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Énekek: 225,1. 5; 233; 370,2; 200
Lekció: Máté 24,23-33
Alapige: 1Timótheus 4,1
A Lélek pedig nyilván mondja, hogy az utolsó időben némelyek elszakadnak a
hittől, hitető lelkekre és gonosz lelkek tanítására figyelmezvén.
Imádkozzunk!
Méltó, hogy neked adjunk hálát, örökkévaló Istenünk, aki Jézus Krisztusban úgy
szeretted ezt a világot, hogy Őt azért adtad és küldted, hogy aki benne hisz, ne veszszen el, hanem örök élete legyen.
Hálát adunk neked a Krisztus titkáért, az evangélium üzenetéért.
Köszönjük irgalmasságodat, amely mindig oly közel, amely megmaradt és meg
fog maradni a hívőkön örökké.
Magasztalunk azért, hogy életünket is megtartottad, vezetted, hordoztad, elviselted, eltűrted.
Köszönjük harcainkat, Urunk, amelyben a győzelmek téged dicsőítenek, és még
a bukások is, mert arra a felemelő, megbocsátó kézre, szívre van szükségünk, amely
a tied, Atyánk.
Köszönjük, bár méltatlanok vagyunk, mégis veled, a világossággal lehetünk közösségben. Veled, aki erő, fenség, dicsőség vagy, az élet maga. Ez a mi életünk is.
Ezen a reggeli órán, amikor most eléd borulunk, kérünk, hogy te légy a középen,
te szólalj meg az igén keresztül. Te vezess, tanácsolj, feddj, buzdíts, taníts bennünket.
Köszönjük, hogy a te szavadban mindent meglelünk, mindent megtalálunk a mi
Urunk Jézus Krisztusban, ami az életre és kegyességre való.
Köszönjünk, hogy aki benne hisz, valóban mindent benne kell megtalálnia. Add,
hogy ne keressük máshol.
Köszönjük, hogy Őbenne van minden elrejtve, ami nekünk kell, és Ő adja nekünk.
Kérünk, szánj meg bennünket, és add, hogy lelki örömmel megújulva imádjuk
szent felségedet ezen az alkalmon is.
Ámen.

AZ IGE SZEMÉLYES VOLTA
Igehirdetés
Nem tudom, hogy akik a bibliaolvasó kalauz szerint olvassák Isten igéjét, azok
észre vettek-e a Timótheusi levelekben egy nagyon különleges dolgot. Én is csak most
figyeltem erre, hogy Pál apostol a két levélben, de általában a leveleiben (ebben a kettőben különösen), hány alkalommal foglalkozik az ige tanításának a kérdésével.
Több igét fogok idézni a szolgálatban, csak néhányat, hogy lássátok, miről beszélek, mikor a Timótheusi első levelet elkezdi az apostol. A köszöntés után rögtön azt
írja (amit már a múlt vasárnap is említettem): te azért vagy ott Efézusban, hogy megmondd némelyeknek, hogy ne tanítsanak mást.
Gondoljunk arra, amikor azt mondja, hogy a gyülekezet felvigyázója legyen többek között tanításra alkalmas. Gondoljunk a másik igére: amiket tőlem hallottál, azokat bízzad hív emberekre, akik mások tanítására is alkalmasak lesznek.
Nem sorolom tovább az igehelyeket, sem innen, sem a 2. levélből. Keressétek ki,
én aláhúztam ezeket, mert bőven van ilyen, és feltettem a kérdést: Pál apostol miért
foglalkozik olyan sokat az ige tanításának a kérdésével? Hadd mondjam meg az első
nagy választ: azért, mert az 1Timótheus 1,15 szerint: „igaz beszéd ez, és teljes elfogadásra méltó, hogy Krisztus Jézus azért jött e világra, hogy megtartsa a bűnösöket, akik
közül első vagyok én, de azért könyörült rajtam…”
Tehát Pál apostol azért foglalkozik ebben a levélben is sokat a tanítás kérdésével, mert azt mondja, hogy Isten igéje változtatta meg az életét. Ez a beszéd igaz, és
teljes elfogadásra méltó. — Ha valaki tudta, Pál apostol igazán tudta, hogy bármi,
amit addig tanult, az az életét nem változtatta meg. Ő igazán sokat tanult az Ószövetségből, teológiából, törvényismeretből. Egyszer csak eljutott oda, hogy ez a tanítás nem vezet sehova. Amit tanult, az nagyon szép, okos dolgok, csak nem adnak
üdvösséget, nem jelentenek bűnbocsánatot, nem adnak életének értelmet, örömet.
Mert ez a tanítás, amit addig tanult, hova vitte őt? Hogy öldökléstől lihegjen, Isten
tanítványait, Jézus Krisztus gyermekeit üldözze.
Tehát ha valaki tudja, hogy mit jelent az ige tanítása, az igaz tanítása, akkor ő
tudja. Ezért mondja: igaz ez a beszéd, és teljes elfogadásra méltó, mert a tanítás mindig Isten igéjéből kell, hogy kiinduljon. Ezért mondja: igaz ez a beszéd, és teljes elfogadásra méltó. A lényege az ige-tanításnak az, hogy Krisztushoz kell mennünk, hogy
üdvösséget nyerjünk mi, akik magunktól elveszettek vagyunk. Amiért mondja, hogy
ez a beszéd igaz és elfogadásra méltó, ezzel akarja kifejezni, hogy az igazság kétségbe vonhatatlan és méltó arra, hogy ellenvetés nélkül elfogadjuk.
Csodálatos, amit olvasunk tovább, amikor azt mondja: megtartja a bűnösöket,
kik közül első vagyok én. Pál apostol megfogalmazza ebben az igében, hogy az ige tanítása az ember számára csak személyes lehet. — Ezért mondja: akik közül első vagyok én, mert ez a tanítás személyes, ez nem egy közösségi tanítás, mint bármelyik
tantárgy az iskolában, hogy ugyanaz vonatkozik mindenkire. Ez olyan tanítás, amelyet személyesen én megismertem, felfedeztem, amely személyesen felragyogott nekem, és megváltoztató ige lett az életemben.
Miért mondja, hogy a bűnösök közül első vagyok én? Azért, mert Pál apostol
ezzel fejezi ki, hogy Isten előtt milyen szörnyű bűn a tudatlanság, az igének a nem
tudása. A bűnt hozza ide. Az ige arról szól, hogy Jézus Krisztus eljött e világra, hogy
üdvözítse a bűnösöket, akik közül első vagyok én. Itt Pál apostol nem az ő cselekedeteire gondol. Mert ha valaki igyekezett jót cselekedni, akkor ő igen. Ha valaki törekedett arra, hogy jót tegyen, ő igen. Mégis mit mond? A bűnösök közt első vagyok
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én. Mert Isten szemében bűn a hitetlenség, bűn ennek a nem elfogadása, hogy Jézus miért jött erre a világra, és bűn, ha ez nem válik az életedben személyessé.
Hadd utaljak vissza megint a Káténkra. Tudjátok, hogy a Káténak is vannak ilyen
személyes megszólalásai. Már az első kérdés úgy hangzik: Mi neked életedben és halálodban egyetlen egy vigasztalásod? Nem az, hogy mi nektek, mint gyülekezetnek,
mint egyháznak, hanem mi neked.
Az 54. kérdésben, amikor az egyházról van szó, megmondja, mi az egyház: hogy
Isten Fia a világ kezdetétől fogva annak végéig, az egész emberi nemzetségből magának egy kiválasztott gyülekezetet gyűjt egybe. És mivel fejezi be a feleletet?: Hiszem, hogy annak én is élő tagja vagyok, és örökké az is maradok. Ezzel fejezték ki
ezt a bibliai gondolatot, amit Pál itt az igénkben elénk ad, hogy személyes. Az üdvösség, a bűnbocsánat, az örök élet személyes voltát – akik közül első vagyok én.
Amikor megismerte Jézus Krisztust, akkor azt mondja: de azért könyörült rajtam.
Nézzük ennek a most felolvasott igének az üzenetét, amely azt mondja számunkra (4,1): „A Lélek pedig nyilván mondja, hogy az utolsó időben némelyek elszakadnak
a hittől, hitető és gonosz lelkek tanításaira figyelmeznek.”
Amikor ezt az igét megkaptam, arra gondoltam, hogyan lehet egy ilyen igét textusként felolvasni a gyülekezetnek? Hiszen ez arról szól, hogy némelyek elszakadnak
a hittől az utolsó időkben. A Lélek nyilvánvalóan megmondja: gonosz és hitető lelkek tanításaira figyelmeznek. Azt mondtam: Uram, ebben nincs semmi evangélium.
Ez negatív ige. Ez elszomorító ige a gyülekezetnek. Hogy lehet ezt textusként felolvasni és hirdetni?
Az Isten megmutatott hat olyan dolgot, ami ebben az igében pozitív. Megmutatta azt, hogy ha egy ilyen igét olvasunk, amely látszólag elszomorító, kétségbeejtő (hiszen „elszakadnak a hittől, gonosz lelkek tanításaira figyelmeznek”), és mégis hat pozitív üzenet van benne.
A Lélek pedig nyilván mondja: a gyülekezet számára ennek a pozitív kicsengése
az, hogy a Lélek munkája valós, reális, tényeket közlő. Isten Szentlelke a hívők számára beszélő Lélek, felvilágosít, reálisan és határozottan beszél, és hálát adhatunk
azért, hogy Isten Lelke kijelent és megjelent dolgokat nekünk.
A második, hogy Istennek az egyházhoz való szeretete nyilvánul meg benne, mert
előre megmond valamit és figyelmeztet a veszélyekre. Csodálatos, isteni szeretet. A
Lélek megmondja, hogy az utolsó időben némelyek elszakadnak a hittől, hitető, gonosz lelkekre figyelmeznek. Ezzel sokat foglalkozik itt a timótheusi levélben Pál. Előre figyelmeztet, nehogy ettől megrémüljünk. Nehogy ezen csodálkozzunk, mellbe vágjon bennünket.
A harmadik pozitív kicsengése, hogy „az utolsó időben némelyek elszakadnak
a hittől”. Az utolsó idő a Biblia szerint Jézus Krisztus Lelkének a kitöltetésétől Jézus visszajöveteléig tartó idő. Ebben élünk mi is. Pünkösdtől Jézus visszajöveteléig tartó idő, ezek az utolsó idők, amelyek jelei fokozódnak, de nem tudjuk, mikor
lesz vége.
Mi ebben a pozitív? Nekem az volt a pozitív, hogy ha mi az utolsó időkben élünk,
az azt jelenti: közel van Jézus visszajövetele. Az ige is mondja: közel van már. Ahogy
az ige biztat bennünket: íme eljövök hamar. Ahogy a Lélek és menyasszony azt mondják: bizony, jövel, Uram Jézus. — Nem csodálatos, hogy nem sokáig kell már ezért
könyörögni, hogy jövel, Uram Jézus, mert az utolsó időkben vagyunk? Csodálatos
ez a számunkra, biztató és bátorító.
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Lehet arra nézni, hogy ennek melyek a nehézségei, támadásai, veszélyei, harcai,
istentelenségei, démoni erői hogyan működnek. De lehet úgy is tekinteni: Úr Jézus,
jöjj mihamar az ég felhőivel, angyalok karával, harsonaszóval, trombitaszóval. Jöjj,
Úr Jézus, jöjj, mihamar!
A következő: „némelyek elszakadnak a hittől”. Szomorú. De ha az ige azt mondja: némelyek elszakadnak – akkor ebben az is benne van, hogy akkor sokan megmaradnak a hitben. Lehet, hogy arra figyelsz, hogy némelyek elszakadnak a hittől,
de kérdés, mennyire voltak ők a hitben? Vagy csak szimpatizánsok voltak? Vagy csak
szurkolók voltak? Vagy csak olyanok voltak, akiknek tetszett valami a keresztyénségből, a hívő életből? — Némelyek elszakadnak, de sokan megmaradnak. Odaérthetjük akkor magunkat: Uram, akkor én is megmaradok, te is megtartasz engem.
Ezért énekeltük ezt a kevésbé ismert éneket, hogy „Úr Isten, te tarts meg minket, és
szent igédben hitünket.”
A szövegét, remélem, olvastátok: „te tarts meg minket.” Akkor meg lehet tartatni, meg lehet maradni. Ha némelyek elszakadnak a hittől, akkor ez azt jelenti, hogy
sokan a hitben maradnak, a Krisztusban. Uram, add, hogy én azok között legyek, akik
a Krisztusban maradnak, akik benned találtatnak, benned élnek.
„Őbenne élünk, mozgunk és vagyunk” — mondja Pál apostol a Cselekedetek
könyvében. Milyen boldog az a hívő, aki el tudja mondani: igen, némelyek elszakadnak a hittől. Az egyik szemünk sír, de a másik nevet, mert engem megtart a hitben az én üdvözítő Uram, az Úr Jézus Krisztus.
Az ötödik: „hitető lelkekre és gonosz lelkek tanításaira figyelmeznek”. Van ilyen?
Hogyne lenne. Minden időben volt. Nehogy azt higgyük, hogy a XX. század második
felének volt a kuriózuma, hogy hitető lelkek és gonosz lelkek tanítanak, és idegen
tanítások folynak. Az akkori világban talán még erősebben folyt a hitető tanítás. Intenzívebben jöttek a különféle gnosztikus, hellénista, judaista tanítások, amelyek a
hívőket igyekeztek megrendíteni. Kitaláltak mindenfélét. Itt úgy olvassuk: tiltják a
házasságot, sürgetik az eledelektől való tartózkodást.
Pál miről beszél? Az üdvösségről. Igaz ez a beszéd, hogy Jézus azért jött a világba, hogy megtartsa a bűnösöket. És mi az idegen tanítás?: Tiltják a házasságot, az
eledelektől való tartózkodást. Mind külsőség, lim-lom dolog. Pál meg azt mondja:
Isten igéje az evangélium, az üdvösséggel foglalkozik. Jézus vérét prédikálja. A Golgota keresztjét emeli fel.
Adjunk hálát, hogy ezen a világon hangzik az igaz tanítás. Nem mondom, hogy
mindenütt, de hangzik az igaz tanítás. Lehet arra figyelni: igen, milyen sok idegen
tanítás, milyen hitető lelkek, de Isten népe, te figyelhetsz arra, imádkozhatsz azért,
hogy Uram, add, hogy minél több helyen hirdettessék az igaz evangélium, az igaz
tanítás.
A hatodik az, hogy ha erre figyelmeztet bennünket Isten igéje, akkor ez arra irányul: te viszont tarts ki! Ha Jézus kitartott melletted és engedelmes volt halálig, mégpedig a keresztfának haláláig, és nem tudta visszafordítani sem Péter, sem Júdás,
sem senki más ettől az úttól, akkor te is tarts ki Jézus mellett. Ahogy az egyik nagy
vértanú, egyházatya mondta, mielőtt a máglyát meggyújtották alatta: ha az én Krisztusom hűséges volt hozzám, én is hűséges akarok lenni hozzá a halálig. — Némelyek
elszakadnak a hittől, de te azok között lehetsz, akik megmaradnak a hitben.
Jusson eszedbe a francia hitvalló: Marie Durand, akiről azt jegyezték fel: az ellenreformáció idején zárták börtönbe, és kb. 30 évet töltött börtönben. Amikor ki-
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engedték, a szervezete úgy legyengült, hogy néhány hónapon belül meghalt. A börtön falára odavésett két szót: tartsatok ki!
A mai igének a gyönyörűsége nem az, hogy némelyek elszakadnak a hittől, hanem az, hogy sokan kitartanak a hitben, a Krisztus mellett.
Néhány üzenetet azért még vegyünk ebből az igéből ki. Azt mondja Pál apostol,
hogy az utolsó időkben az egészséges tudományt nem szenvedik el. Tehát nemcsak
hogy közönnyel vannak az evangélium tanítása iránt, nemcsak hogy érdektelenek,
hanem egyenesen megvetik és gyűlölik.
Az mondja Pál: saját kívánságaik szerint gyűjtenek maguknak tanítókat. Az ember lelke tanításra hajlamos lélek. Szereti a tanítást. De mivel az igazat nem fogadja
el, elveti, megtagadja és gyűlöli, ezért nem tud mást tenni, csak a saját kívánsága szerint gyűjt magának tanítókat: hogy melyik tanítás az, amiben magamat legjobban
meglátom, melyik tanítás az, amibe magamat legjobban bele tudom helyezni.
Tudjátok, hogy nem az a legdivatosabb tanítás, hogy én magamat bűnösként helyezzem oda a Golgota keresztje alá — mert az evangélium tanítása ez. Különféle idegen tanítások pedig arra irányulnak: mit csinálj, mit tegyél, hogyan tedd, és hogyan
csináld, közben kit tisztelj és kit imádj. De nem az, hogy „a keresztfához megyek,
mert máshol nem lelhetek nyugodalmat lelkemnek”. — Ez az evangélium tanítása.
Igaz beszéd ez, hogy Jézus azért jött e világra, hogy megtartsa a bűnösöket, akik közül első vagyok én. Vagyis engem is, meg másokat is megtartott.
Azt mondja Isten igéje, hogy éppen ezért ez a jelenlegi igénk és a második
timótheusi levélből is az árad felénk, hogy az igét tanítani kell. Pont itt a 2. timótheusi
levélben mit mond az apostol?: „A teljes Írás Istentől ihletett, és hasznos a tanításra”... Még másra is hasznos, de mivel kezdi? Hasznos a tanításra. — Ez nem véletlen. Azért, mert az igét tanítani kell, és a tanítás az igéből indulhat csak ki.
Miért olyan fontos ez? Azért, mert tudom, hogy sokan úgy gondolkoznak: az Isten igéjét olvasni kell. Persze, hogy olvasni kell! Tegyük fel azért a kérdést: elég, ha
olvassuk Isten igéjét? Mihelyt előveszed a napi igét és elolvasod, az kell, hogy legyen
a kérdésed: mit jelent ez nekem? Mit tanít ez nekem? Már az ige tanít bennünket.
Mit mond Pál apostol? Ez a tanítás pedig induljon ki tőlünk. Ti pedig tanítsatok másokat. Amiket tőlem hallottál, amire én tanítottalak, azokat bízzad hív emberekre,
akik mások tanítására is alkalmasak lesznek.
Az elektronikus leveleim között volt egy olyan: küldd tovább tíz embernek. Akkor ha továbbküldöd tíznek, az is tíznek, a matematika szabálya szerint akkor már
milliók fogják pillanatokon belül olvasni azt a levelet. Én egyet sem küldtem tovább.
Isten igéjére nézve, azonban ez igaz. Amiket tőlem hallottál, azokat bízzad hivő
emberekre. Ezzel azt akarja Pál apostol elmondani, hogy az evangélium tanítása így
terjed. Így lesz erősebb, nagyobb, akik mások tanítására is alkalmasak lesznek. Az
igét tehát tanítani kell!
A héten mondtam el azt a bibliai történetet, amikor a kígyó Évához megy, és mit
kérdez tőle?: „Csakugyan azt mondta Isten, hogy a kertnek egy fájából se egyetek?”
— És mit jelentett ez? Ez azt jelentette, hogy az ördög arra volt kíváncsi, hogy Éva
hogyan értette Isten igéjét. Amikor Éva már ezt a saját szavával elmondja, akkor már
kifejezi: ő hogyan érti az Isten igéjét. Tudjuk, hogy nem jól értette Isten igéjét, mert
hozzátett, elvette az élét: Talán meghaltok. De az ördög erre kíváncsi: hogyan érted
Isten igéjét? Isten igéjének a tanítása éppen ezért erre vonatkozik, hogyan értjük Isten igéjét.

5

AZ IGE SZEMÉLYES VOLTA
Amikor a mi reformátor eleink olyan nagy hűséggel tanulmányozták a Bibliát,
miért tették? Hogy elmondják a későbbi nemzedékeknek, hogy mi hogyan értjük Isten igéjét. Mert tanítani azt jelenti, hogy mással is meg akarom osztani az Isten beszédét. Hogy az igét tanítani kell, nem mi találtuk ki, hanem Isten. Azt olvassuk az
igében: Isten rendelt prófétákat, evangélistákat, tanítókat. Ezt maga Isten találta ki,
hogy az Ő igéjét tanítani kell.
Azt mondja az ige a Cselekedetek könyvében, hogy Filep tanítja a komornyikot,
aki olvassa Isten igéjét, de nem érti. Mi mond a komornyik? Hogyan érthetném, hacsak valaki (fordítsuk így) nem tanítja nekem? Hiába olvassa. Filep odaül mellé, és
az Írásnak ebből a helyéből kiindulva (ószövetségi igéből) hirdette neki a Krisztust.
És mi lett belőle? Hitre jutás. Újjászületés. Új élet megy tovább.
Igen, a 11. versben azt mondja az apostol: „ezeket hirdessed és tanítsad”. Míg
odamegyek, legyen gondod a felolvasásra, az intésre és tanításra. És a sorrend nagyon fontos: felolvasás, intés, tanítás — mert minden igaz tanítás az igéből indul ki.
Minden bölcsességnek forrása a Szentírás. Innen kell meríteniük a tanítóknak, amit
a hallgatóság elé visznek — mondja Kálvin. Az idegen tanítás sokféle. Egyébként megdöbbentő, hogy ma is sokakkal találkozunk és beszélünk, akik mindenféle idegen
tanítás felé odafordulnak. Akár keresztyén színezetű tanítás, akár abszolút nem keresztyén, de divatos lett.
Honnan ered a hamis tanítás? Elsősorban nem a Szentírásból. Olyan egyszerűen leleplezhető. Aki ismeri Isten igéjét, az leleplezi. Azt mondja: ne házasodjanak.
Isten igéje mit mond? Házasodjanak: Szaporodjatok, sokasodjatok, töltsétek be ezt
a földet. Mit mond a hamis tanítás? Ne házasodjanak. Honnan merít tehát? Nem az
Isten igéjéből. Eledelektől tartózkodjanak. Honnan merít? Nem az Isten igéjéből, mert
a Cselekedetek könyvében ki van jelentve, hogy amit Isten megtisztított, te azt ne
mondd tisztátalannak. Azt mondja Péternek: nyugodtan megeheted.
Krisztus áldozata megtörtént. Most már nyugodtan élhetsz ezekkel, mert Istennek minden teremtménye jó. Jól kell vele élni. Honnan merít tehát, hogy ételektől tartózkodjanak? Mert ettől függ az üdvösségük — gondolják az idegen tanítók.
Isten igéje mit mond? Minden szabad, de nem minden használ. Azt, ami nem használ, azt jobb, ha nem követjük. De miben van az üdvösség, a váltság? Jézus Krisztusban. — Tehát nem innen merít, hanem vagy a világból, vagy egyenesen az ellenségtől.
A második, hogy hitető lelkeknek nevezi ezeket a Szentírás. Tehát az idegen tanítás is hitet kíván. Mint ahogy az igaz tanítás is hitet kíván, ezért a hamis tanítással
is az a baj, hogy hitet követel az embertől. Higgy benne, és ha hiszel benne, akkor
majd fog menni. Nyilván ez a hit milyen hit lesz? Hamis hit. Nem igaz, nem élő, nem
üdvözítő hit.
A harmadik, hogy az idegen tanításnak van következménye. Ha a tiszta tanításé az, hogy megmaradjunk a hitben, akkor a hamis tanításnak az a következménye,
hogy elszakadjanak a hittől. Itt van az igében: „Némelyek elszakadnak a hittől”.
A Tisza mellett laktam, és gimnazista koromban volt egy csónakom. Azért mondom el, mert azt a csónakot hogy kötöttük, és miért kötöttük ki? Nem a tolvajok elől,
hanem azért kellett kikötni, hogy a sodrás el ne vigye. Ez hatalmas lánccal történt, a
legközelebbi fához, hogy el ne sodorja a víz. Még két hatalmas rúddal a két oldalát
megtámasztottuk, hogy a másik csónakhoz se verje a víz. Így a csónak mindig a helyén maradt.
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Mit mond Pál apostol az Efézus 4,14-ben? Vannak, „akiket ide-tova hány a tanításnak akármi szele”. Hogy el ne sodortassunk, ezért Krisztushoz kell odakötöztetnünk. Mert a hívőket is éppen így veszélyezteti az idegen tanítás. Hány kedves lélek hoz kiadványt, újságot, hogy az utcán a kezébe nyomták. Ó, nincs ebben semmi.
— Na, nézzük csak meg. És jön az idegen tanítás és az idegen, hamis lélek.
Az a szó, ami itt az első versben szerepel, hogy gonosz lelkek tanítása, a görögben az a szó van: démoni lelkek tanításai. A démonvilág pedig Isten ellensége, Jézus
Krisztusnak ellensége. A kereszt elhomályosítója, az üdvösség megrontója.
Fontos tehát nekünk ismerni az igaz tanítást, szeretni az igaz tanítást. A Biblia
szerint lehet gyönyörködni ebben, mert ez Isten igéjét tárja elénk. Isten igéjében meg
gyönyörködünk. Csodálatosak Isten tanításai, az Ő útjai. Ezért kérlek titeket: ne elégedjetek meg azzal, hogy olvassátok az igét. Az az első. A második pedig az, hogy tanuljuk, mit mond számunkra. A harmadik pedig, hogy tanítsuk másoknak is ezt. Mert
a hamis lelkek, azok tanítják. Nem ismernek sem pénzügyi akadályt, sem erőbeli akadályt. Nem ismernek nyugalmat, nem kímélik magukat. Mennek és viszik a szemetet.
Isten népének is menni kell és vinni az evangéliumot, az igazit, a ragyogót, az örökkévalót.
Némelyek elszakadnak a hittől, hitető lelkekre és gonosz lelkek tanításaira figyelmezvén. De te maradj meg azokban, amiket tanultál. Maradj meg azokban —
mondja Pál apostol, — tudván, kitől tanultad. (Ez nem az ő személyét jelentette akkor,
hanem azt, hogy Pál ma is vallja, és ma is felvállalja ezt a tanítást.)
Adja meg az Úr, hogy mi az életünk utolsó pillanatában is, az evangélium üzenetének örömével átjárva, menjünk a boldog hazába, mint akik a halálos ágyunkban
is valljuk, hogy” te vagy a Krisztus, az élő Isten Fia”.
Imádkozzunk!
Édesatyánk, áldunk téged, hogy elénk adtad az igét. Köszönjük, hogy összeállt
a Biblia, de az Ószövetség hívői is, a Lélek által beíratva szívükbe a te szavad, parancsod, törvényed, hittek, Krisztusra néztek.
Köszönjük azokat, akik tekercseket szorongattak, féltve őriztek. Köszönjük,
Urunk, azokat, akik arra hivattattak, hogy leírják a te szavadat, igédet. Köszönjük,
hogy évszázadokon át elénk adtad a Szentírást. Áldunk azért, hogy magyarul is olvashatjuk, hogy sok nép, nemzet nyelvére lefordíttatik ma is. Köszönjük, hogy olyan
századok is vannak mögöttünk, amikor tiltották az olvasását, amikor elvették, elégették, bedarálták, gonosz lelkek, démoni emberek, démoni hatalmak. Köszönjük neked, Urunk, hogy ma is ragyog előttünk a Szentírás, ”és a Lélek nyilvánvalóan mondja”: mert a Lélek teszi élővé a számunkra, maivá.
Köszönjük, Urunk, hogy ma is így olvashattuk el ezt a napi igét a gyülekezettel
együtt. Köszönjük, hogy előre figyelmeztetsz bennünket: bizony az utolsó időben sokan elszakadnak. Igen fáj a szívünk, hogy idegen tanítások, hamis utak ragyognak
sokaknak, és azt hiszik, abban van az élet.
Köszönjük, Urunk, hogy mi megmaradhattunk. Nem a mi érdemünk. Te tartottál meg minket, szent igédben hitünket. Kérünk, növeld a hitünket és ismeretünket is, hiszen Pál is azt mondta: arra törekszik, hogy még jobban ismerjen téged.
Mi is szeretnénk még jobban ismerni a tanítást, az üdvösség útját. Bocsásd meg,
Urunk, hogy sokakat nem tanítunk rá. Bocsásd meg, hogy sokaknak nem mondjuk
tovább.
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Kérünk, hogy amikor továbbmondjuk, akkor is úgy mondjuk, mint a te szavadat. Tőled indíttatva, szeretettel, türelemmel, alázattal, csendben.
Kérünk, áldd meg az életünket, hogy igeszerűen éljünk, krisztusi módon viselkedjünk a jelenvaló gonosz világban.
Kérünk, Urunk, fogadd hálánkat azokért, akik megismerik az igazat, akikkel
megismerteted az evangéliumot. Sokak számára lesz ma is személyessé a bűnbocsánat, az üdvösség, a veled való élet lehetősége.
Köszönjük, hogy testben, lélekben hordozol bennünket, és minden nyomorúságban, betegségben is hozzád lehet kiáltani.
Köszönjük, hogy te vigasztalod a gyászolókat, te áldod meg időseinket, betegeinket, a kórházban levő testvéreinket, az otthon fekvőket, a gyermekeinket, a csecsemőkortól kezdve, tanulásban, vizsgákon, egyetemen.
Köszönjük, Urunk, hogy a kezedbe tehetjük az életünket. Köszönjük, hogy ígéreted van, hogy onnan semmi, senki el nem szakíthat, biztonságban vagyunk.
Ennek örömében járass ezen a ránk következő héten is bennünket.
Ámen.
Énekeljük a 200. dicséretet.
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