavak, 
amelyek gyászt, félelmet és megdöbbenést 
váltottak ki a tanítványokban, akik az asz-
talnál együtt ültek, épp úgy, mint ma ben-
nünk. Egy szövegrész tele sötétséggel – a 
következőkben bizonyosan:
Ott ülnek együtt bizalmas körben, ahol addig 
biztonságban érezték magukat, amikor törés 
támad közöttük. Már semmi nem olyan, mint 
régen. Egyre inkább eluralkodik a félelem és 
a szomorúság.
Végül Jézus kiküldi Júdást a sötétségbe, 
hogy megtegye, amit meg akar tenni, amit 
meg kell tennie. Minden fekete még odakint 
is. De álljunk csak meg! Nem egészen. Jézus 
adott Júdásnak egy darab kenyeret. Júdás a 
kenyérrel megy ki az éjszakába.
Taizé-ben hallottam egyszer, hogy ez a darab 
kenyér a szeretet jele, amit Jézus Júdás iránt 
érez, és amit ki is mutat. Égő szeretet! Ez 
fénylik át az éjszakán, át a sötétségen. És 
ez a fény segít nekem, hogy ebben a szö-
vegrészben megtaláljam újra a világosságot. 
Mert érthetővé válik belőle: Jézus szeretete 
Júdásra is érvényes. Júdás maga az, aki ezt 
a szeretetet elutasítja.
Eszembe jut egy ötletes módszer, amit a 
gyerekek mindig lenyűgözőnek találnak. 
Ezzel szavak nélkül is kifejezhetjük, amit 
gondolunk. Egy képet festünk zsírkrétával, 
majd feketével az egészet átfestjük, végül 
pedig egy hegyes eszközzel lekaparjuk a 
 feketét, hogy a színes részek láthatóvá vál-
janak. A feketének el kell tűnnie. Az éjszaka 
hirtelen nem is olyan sötét már. A szeretet 
világít!

Van otthon zsírkrétánk? Akkor kipró-
bálhatjuk, ha van kedvünk hozzá: 
Rajzoljunk egy színes képet, ezt fessük 
át feketével, és karcoljuk le egy részét, 
hogy láthatóvá tegyük újra a színeket.
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János 13,31-35
10.szerda

János 13,36-38
11.csütörtök

Márkajelzés

A mondat ismerős a számunkra: „Ahogyan 
én szerettelek titeket, ti is úgy szeressétek 
egymást!“ Ezt mondja Jézus tanítványainak, 
és ezzel nekünk is. „Hát persze“, mondjuk 
mi, „tudjuk. Így is teszünk!“ De valóban így 
teszünk? Hiszen a szeretetről fognak minket 
felismerni, ez a mi „márkajelzésünk“: az 
egymás iránti szeretet. Tényleg megismernek 
minket? Látható valóban mindenki számára 
a „márkajelzésünk“?
A gyülekezetünkben két idős asszony között 
már régóta parázslik egy veszekedés. Egy 
félreértésből született, az emberek pedig 
tovább szították, akik időnkent az egyik, majd 
a másik oldalt vették pártfogásukba, és végül 
úgy elmérgesedett a helyzet, hogy teljesen 
megszakadt közöttük a kapcsolat. Ha külön-
külön beszélünk velük, akkor mindketten azt 
mondják, hogy szomorúak, és hogy szeretnék 
a vitát lezárni. De egyik sem teszi meg az első 
lépést. Ilyen, és ehhez hasonló helyzetben 
vannak sokan közülünk, így újra és újra 
rádöbbenünk, hogy a „márkajelzésünk“ 
mégsem olyan egyértelműen felismerhető. 
Jézusnak irántunk való szeretete viszont ön-
zetlen volt, és az is marad; erre a szeretetre 
a megbocsátás és a megértés a jellemző.
Jézus szeretetének át kell világítani rajtunk 
ahhoz, hogy mások felfigyeljenek rá. Lehet, 
hogy nem mindig sikerül megtennünk egy 
olyan nagy lépést, mint amivel például a 
fenti vitát azonnal le lehetne zárni. Akkor 
haladjunk inkább apránként! Ha meg merjük 
ezeket a lépéseket tenni, akkor válik nyil-
vánvalóan láthatóvá a „márkajelzésünk“!

Milyen kis lépést kell most 
 megtennem?

Mégis szerette

Egy gyermek-csendesnapon egyszer erről a 
történetről beszéltünk. Péter komoly igéretet 
tesz Jézusnak: „Az életemet adom érted!“ 
Csakhogy Jézus már tudja, hogy Péter meg 
fogja tagadni Őt. És sajnos már megint 
 magamra ismerek Péterben, mint már oly 
sokszor! Olyan gyorsan meg tudunk ígérni 
valamit. Olyan könnyen kimondjuk. De meg 
is tudjuk tartani a szavunkat?
A gyerekek elgondolkoztak ezen, velünk 
együtt. Majdnem mindenki tudott mondani 
olyan helyzetet, amikor valaki az ígéretét 
mégsem tartotta meg, és ez veszekedéshez, 
síráshoz vezetett.
Ezután képeket festettünk, énekeltünk, a 
végén pedig matricákat adtunk a gyerekek-
nek, amin ez állt: „… Jézus mégis szeret 
engem!“
Akkor is, ha ígéretet teszek, és nem tartom be. 
Amikor nagy szavakat mondok, és ha eljön 
az ideje, meggondolom magam. „… Jézus 
mégis szeret engem!“
Ezt a matricát a mai napig őrzöm. Sőt, fel 
is ragasztottam egy szokatlan helyre: egy 
fagerendára a házunkban, jó magasra. Első 
pillantásra nem tűnik föl, de némelyik ven-
dégünk felfedezi, és rákérdez. Így gyakran 
érdekes beszélgetések alakulnak ki utána.…

János 14,1-7
12.péntek

János 14,8-14
13.szombat

Fészekrakás

Sok várandós asszonyt hatalmába kerít 
több-kevesebb intenzitással a fészekrakó 
ösztön: kifestik a jövendőbeli gyerekszobát, 
vesznek, vagy kölcsönöznek egy bölcsőt, 
szeretettel előkészítik a babaruhákat. 
Mindennek kész kell lenni, mire a kis jövevény 
végre megérkezik.
Egy ehhez hasonló képet használ Jézus. A 
tanítványai nyugtalanok. Mostanra megér-
tették, hogy semmi nem marad a régiben – 
Jézus elhagyja őket.
Ezért fontos Jézusnak, hogy tanítványait 
megnyugtassa, és biztonságot sugározzon 
feléjük. És beszél nekik arról a biztonságos 
helyről, amit számukra el fog készíteni. 
Ahogyan egy anya a gyermekének valóságos 
kis „fészket“ épít, úgy készíti elő Jézus a 
 tanítványoknak is a hajlékot. Legfőbb kíván-
sága, hogy mindörökké együtt lehessen 
 velük.
A legjobb az egészben: Ő nem arra vár, hogy 
mi találjuk meg az utat hozzá, miután a 
kezünkbe nyomta az útleírást az atyai ház 
felé, hanem ő maga az út, ami minket haza 
vezet. Ha útra kelünk, és az ő közelében 
maradunk, akkor biztosan a célhoz visz 
minket.

Lehet, hogy előbbr otthontalanná 

kell válnunk ahhoz, 

hogy oda jussunk, 

ahol a Menny kapuja nyitva áll. 

(ISMERETLEN)

Üres csekk?

Ha a 12. verstől kezdődően kiemeljük a sza-
vakat a szövegösszefüggésből, könnyen 
 félreérthetővé válnak. Úgy hangzik, mintha 
Jézus a tanítványainak  valamiféle üres 
csekket adott volna, hogy csak imádkozniuk 
kell, és máris mindent megkapnak, amit 
csak kívánnak. De nem erről van szó. Jézus 
ugyanis tesz egy fontos kikötést. A titok 
 abban rejlik, hogy „Jézus nevében“, vagy 
ahogyan más fordításokban áll: Jézusra 
 hivatkozva imádkozzunk. Mi szükséges 
 ehhez?
Mindenképp az kell hozzá, hogy Isten aka-
ratát vágyakozva keressük, és saját kíván-
ságainkat ne tartsuk annyira fontosnak, mint 
az Övét. Jézus nevében imádkozni azt jelenti, 
hogy az Ő céljait, kívánságait tesszük magun-
kévá. Mik az Ő céljai és kívánságai? Például, 
hogy az emberek hitre jussanak. Hogy Isten 
nevét dicsérjék. Hogy az Ő szeretetét min-
denhol megismerjék. Amikor ezeket kérjük, 
akkor biztosak lehetünk benne, hogy Jézus 
nevében imádkozunk.

Œ

Isten hallja a kérésedet, 

ha Őt keresed. 

De nem hallgat meg téged, 

ha Rajta keresztül mást keresel. 

AUGUSTINUS

Œ

Az imádkozás áldozatot jelent: 

Önmagunk és akaratunk odaszánását. 

G. STÄBLER
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János 14,15-21

14.vasárnap
János 14,22-31

15.hétfő

A Vígasztaló

Csodálkozva mondta a keresztyénekről a 
baltikumi bolsevikok egyik vezetője: „Ezek-
kel az emberekkel nem lehet mit kezdeni! 
Elveszünk tőlük mindent, és mégse panasz-
kodnak. Kiűzzük őket a házaikból, és ők szó 
nélkül elmennek. Börtönbe visszük őket, igen, 
még a halálba is kergetjük őket, és ők panasz 
nélkül, elszántan néznek szembe mindennel. 
Mintha a keresztyénségük körülvenné őket, 
mint egy fal, amin nem lehet keresztültörni.“
Ezek a szavak nagyon megragadtak engem. 
És minél többet gondolkodom rajta, annál 
inkább meg vagyok győződve arról, hogy 
a keresztyének higgadtsága ebben a hely-
zetben a Szentléleknek volt köszönhető, a 
Vígasztalónak és Segítőnek, akit Jézus meg-
ígért. Olyan hatással van Ő ránk, hívőkre, 
amit mások nem tudnak felfogni (17.). A 
Szentlélek köt össze minket örök hazánkkal 
és Istennel. Ő emlékeztet minket arra, hogy 
olyan Atyánk van, aki vágyakozik utánunk, 
és vár ránk.
Nem vagyunk olyanok, mint az árva gyerekek, 
akik nem tudják, hova is tartoznak valójában. 
A bennünk élő Szentlélek napról napra – és 
különösen a nehéz időkben – ízelítőt ad ne-
künk a Mennyországból.

Szeretet és béke

Isten és Jézus Krisztus nem csak velünk, 

értünk és körülöttünk van, hanem 

 bennünk él. Ha Isten és Krisztus lakozást 

vesz bennünk, akkor minden más, korábbi 

úrnak távoznia kell a szívünkből. Krisztus 

él, és ezentúl egyedül Ő uralkodik ben-

nünk. De ez csak akkor igaz, ha Jézus 

Krisztust szeretjük, és megtartjuk Igéjét.

DIETRICH BONHOEFFER 

Œ

Ha az Úrral békében élsz, és jól érzed 

magad, akkor szívből örülj. Ha az Úrral 

békében élsz, testileg viszont nem érzed 

jól magad, Ő akkor is megőriz téged a 

csüggedéstől, és Jézussal mindig új re-

ménységet nyerhetsz.

A. KOLPING

Œ

Krisztus, aki a szívek vigasztalója, az Úrral 

való békességet hagyta nekünk örökségül – 

azon az éjjelen, amikor elárultatott; köz-

vetlenül a kereszthalál előtt, amikor szá-

munkra úgy tűnik, hogy mindennek vége.

H. HOFMANN

János 15,1-8
16.kedd

Jézussal cselekedni!

„Én, egyedül!“ – ordította a kisfiú, aki nem 
akarta, hogy édesanyja segítsen neki kicso-
magolni a jégkrémet. Egy lépés az önállóság 
felé. Eljön a nap, amikor neki is az édesanyja 
nélkül kell élnie az életét. Az Istennel való 
viszonyunkban viszont épp ellenkezőleg van 
ez. A hit azt jelenti, hogy az Ő gyermekeiként 
életünk során egyre erősebben függünk Tőle. 
Ezt különösen akkor érezzük, ha él bennünk a 
vágy, hogy az életünknek maradandó hatása 
legyen.
Jézus a szőlőtőhöz hasonlítja magát, akihez 
mi szőlővesszőként szorosan kapcsolódunk. 
Csak így teremhetünk gyümölcsöt életünk-
ben. Tehát elsősorban nem a saját befekte-
tésünk és erőfeszítéseink a fontosak, hanem 

hogy rendben van–e a kapcsolatunk az erő-
forrással: „mert nélkülem semmit sem tud-
tok cselekedni.“ Semmit, ami valóban mara-
dandó lenne. 
Ahelyett, hogy az életünket tennivalókkal 
zsúfoljuk tele, Jézus arra hív minket, hogy 
Vele ápoljuk a közösséget, és ebből éljünk. 
Ezt megtehetjük a személyes csendességben, 
bibliaolvasás közben, imádkozva, istentisz-
teleten és a mások iránti szolgálatban. A 
döntő az, hogy szoros kapcsolatban legyünk 
Vele. Tehát: ne egyedül, hanem Jézussal 
cselekedjünk!
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János 15,9-17
17.szerda

János 15,18-16,4a
18.csütörtök

Szerelem első látásra

„Amikor a kórházban először megláttunk té-
ged az ágyacskádban, egyből tudtuk, hogy 
téged akarunk. Megszerettünk első látásra.“ – 
mondták újra és újra a kisfiúnak a nevelő-
szülei.
Néha felismerjük, hogy a választás a mienk. 
Dönthetünk Isten mellett, vagy Isten ellen. 
De ez csak az egyik oldal. A másik oldalról 
Jézus szól a tanítványainak, ahogy a Szent-
írásban olvashatjuk. Isten már a mi döntésünk 
előtt jóval korábban kiválasztott minket. Ő 
mellettünk döntött. Részéről ez szerelem 
volt első látásra, ami már akkor létezett, 
amikor az édesanyánkban megfogantunk. 
És Istennek terve van velünk. Az életünknek 
maradandó gyümölcsöt kell teremnie. De 
milyen is ez a gyümölcs? Írjunk könyvet, 
amit sokan olvasnak majd? Dolgozzunk 
fontos tisztségekben, amelyek tekintélyt 
biztosítanak nekünk? Ezek önmagukban 
nem rossz dolgok, de az a gyümölcs, amit 
az Úr tőlünk vár, kevésbé rendkívüli, viszont 
annál fontosabb: Gyermekeiként szeretetet 
kell sugároznunk mások számára, mégpedig 
azt a szeretetet, amivel Ő szeret minket.
Nem könnyű feladat? Gondoljunk a tegnapi 
Igére: Ne egyedül, hanem Jézussal csele-
kedjünk!

Egy másik erőforrás

Észak-Koreában nagyon veszélyes dolog, ha 
az ember keresztyénnek vallja magát. Aki 
ezt megteszi, számolnia kell azzal, hogy 
börtönbe kerül. A keresztyéneket az állam 
ellenségének tartják. Ám annak ellenére, 
hogy ennyire gyűlölik őket, a számuk egyre 
nő. Jézus ebben a szakaszban tanítványait 
a fentiekhez hasonló nehéz időkre készíti 
fel, arra, hogy a követőit gyűlölet és üldözés 
fogja fenyegetni. Az Ő kereszthalála az em-
bereket még inkább meg fogja osztani: Az 
igazságot hirdette vagy tévtanító volt? – 
teszik fel a kérdést. Hasonló szituációban 
vigasztalást jelent számunkra, hogy Jézust 
magát is gyűlölték az emberek.
Ma is épp úgy, mint régen, Jézus megosztja 
az embereket. Szükségünk van-e Rá ahhoz, 
hogy Istenhez jussunk? Ezt a kérdést még 
ma is sokan felteszik. Igazi gyűlölettel azért 
ritkán találjuk magunkat szembe, ha erre 
igennel válaszolunk. Inkább egy részvevő 
mosolyt kapunk válaszul. Ugyanakkor bizo-
nyos szituációkban köztünk, akik keresztyé-
nek vagyunk, és a többi ember között egy 
láthatatlan szakadékot érzékelhetünk. Ha 
a Biblia szerint élünk, sok dologban más a 
látásmódunk, és más értékeket élünk meg 
az életben. Ennek ellenére sokszor sajnos 
hallgatunk, amikor pedig szólni kellene, 
mert nem akarunk kilógni a sorból.

Mikor éreztük már az életünkben 
ezt a láthatatlan szakadékot? 
Hogy viselkedtünk ilyenkor?

János 16,4b-15
19.péntek

János 16,16-24
20.szombat

A Szentlélek feladatai

A Szentlélek fontos feladatokat tölt be:
1.) A hitetlen emberek számára nyilvánvalóvá 
teszi, hogy szükségük van Jézusra. 
●  Rámutat arra, hogy a tulajdonképpeni 

bűnük a hitetlenségük. 
●  Rámutat arra, hogy Jézus igazságos és ők – 

az Ige mércéje szerint – elbuktak…
●  Rámutat arra, hogy Isten ítélete vár rájuk.
2.) A hívő embereket tanítja és oktatja. 
●  Segít nekik Isten szavát jobban megérteni, 

és Jézust jobban megismerni.
●  Felkészíti őket arra, amit a jövő hoz.
●  Rámutat Jézus csodálatos személyre, és 

arra indítja őket, hogy Őt dicsőitsék.

Miben és hogyan tapasztaltuk 
már életünkben a Szentlélek 

 munkáját?

Viszontlátásra!

Luther Márton újra és újra szenvedett az ül-
döztetések között a csüggedéstől. Felesége, 
Katalin azon fáradozott, hogy bátorítsa férjét, 
és Isten jelenlétére emlékeztesse őt. Amikor 
Luthernek az élete vége felé egy nagy csaló-
dást kellett átélnie, a feleségének különös 
ötlete támadt: hívott egy kőfaragót, és csi-
náltatott a házukba egy új boltívet, amibe 
belefaragtatta ezt a szót: Vivit! – Ő él!
Ez magát Luthert és a házban megforduló 
összes vendéget arra emlékeztette távozáskor, 
hogy Jézus feltámadt, és még mindig él; és 
hogy Ő egy napon visszajön, hogy a barátait 
Magához vegye.
Jézus él! Ezt akarom én is mindig szem előtt 
tartani, amikor csüggedt és bátortalan vagyok, 
amikor egyedül érzem magam, és szenvedek 
ettől a világtól.
Egyébként sokszor gondolkodtam már azon, 
hogy mit fogok mondani Jézusnak, amikor 
egy napon majd Előtte állok. Olyan sok tisz-
tázatlan kérdés van, amit szívesen feltennék 
Neki. Olyan sok dolog van, amit a világból vagy 
az Ő Igéjéből nem értek. De Ő ezt mondja: 

„és azon a napon nem kérdeztek éntőlem 
semmit.“ Ez azt jelenti, hogy ami most tisz-
tázatlan kérdés, az ki fog tisztulni. Talán nem 
is azért, mert válaszokat kapunk rá, hanem 
azért, mert látni fogjuk, hogy milyen is Ő – 
és ez az összes kérdést elhallgattatja majd 
bennünk.  

Úr Jézus, tiszta szívből vágyom 
arra, hogy végre színről-színre 

láthassalak Téged. Segíts nekem, 
kérlek, hogy hű maradjak Hozzád, és a 
 nekem szánt feladatokat odaadással végez-
zem ebben a világban. Ámen.
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János 16,25-33

21.hétfő
János 17,1-5

22.kedd

Békességbe rejtve

Az Úr közvetlenül a lelkünkhöz szól: 

Béke legyen veled! 

Újra meg újra, amikor a levertség, 

a csüggedés, 

vagy az elkeseredés kizökkent 

a nyugalmunkból. 

Erőnk a békességben rejlik, 

békességünk pedig az odaszánásban 

és az elengedésben. 

A kísértő arra törekszik, 

hogy nyugtalanná tegyen minket; 

az Úr munkája viszont az, 

hogy megnyugvást és békességet 

szerezzen nekünk. 

Egy édesanya sem tudja olyan oda-

adóan lecsendesíteni síró gyermekét, 

mint a Mennyei Atya, 

aki megnyugvást ad mindazoknak, 

akik tiszta szívből vágynak 

a Vele való közösségre.

Atyám, én újból hűségedre 

bízom magam,

Óvó kezedre, szerető szívedre

A test csábítása és a sötétség ereje

Közelségedtől űzetik tova. 

GERHARD TERSTEEGEN

Az ígéret beteljesül

Elérkezett az ideje annak, amiért Jézus a 
Földre jött. Mindent előre megmondott. 
 Jézus még egyszer beszél Mennyei Atyjával, 
de ennek az imának a középpontjában nem 
a saját szenvedései vannak, hanem az Atya 
dicsőítése a cél. Jézus imájának középpont-
jában a tanítványok állnak, akiket Isten rá-
bízott (2.).
Örök életet, megbékülést Istennel, szabad-
ságot, elképzelhetetlen békességet ajándékoz 
nekünk, már itt. De akkor miért is olyan vonzó 
az örök élet ígérete a jövőre vonatkozÓlag?
●  Az örök életben megismerjük Istent – 

ahogyan az Ige írja.
●  Az örök életben végre megláthatjuk, 

 amiben eddig a Földön hittünk.
●  Az örök életben Isten csodáját testközel-

ből érzékelhetjük.
●  Az örök életben megtaláljuk a helyünket.
Képzeljük el, hogy megpróbáljuk elmagya-
rázni egy egyéves gyermeknek, hogy milyen 
is lesz majd, amikor járni tud. „Kedves kisfi-
am, képzeld csak el, milyen lesz, ha majd 
ügyesen tudsz járni. Mindent új perspektí-
vából látsz majd, sokkal gyorsabban jutsz 
majd előre, gyönyörű cipőid lesznek, rolle-
rezhetsz és görkorcsolyázhatsz majd… cso-
dálatos lesz.“ Ha elmagyarázni még el is 
tudjuk a gyermeknek, ettől azonban még 
nem fogja teljesen megérteni, milyen is lesz, 
amikor járni tud. Ennek ellenére gyakorol és 
gyakorol, minden erejét összeszedve. És 
egyszer majd valóban eljön az idő, amikor 
már látni fogja, hogy miről is volt szó!

Vajon így élünk mi is – minden 
porcikánkkal az örök életre 

 készülve?

János 17,6-10
szerda

Szeretet-közösségben Jézussal

„Kedves gyermekem, sok időt töltöttünk 
már együtt, és egészen jól ismerjük már 
egymást. Már nem kellemetlen számodra, 
hogy átlátom és ismerem az életed részle-
teit, hanem örülsz is neki, hogy előttem nem 
kell megjátszanod magad, hanem egysze-
rűen önmagad lehetsz. Ha ilyen sok időt 
töltünk együtt valakivel, elkerülhetetlen, 
hogy jellemvonásaink is változzanak a másik 
hatására. Ez így van nálad is, gyermekem. 
Már olyan sokat tanultál tőlem. Emlékszel 
még, hogy régen milyen indulatos voltál? 
Sok beszélgetés után néhány dolgot a Meny-
nyei Atya elé tudtunk vinni együtt. Megta-
nultad felismerni az értékeidet, amiket az 
Atyától kaptál, és egyre kevésbé van rád 
 hatással az emberek rossz befolyása. Nagy 
örömmel tölt el, hogy már ilyen sok minden-
ben formálhattalak téged. Ahogyan ezeket 

te Tőlem megtanulod, úgy kapom ezeket 
én is az én Atyámtól, a mi Atyánktól. Minél 
jobban megismersz engem, annál jobban 
meg fogod ismerni az Atyát is. Minél jobban 
hasonlítasz majd Hozzám, annál inkább ha-
sonlatos leszel a Teremtőhöz is. Lesz, amikor 
valósággal sugárzol, és mások is látják, érzik, 
hogy ez a békesség benned nem jöhet mástól, 
mint a Teremtő Istentől. Én és az én Atyám 
is azt szeretnénk, hogy minden ember meg-
ismerje és megtapasztalja azt a szeretetet, 
üdvösséget és békességet, amit csak az Atya 
adhat. Maradj a közelemben, és én megígé-
rem neked, hogy mindig veled leszek.“

23.
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János 17,11-19
24.csütörtök

János 17,20-26
25.péntek

Idegen – szinte mindenütt

Németországban születtem, és így a világ 
többi országában valójában idegen vagyok. 
A testvérem Franciaországban él, s mi majd-
nem minden nyáron elutazunk Bretagne-ba, 
hogy meglátogassuk őt. Nagyon szép ott. 
Szeretem a tengert, Normandia és Bretagne 
kissé zord éghajlatát, és természetesen a 
sógorom francia családját. De minden alka-
lommal érzékelem, hogy bár tetszik nekem 
itt, mégsem tartozom ide, ebbe az országba. 
Leginkább akkor tudatosul ez bennem, ha 
hosszabb beszélgetést akarok folytatni az 
emberekkel. Nem értem őket, vagy csak 
rosszul, ők pedig jót mulatnak a kiejtésemen 
és szóhasználatomon.
Így van ez velünk, keresztyénekkel is. Élünk 
ezen a Földön, élvezünk sok mindent, szeretjük 
az embereket – de az igazi otthonunk Atyánk-
nál van, a Mennyországban. Jézus azonban 
szándékosan tart minket ebben a világban. 
Vajon miért? Erre a 18. vers adhat magyará-
zatot. Jézus az emberekhez küld. Azt akarja, 
hogy megismertessük Őt velük. És ehhez a 
feladathoz védelmét is megígéri nekünk (15.).

Áradó szeretet

A víz hatalmas energiát tud létrehozni. Óriási, 
éles sziklák válnak a víz erejének hatására 
kerek kövekké. Az USA Arizona államában a 
Grand Canyont a nem túl nagy Colorado folyó 
évszázadok alatt vájta ki a sziklákból, s a 
zúgó vízesés lenyűgöző élményt nyújt.
A szeretettel is így van ez, amit Istentől ka-
punk. Hatalmas, meggyőző erő, aki ebben 
és ezzel él, az újra és újra megdőlni látja a 
világi törvényszerűségeket. Hol tapasztaltam 
meg, hogy meglep Isten – egészen szemé-
lyesen – a szeretetével? Hogy lehetséges az, 
hogy a legkülönbözőbb személyiségű ke-
resztyének Jézusban mégis egyek? Mit mond 
a mai bibliai rész erről? Miért játszik a sze-
retet olyan nagy szerepet ebben?

Segíts Uram, hogy szereteted 
 áradata engem is betöltsön, hogy 

ez által mások is eljuthassanak a 
Te tiszta és frissítő forrásodhoz. Mutasd meg, 
hol kerekítheti le szereteted a magam és mások 
szögletességét, mint ahogyan a víz formálja 
olyan csodálatosan kerekre a köveket. Ámen.

János 17,5 és 24
26.szombat

János 18,1-11
27.vasárnap

Örök szeretet

„Mama, ezt nem értem!“ hallottam gyakran 
az általános iskolai időszakban a lányomtól, 
amikor a matematikai feladatokon kotlott. 
Szinte hallani lehetett, ahogy kattogtak az 
agykerekek a kis fejében, amint megpróbálta 
érthető szabállyá formálni azt, a mi a ma-
tekkönyvben áll. Hasonló történt velem nem 
is olyan régen, amikor rácsodálkoztam egy, 
a maihoz hasonló bibliai részre. Döbbenetes 
belegondolni: Jézus már akkor is létezett, 
mikor a Föld még nem! Hogyan lehetséges 
ez? Szinte felfoghatatlan. Azóta is lenyűgöz, 
valahányszor olyan bibliai helyet találok, 
amelyik erről ír.
Vannak olyan igazságok a Bibliában, amelyek 
nem nyílnak meg nekünk azonnal. Gyakran 
épp ezek a legjelentősebb helyek. Jézus újra 
leírja Isten szeretetét, amely mindig is léte-
zett, és ami nem múlik el. Ő visszatér ismét 
az Atyához. Itt zárul a kör. De ebbe az atyai 
közösségbe bevonja tanítványait is. Jézus 
bizonyos mértékben helyettünk is kéri Istent, 
hogy mi is Őhozzá tartozhassunk. Fontos, 
hogy ez a kérés egyben kijelentés is. Igen, 
mi Istenhez tartozunk, része vagyunk ennek 
a különleges köteléknek. Micsoda drága 
ajándék ez!

Œ

Nincs szebb dolog, mint amikor 

szeretnek minket, 

önmagunkért szeretnek, vagy még 

inkább: önmagunk ellenére.

VICTOR MARIE HUGO

Œ

Isten dicsőítése nem más, 

mint énekbe vagy szavakba öntött 

rácsodálkozás arra, hogy 

Isten szeretett gyermekei vagyunk. 

FRIEDHOLD VOGEL

Szent rémület

Tudják, hogy kivel van dolguk, hogy egy 
 ártatlant fognak el. Jézus minden félelem 
nélkül áll a katonák előtt, s amikor megmond-
ja, hogy ő az, akit keresnek, a katonákat ez 
a szó szoros értelmében visszatántorítja. 
Mégis, folytatják terv szerint a feladatukat…
Péter olyan bibliai személy, akit nagyon 
szeretek. Annyira emberi, impulzív – közel 
áll hozzám. S mivel ilyen hirtelen természetű, 
elfelejt mindent, amit Jézus tanított neki, és 
előrántja a kardját. Ott állnak tehát mind-
annyian a Gecsemáné kertben… A katonák 
ijedten, Péter túlbuzgón, Jézus pedig közöt-
tük. 
Mit lehetett ebben a helyzetben Jézus sze-
mében látni? Mi lett volna, ha valamelyik 
katona felismeri Jézusban, hogy ki Ő valójá-
ban? Péter helyzetét vizsgálva: vajon mérges 
lehetett lefegyverzése és rendreutasítása 
után? Mit teszünk mi, ha észrevesszük, hogy 
buzgalmunkban túllőttünk a célon? Hogyan 
reagálunk, ha Jézus – vagy éppen egy em-
ber – rendre utasít?

Œ

Minél nagyobb teret és hatalmat 

nyer Jézus szava a szívünkben, 

annál inkább az Ő hatása alá kerül 

a különben mégoly 

fegyelmezetlen beszédünk is.

FRIEDRICH VON BODELSCHWINGH
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János 18, 12-14. 19-24

28.hétfő

Megkötözve – kigúnyolva – 
 megverve

A történet váltakozva szól Jézusról (12-14. és 
19-24. versek) és Péterről (15-18. és 25-27. 
versek). Ma Jézusra koncentrálunk, majd 
holnap Péteren lesz a sor. A 14. vers hátterét 
János evangélista a 11. rész 47-53. verseiben 
magyarázza meg. Kajafás, anélkül, hogy tudta 
volna, próféta lett. Hiszen Jézus valóban a 
népért hal meg, minden emberért. De hogy 
mit jelent az Ő halála, azt nem sejtette Ka-
jafás, sem apósa és hivatali elődje, Annás 
sem.
A kihallgatás eredménye már rég megvan 
(Ján 11,53). Hiszen Jézus nyilvánosan lépett 
fel, így mindenki tudhatta, hogy mit tanít. 
A zsidó elöljárók kutyaszorítóban voltak: 

Tisztán látták, hogy Jézus az életüket, és 
 Istenről alkotott elképzelésüket kérdőjelezi 
meg. Ahelyett azonban, hogy hallgattak 
volna Rá, amilyen gyorsan és feltűnésmen-
tesen csak lehetett, félre akarták állítani.

Az Annás vezette kihallgatás 
során Jézus nem fogad el mindent 

csak úgy. Védekezik a jogtalan 
ütés  ellen (23.). Hogyan illik ez ahhoz, amit 
Máté evangéliumában (5,39) mondott arról, 
hogy fordítsuk oda másik arcunkat is?

János 18,15-18 és 25-27
29.kedd

Már megint Péter

„Te jó ég! Milyen kínos! Mindig ez a Simon! 
Minden alkalommal fel kell tűnnie!“ talán 
erre gondolt András, a fivére. „Vajon nem 
tévedett Jézus, amikor három évvel ezelőtt 
a Péter –kőszikla- nevet adta neki (Jn 1,42)? 
Én csak egy nagyszájú embert látok. Mint 
akkor, amikor mindenképpen Jézus elé akart 
menni a vízen. Persze az történt, aminek 
történnie kellett, ugyanis ha Jézus nem 
menti meg, egyszerűen belefulladt volna a 
tóba. És tessék, ma is jó kis kalamajkába ke-
veredett. De várjunk csak! Nem ezt mondta 
meg neki Jézus előre? Néhány órája, az igaz. 

De mégiscsak megdöbbentő, mint annyi 
minden, amit a Mesterünk mond, vagy 
tesz.“ – András megvakarja a fejét és elgon-
dolkozik egy pillanatra. „Ha jobban meg-
gondolom, amit a testvéremről mondtam, 
az valahogy mégse stimmel. Hiszen Jézus 
éppen az utolsó órákban mondta nekünk 
újra és újra, hogy a legeslegfontosabb az, 
hogy egymást elfogadjuk, sőt szeressük. 
 Jézus szereti a testvéremet, még most is, 
mint ahogyan engem is. Ez már abból is 
 kiderül, ahogyan ránéz. Jobb, ha most bo-
csánatot kérek Pétertől…“
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János 18,28-40
30.szerda

János 19,1-16
31.csütörtök

Az igazság

„Az igazság? Mi is valójában az igazság?“ Ezt 
kérdezi Pilátus a kihallgatás végén. Jézus 
mindent pontosan elmagyarázott neki. 

„Nem e világból való király, és mégis a Kirá-
lyok Királya vagyok. Figyelj rám, és megtu-
dod az igazságot.“ Világosan és érthetően 
hallhatja Pilátus, a keresztre feszítés előtt 
szinte az utolsóként, hogy kicsoda Jézus. De 
mit kezd vajon az igazsággal? Mindenesetre 
helyesen állapítja meg: „Ez az ember ártat-
lan.“ Ám a véleménye végül következmé-
nyek nélkül marad. Olyan nagyon mégsem 
akart Jézus igazságával foglalkozni. Hason-
ló helyzeteket ma is megfigyelhetünk – 
bárki viselkedhet így, aki szíve mélyén felis-
meri a Biblia igazságát, mégis elzárkózik 
előle. De hasonlóan viselkedik az a magát – 
talán régóta – keresztyénnek valló ember is, 
aki mégis vonakodik az Istentől megértett 
igazságot élete egy bizonyos zugába been-
gedni.

A vezető papok magatartása álszent. 
Megkerülik a palotát, nehogy tisztá-
talanná legyenek (28.), – ugyanis a 

páska ünnepe előtt nem volt szabad belépniük 
egy római (tehát pogány) palotába. Ugyan-
akkor egy ártatlan embert a bíróságra visznek. 
Ugyanilyen álnok módon viselkednek végig a 
bírósági tárgyalás alatt.

Elvakult düh

A zsidó nép az Isten által megígért Megváltót 
készül megölni. Az Ószövetségben, tehát 
Mózes és Ézsaiás írásaiban, vagy a Zsoltá-
rokban, amit a zsinagógákban felolvastak, 
sok utalás van a Szabadítóra, akit Isten küld 
majd el. Isten választott népe felismerhette 
volna Őt. Ez annyira egyértelmű volt, legalább-
is most, így visszatekintve annak látszik. 
Milyen keserű könnyeket hullajthatott Jézus 
Isten szeretett népe miatt, akikkel annyi 
csodát tett. Hiszen sokan nem akartak az 
igazsággal szembenézni. A zsidó elöljárók 
féltik hatalmukat, a társadalomban elfog-
lalt helyüket és gazdagságukat. Mások el-
képzelhetetlennek tartják, hogy Isten, a 
Nagy és Hatalmas olyan kicsivé lesz, mint 
Jézus. Sokan pedig egyszerűen csak sodród-
nak a tömeggel. Itt, a bibliai szövegben arrÓl 
olvasunk, hogy  röviddel a keresztre feszítés 
előtt a nép annyira fel volt ajzva, hogy a leg-
többen már nem is láttak a dühtől. Dühösek 
voltak Megmentőjükre és Megváltójukra. 
Különösen tragikus Pilátus szerepe (12-13.). 
Ő világosan látja, hogy Jézus ártatlan. A zsidó 
elöljárók erre szabályosan megzsarolják: 
ha elengedi Jézust, nem barátja többé a 
császárnak. Márpedig Pilátus Tiberius nagy-
lelkűségének köszönhetően kapta hivatalát. 
Ezt nem akarja kockára tenni, ezért inkább 
enged a nyomásnak.
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Kérjük, megrendeléséhez töltse ki az alábbi sorokat:

■■  Éves előfizetés 1980 Ft (495 Ft/negyedév + postaköltség) __ db
■■  Következő negyedévi szám 590 Ft (+ postaköltség) __ db

További kedvezmények csoportos éves előfizetés esetén (10 db-tól)! Érdeklődjön szerkesztőségünkben!
Éves előfizetés esetén a kiadványt a továbbiakban negyedévente folyamatosan küldjük, lemondásig.

A Szentírás Szövetség egyéb kiadványai

Ismerkedés a Bibliával gyermekeknek (3 évfolyam, negyedévenként, kedvezményes) 
■■  Éves előfizetés 800 Ft (+ postaköltség) __ db

■■ Egy negyedév 200 Ft (+ postaköltség) __ db

Útjelző fiataloknak (negyedévente, folyamatos)
■■  Éves előfizetés 1360 Ft (+ postaköltség) __ db

■■  Egy negyedév 340 Ft (+ postaköltség) __ db

Páratlan helyzet   ■■   1100 Ft  (+ postaköltség) __ db

Kereszt-kérdések        
■■  1 db 1000 Ft (+ postaköltség)

■■  2 db  1600 Ft (+ postaköltség) 

„Vegyél egyet a barátodnak/barátnődnek is!”

lélekfrissítő
         Bibliaolvasó             vezérfonal nőknek


