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BÉKESSÉG AZ OLVASÓNAK!

“...amint az öregek, csepegős szeműek s más szembajosok, 
akármilyen szép könyvet adsz is nekik; ámbár megismerik, hogy 
az valami írás, nem tudnak két szót sem elolvasni: Így a Szentírás 
Istennek egyébként zavaros ismeretét elméinkben össze- 
gyűjtvén, a homályt elűzvén, tisztán mutatja nekünk az igaz Istent.”

Kálvin János hasonlatát jól értjük: a mai ember számtalan 
forrásból igyekszik információt gyűjteni Istenről és önmagá
ról. Ezek az egymásnak is ellentmondó, zavaros információ
foszlányok csak egyre fokozzák a zűrzavart, ami a fejekben 
uralkodik. Ma minden sarkon felbukkannak az álmessiások és 
önjelölt vallási tanítók (akikről már Jézus is beszélt), gyógyírt és 
segítséget kínálva kétségeinkre, félelmeinkre, reményeinkre. 
Korunk embere pedig izgatottan fordul minden zavaros “lelkiség”, 
“spiritualitás" és "ezotéria" felé, mert igaz a régi bölcsesség: Isten 
formájú űr van a lelkében, amelyet mindenáron szeretne kitölteni. 
Talán éppen egyszerűsége miatt tűnik hihetetlennek az egyetlen 
megoldás: olvasd a Bibliát, és megismered Istent, a te Teremtődet 
és Megváltódat, de jobban megérted önmagad, embertársaidat 
és a téged körülvevő világot is!

Ehhez a megismeréshez nyújt segítséget a Bibliaolvasó Ka
lauz, amely változó formában, de azonos céllal, közel ötven éve 
segít bennünket, hogy járhassuk a “lectio continua”, a folyamatos 
bibliaolvasás útját. Ebben az esztendőben rövid magyarázatok, 
gondolatébresztő jegyzetek kíséretében végigolvassuk majd 
Mózes negyedik könyvét, a Krónikák könyveit, Eszter könyvét, a 
Zsoltárok könyve második nagy egységének zsoltárait, Máté és 
János evangéliumát, az Apostolok Cselekedeteit, a Thesszalo- 
nikai és a jánosi leveleket.

Teológiai szempontból igen vegyes gyűjtemény: elbeszélő, 
történeti, költői könyvek, evangéliumok és levelek. A Szentírás 
emberi szempontból csodálatos sokszínűsége és gazdagsága 
azonban a Szentlélek megvilágosító erejének köszönhetően 
meglepően egységes tanúságtétellé válik a bennünket szerető 
Istenről. Induljunk el együtt az útra, amelyen mind jobban és 
jobban megismerhetjük Őt!

Pecsuk Ottó

3



Csodálatos lehetőség az ember számára az írott ige 
megismerése. Hálás szívvel kell kézbevenni, olvasni, gondolván 
arra, hogy mily sok fáradság, küzdelem árán lehet kezünkben a 
Szentírás magyarul. Elérhető, megkapható Kárpátalján is, ahol 
néhány évtizeddel korában sokan úgy vélték, már csak néhány 
öreg Biblia van használatban és nemsokára az is feledésbe merül. 
Ma, 2005-ben sok ezer Biblia van fiatalok és öregek kezében, mint 
a mindennapi lelki táplálék megterített asztala.

A bibliaolvasó kalauz segítséget nyújt a rendszeres igeolvasás
hoz, ahhoz, hogy ne mi válasszuk ki az igét, hanem az Ige válasszon 
minket, és így Isten Szentlelke formáljon, vezessen. A rendszeres 
igeolvasás az Úrra figyelés és az általa felkiált szövetség mindennapi 
megújítását, elfogadását segíti.

Az alázatos, Istenre figyelő ember megkaphatja a szükséges 
tanácsot, bátorítást, figyelmeztetést. Nem csak elolvasni, hallani kell 
az igét, hanem meghallani, megtartani, megcselekedni1! Él az Úr és 
szólni kíván, megszólítani, elhívni, üdvözíteni. Legyen ideje a 
kárpátaljai református népnek minden reggel igét olvasni, hálát adni 
és könyörögni. Kéréseink előzzék meg az irigységet, harcot, 
viszálykodást (Jakab 4:2-3). Ne önző kérdéseink legyenek, hanem 
imádkozzunk másokért, szeretteinkért, népünkért, sőt ellensé
geinkért is.

Jézus a világ világossága, nélküle az életünk nem csak szürke, 
de sötét marad. Mi viszont járhatunk a világosságban, mert a Bibliából 
már a hajnali órákban árad ránk a mennyei fény, mely vezet és 
formál. Jézusról, a világosságról csak az tud minden nap bizonyságot 
tenni, aki Őt látva kész a szolgálatra, mert van fontossági sorrend 
az életében. Jézus az első, s nem az utolsó, mert az utolsóra 
sosem marad idő. “Mert mit használ az embernek, ha az egész 
világot megnyeri is, de az ő lelkében kárt vall?" Mt16,26

Zán Fábián Sándor egyházkerületi főjegyző

AZ OLVASÓ SZÍVES FIGYELMÉBE!
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“MIVEL RAGASZKODIK HOZZÁM, MEGMENTEM ŐT...”
(Zsolt 91,14)

Ez a zsoltár, amit az év első vasárnapján olvasunk, arról szól, 
hogy nagyon sok veszély fenyeget bennünket. Éjjel gonosz 
emberek, nappal gyilkos nyilak, ravaszul álcázott csapdák, 
járványok közt vezet az utunk.

Mi, mai emberek még több veszedelem fenyegetését érezzük. 
Fertőzött vizet iszunk, mérgekkel tartósított ételeket eszünk, 
szennyes levegőt lélegzünk be, újabb és újabb betegségek ütik 
fel a fejüket, de egyre nő a lelki környezetszennyezés is: árad a 
hazugság a médiákból, okkult könyvek fertőzik már kicsikortól a 
gyerekeket, a félelem miatt zárak és rácsok tömegével próbáljuk 
védeni otthonunkat, javainkat és életünket, különböző oldalról 
próbálnak manipulálni bennünket, vannak, akiket zsarolással 
fenyegetnek, másokat a munkanélküliség fenyeget, és mind
nyájunk feje fölött ott lebeg a Damoklesz-kard, a halál. Kinek lehet 
ilyen körülmények közt nyugalma? Ki érezheti magát biztonságban? 
Ki alhat békességben és ébredhet remény-séggel? Alapigénk 
azt ígéri, hogy aki ismeri a mindenható Istent, bízik benne és 
ragaszkodik hozzá, az biztonságban van. Azzal nem történhet 
semmi véletlenül. Aki bizalommal kiszolgáltatta magát neki, az 
nincs kiszolgáltatva semmilyen más erőnek. Azt ö elrejti, megvédi, 
megmenti. Megőrzi a bajoktól, s megőrzi a bajok között is. Azt 
végzetes baj már nem érheti.

Ennek a feltétele, hogy segítségül hívjuk öt és ragaszkodjunk 
hozzá. A segítségül hívás a benne való bizalom megnyilvánulása. 
Legyen ebben az évben sokkal természetesebb számunkra: 
állandó kapcsolatban maradni Istennel, szüntelen imádkozni, 
gyermeki hittel rábízni magunkat, tudva azt, hogy ő mindenható 
és nagyon szeret.

Ragaszkodnia pedig annak kell, akit el akarnak szakítani 
valakitől. Sok ellensége van a hitünknek, de merjünk mindig a 
bennünk lévő hitetlenséggel szemben a hatalmas Istenben való 
bizalom mellett dönteni!

Nem tudjuk, mit hoz ez az év. De Isten az idén is ugyanaz 
marad. Ő nem változik, s aki benne igazán hisz, az nem csalódik. 
Pajzs és páncél az Ő hűsége.

Mondjuk hát mi is boldog bizonyossággal: Azt mondom az 
Úrnak? Én oltalmam, váram, Istenem, Őbenne bízom!

Cseri Kálmán
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1. HÉT, JANUÁR1.

1 Szombat Újév Fruzsina Jn 2,13-25
“Jézus... tudta, hogy mi lakik az emberben” (25). Eltelt az új 
évszázad egy újabb esztendeje, s mi ismét gyakran kérdezhettük 
kérdőn egymásra nézve: lehetséges, hogy erre képes az ember? 
Hogyan képes az ember ilyen szörnyűségekre? Mert miközben 
nagyon szeretnénk hinni, hogy az ember eredendően jó, hogy 
csak türelemmel, szeretettel és megfelelő eszközökkel elő kell 
csalogatni belőle ezt a jót, folyamatosan azzal szembesít 
bennünket az élet, hogy az ember valójában és természeténél 
fogva képtelen a jóra, hogy önmagától gonosz. A Biblia tanítása 
az Istentől elszakadt és az Istenről tudomást venni nem akaró 
emberről nem mítosz. Olyan valóság, amely élettapasztala-tunkból 
keserű megerősítést nyer nap mint nap. Jézus, a testet öltött Ige, 
Isten egyszülött Fia nagyon jól tudja, milyenek voltunk, vagyunk és 
leszünk mi, emberek. Nemcsak azért, mert "valóságos Isten a 
valóságos Istentől’’ (Nicea-konstantinápolyi hitvallás), aki mindent 
tud, hanem azért is, mert valóságos emberként élt közöttünk, aki 
a saját tapasztalatai alapján is megismerte, milyen embernek 
lenni. A következő részben majd arról olvashatunk, hogy 
Nikodémus kétségek, félelmek között, az éj leple alatt felkereste 
Őt, mert tudta, hogy választ kaphat a kérdéseire. Keressük fel mi 
is Jézust azzal, ami éget, ami szorongat bennünket, amitől félünk, 
amit még nem ismerünk vagy nem értünk. Keressük fel őt az ige 
naponkénti olvasásával, imádságainkkal, a gyülekezet közössé
gében vagy a belső szoba csendjében. Ő ott lesz, meghallgat és 
válaszol. Mert ismer mindannyiunkat.
RÉ282 MRÉ210 Zsolt 90 Jer 38

Imádkozzunk azokért, akik testi vagy lelki betegségeket hordoz
nak, és úgy érzik, hogy magukra maradtak ezekkel a terhekkel. 
Imádkozzunk azért, hogy megismerjék Isten gyógyító hatalmát, 
és a hívek közösségében adhassanak hálát a szabadítás Urának. 
Hálaáldozatunkkal segítsük a magyar nyelvű Biblia ügyét, a Magyar 
Bibliatársulat szolgálatát, hogy mindenki, aki akarja, olvashassa 
Isten igéjét.

PO
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2. HÉT, JANUÁR 2-8.

2 Vasárnap Ábel Jn 3,1-12
“...ha valaki nem születik újonnan, nem láthatja meg az Isten 
országát” (3). Jézus szavai egyértelműek, de nem biztos, hogy 
könnyen érthetőek. Mi értjük Jézus szavait? Újjászületés nélkül 
nincs örökkévaló élet. Az újjászületés a Lélek munkája. Ha kéred, 
az újesztendő elején, különösen is, alázattal: hidd, hogy veled is 
megtörténhet. Ha pedig már átélted, légy nagyon-nagyon hálás 
érte, s élj ennek örömében.
RÉ 285 MRÉ 209 Zsolt 91 Jer 39

3 Hétfő Benjámin Jn 3,13-21 
“...úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta...”
(16). A megváltás egyetemes, mégsem üdvözül általa mindenki. 
Csak aki hisz abban a szeretetben, amit Isten felmutatott. Hihet 
mindenki? Lehet mindenkié az örök élet? Jézus Krisztus áldozata 
oldaláról egyértelműen mondhatjuk: igen. Az áldozat tökéletes 
volt, mindent átfogó. De van-e készség az emberek oldaláról? 
Elfogadja-e az ember ezt az ajándékot? Ha igen, örök élete van, 
ha nem, Isten ítélete alatt marad.
RÉ 191 MRÉ 207 Jer 40

4 Kedd Leona Jn 3,22-36 
“Aki hisz a Fiúban, annak örök élete van, aki pedig nem 
engedelmeskedik a Fiúnak, nem lát majd életet...” (36). Csaknem 
ugyanazok a szavak, amelyeket korábban Jézus mondott. De ezeket 
most Keresztelő Szent János mondja, ő próféta volt, "kiáltó szó a 
pusztában”, a Mester szavai szerint a legnagyobb az emberek 
között ezen a földön. Mégis: egy azok közül, akiknek szükségük 
van a hitre, s annak felismerésére, hogy Jézus Krisztus áldozata 
által van üdvösség.
RÉ 452 MRÉ 381 Jer 41

5 Szerda Simon Jn 4,1-10
“...az idő délfelé járt” (6). A hit eseményei mindig konkrét dolgok. 
A kútnál vizet merítő asszony délben megy a kúthoz, mert nem 
akar találkozni mással. Magányos, kirekesztett, s önkirekesztő 
életet él. Jézus pedig azért megy át Samárián, s érinti a Sikár 
melletti Jákob forrását, mert találkozni akar, befogadni, szeretni, 
örömöt okozni, üdvözíteni. Lehetsz te is akár embertelen, akár
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istentelen állapotban is. Isten Fia nemcsak keres téged, de rád is 
talál.
RÉ 237 MRÉ 283 Jer 42

6 Csütörtök Boldizsár Jn 4,11-18
“Az asszony így válaszolt: Nincs...” (17). Van és nincs. Van is és 
még sincs. Volt öt férje a samáriai asszonynak, és van most is 
egy férfi mellette. De nincs embere. Álságok és hiányok. Árnyék- 
szerű élet. Hány olyan napunk volt, amire ha esténként vissza
tekintettünk, csak ennyit tudtunk mondani: volt is és nem is. Éltük 
a nap 24 óráját, és nem tudtunk megélni benne talán egyetlen 
percet sem igazán. Tudunk ebben őszinték lenni Isten előtt?
RÉ 162 MRE 152 Jer 43

7 Péntek Attila Jn 4,19-26 
“Tudom, hogy eljön...” (25). Az asszonyban “megtört nádként és 
pislogó gyertyabélként" élt a remény. Az ősök hitében nevelkedett, 
beleivódott, de túl sokat nem foglalkozott már vele. A samáriai 
asszony reményei olyan állapotban voltak, mint az egész élete. 
Péter első levelében olvashatunk az “élő reménységről", amelyet 
az Isten Lelke szülhet bennünk, Jézus Krisztusnak a halottak közül 
való feltámadása által!
RÉ 165 MRÉ 153 Jer 44

8 Szombat Gyöngyvér Jn 4,27-38
“Jöjjetek, lássátok...” (29). Nagy változás történt az asszony 
életében. Bár nagy a kockázata ennek a híradásnak, de még 
nagyobb a szívbeli változás, az öröm, ami vele történt. Fellobbant 
benne a már csaknem teljesen kialudt életláng. Jézus életet szülő 
szavai már benne élnek, és másokat is ébresztgetnek.
RÉ 396 MRÉ 417 Jer 45

Imádkozzunk a gyülekezeti evangelizációkért, csendesnapokért, 
konferenciákért, ahol megtérés üzenete szól és az újjászületés 
lehetőségének örömüzenete hirdettetik.
Hálaáldozatunk: Érdeklődéssel, imádsággal, látogatással és 
adományokkal támogassuk egyházunk missziói szolgálatait a 
kallódók és szenvedélybetegek között.

AK
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9 Vasárnap Marcell Jn 4,39-45 
“...mert magunk hallottuk és tudjuk, hogy valóban ő a világ 
üdvözítője” (42). A samáriaiak az asszony bizonyságtétele miatt 
felkeresik Jézust. Jézus velük marad, s a vele való közösség hatása 
nem marad el (41), mert személyesen is megtapasztalták 
mindazt, amiről az asszony beszélt. Ez az igeszakasz azt teszi 
hangsúlyossá, hogy hitünknek nem emberek bölcsességén, 
hanem Isten erején kell nyugodnia (vö. 1 Kor 2,5).
RÉ 92 MRÉ 92 Zsolt 92 Jer 46

10 Hétfő Melánia Jn 4,46-54 
“És hitt ő, valamint egész háza népe” (53). A samáriaiak (a 
“hitetlenek”) Jézus puszta szava jelenléte miatt hittek. Galileában 
Jézus szomorúan kell hogy megállapítsa: “ha nem láttok jeleket 
és csodákat, nem hisztek" (48). A kapernaumi tisztviselő egy 
ellenpélda: benne szintén Jézus szavára ébred hit, pedig 
kétségbeejtő helyzetben fordult Jézushoz! Nála is elöl járt a hit, s 
a tapasztalat "csak” megerősítette ebben.
RÉ 234 MRÉ 246 Jer 47

11 Kedd Ágota Jn 5,1-9
“És azonnal egészséges lett ez az ember...” (9). Végtelenül 
szomorú helyszínre érkezünk, alig férünk el a betegek “tömegétől’'. 
Szomorú látni, hogy még itt is egyfajta “versenyre” vannak utalva a 
kiszolgáltatottak (7). Jézus könyörülettel és tettrekészen lép ahhoz, 
akit már 38 éve ideköt betegsége. Rövid beszélgetésük kiemeli, 
hogy Jézus segítsége túl van az emberi kategóriákon és lehetősé
geken. Ezt nekünk is meg kell tanulnunk, akár betegek vagyunk, 
akár segíteni akarunk a rászorulóknak.
RÉ 240 MRÉ 402 Jer 48,1-25

12 Szerda Ernő Jn 5,10-15 
“íme, meggyógyultál, többé ne vétkezz...” (14). A Jézus által 
meggyógyított ember nem is gondol arra, hogy munkának számít, 
ha szombaton terhet visz: ő csak örül, hogy végre "él”. Megdö
bbentő látni viszont a törvényeskedők reakcióját: amikor megtud
ják, hogy meggyógyult, Isten dicsőítése helyett a “törvényszegőt” 
keresik. Jézus ugyanakkor bizonyítja, hogy számára az Istennek

3. HÉT, JANUÁR 9-15.
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való engedelmesség a legfontosabb, s a bűn még a betegség 
nyomorúságánál is rosszabb.
RÉ 227 MRÉ 373 Jer 48,26-47

13 Csütörtök Veronika Jn 5,16-23
“Az én Atyám mind ez ideig munkálkodik, én is munkálkodom”
(17). Az Úr hat nap alatt teremtette a világot és minden teremt
ményét, de a hetedik napon megpihent, ezért a “sabbat" az Ö 
népe számára is a nyugodalom napja (2Móz 20,11). Jézus nem 
ezzel vitázik, hanem a törvényeskedéssel. Az Atya ugyanis “mind 
ez ideig munkálkodik” az Ő népéért, s ebben a munkájában nincs 
szünet! Jézus ebben a küldetésben azonosul az Atyával, s ez 
sokakat felháborít. Pedig a Fiúban maga Isten van jelen ebben a 
világban.
RÉ 364 MRÉ 321 Jer 49,1-22

14 Péntek Vidor   Jn 5,24-30
“...aki hallja az én igéimet, és hisz abban, aki elküldött engem, 
annak örök élete van...” (24). Olvassuk el újra ezeket a csodálatos 
isteni ígéreteket (24b.25.28-29). Jézus szavai túlmutatnak a földi 
életen: isteni igazságszolgáltatásról, az abban való megállásról, 
feltámadásról és örök életről beszél. Halljuk az Ő igéit - de 
merünk-e hinni is neki? El merjük-e hinni, hogy az élet több, mint 
ami a szemünk előtt van? Jézus erre hív minket.
RÉ 275 MRÉ 313 Jer 49,23-29

15 Szombat Lóránt Jn 5,31-40
“Én azonban nem embertől kapom a bizonyságtételt...” (34). 
Jézus küldetését nem saját szavai, nem is emberek bizonyság- 
tétele, hanem tettei igazolják, mert ezekben maga Isten mun
kálkodik. Ugyancsak róla tanúskodnak “az írások". Azonban mind
két esetben elengedhetetlen feltétel a hitre való készség (38.40). 
RÉ 290 MRÉ 352 Jer 50,1-28

Imádkozzunk a lelki szomjúság miatt szenvedő testvéreinkért, 
hogy a gyülekezetünkben történő igehirdetések számukra a 
feloldást, a vigasztalást és az új életre indulás erejét adhassák. 
Hálaáldozatunk: Egyházfenntartói járulékunk legyen annak a 
bizonysága, hogy szívesen fogadjuk Isten hirdetett igéjét.
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4. HÉT, JANUÁR 16-22.
- Egyetemes imahét -

16 Vasárnap Gusztáv Jn 5,41-47
“Mert ha hinnétek Mózesnek, hinnétek nekem: mert énrólam
írt ő” (46). A 38 éve beteg meggyógyítása utáni beszéde má
sodik részében Jézus a csoda mélyebb értelmére mutatott rá. 
Keresztelő János és a csodákban önmagát megdicsöítö Atya 
mellett maga a Szentírás tanúja annak, hogy Jézus a megígért 
Messiás. A Szentírás helyes értelmét Jézus Krisztusban lehet 
megtalálni (Id. emmausi tanítványok). Aki felismeri Jézusban a 
Megváltót, az az ó- és újszövetségi kijelentés lényegét érti meg. 
RÉ 93 MRÉ 93 Zsolt 93 Jer 50,29-46

17 Hétfő Antal Jn 6,1-15
“...mert ő már tudta, mit fog tenni” (6). Az ötezer ember 
megvendégelése történetében János arra mutat rá, hogy itt Jézus 
a kezdeményező, és mindaz, amiben az övéi részesednek, Jézus 
irgalmas szívének "kegyelmi adománya”. Ahol mi megoldhatatlan 
problémát látunk, ő pontosan tudja, hogy mit fog tenni. Nem neki 
segítünk, ha azt a keveset, amink van, kezébe tesszük, hanem így 
kapunk lehetőséget áldásainak megtapasztalására.
RE 501 MRÉ 411 Jer 51,1-19

18 Kedd Piroska   Jn 6,16-21
“Én vagyok, ne féljetek!” (20b). Ez a mondat Jézus ajkán nem 
bemutatkozás. Benne az az Isten van jelen a viharokkal, vesze
delmekkel küzdő ember mellett, aki az égő csipkebokornál csak 
ennyit mondott önmagáról Mózesnek: Vagyok. Hullámveréses, 
halálfélelmekkel teli időszakokban a félelem csak akkor oszlik a 
szívünkben, ha tudjuk, hogy az a Jézus, akinek adatott minden 
hatalom mennyen és földön, velünk van minden napon a világ 
végezetéig (Mt 28,18-20).
RE 394 MRÉ 407 Jer 51,20-64

19 Szerda Sára   Jn 6,22-27
“Másnap...” (22). Felébredünk, és elfelejtjük a tegnapi csodát, 
vagy új csodákra nyílik meg a szemünk? A sokaság azt tudja, 
hogy Jézus nem szállt be a tanítványaival hajójába. A tanítványok 
azt is tudják, hogy Jézus akkor is velük van, ha látható módon
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nincs ott. Jézus tudja azt, hogy csak a kenyerek miatt keresik őt, 
pedig egy-egy áldás helyett a Megváltót találná meg az, aki jól 
keresi öt.
RÉ 239 MRÉ 387 Jer 52

20 Csütörtök Fábián Jn 6,28-34
“És te milyen jelet mutatsz, hogy miután láttuk, higgyünk 
neked?” (30). A hit nem természetes dolog, nem magától érthető 
képesség, hanem Isten csodálatos ajándéka. Enélkül vak az 
ember az Istentől jövő jelek meglátására. Jézus azt igyekszik 
megértetni a tömeggel, hogy a kenyerek csodája nem egyszeri 
esemény, hanem maradandó. Benne részesedni, általa tápláltatni 
úgy lehet, ha hozzá megy és benne hisz az ember.
RE 437 MRÉ 263 Hág 1

21 Péntek Ágnes Jn 6,35-40 
“Én vagyok az élet kenyere...” (35). Jézus maga a mennyei 
kenyér, Ö a manna, aki nem azért szállt le az égből, hogy a saját 
akaratát cselekedje, hanem hogy végrehajtsa a mennyei Atyáét. 
Az Atya pedig azt akarja, hogy mindenki, aki Jézusban hisz, örök 
életet nyerjen, a feltámadás részese legyen! Az élet kenyere életté 
válik bennünk.
RÉ 380 MRÉ 403 Hág 2

22 Szombat Vince Jn 6,41-51
“A zsidók ekkor zúgolódni kezdtek ellene...” (41). A hitetlen 
ember először zúgolódik, aztán vitába száll Jézussal, aztán 
csalódásának ad kifejezést, végül elfordul Jézustól. Ha az ember 
nem hagyja hatni az Atya vonzóerejét, sohasem jut el az élet 
forrásához. Valahol itt rejlenek a végső titkok: Jézus követeli tőlünk, 
hogy higgyünk, de a hit végső soron nem a mi lehetőségünk, 
hanem Isten műve bennünk. “Hiszek, segíts a hitetlenségemen!” 
RÉ 436 MRÉ 267 3Móz 1

Imádkozzunk az Egyetemes imahét alkalmaiért. Könyörögjünk 
az egyház egységéért, a keresztyén felekezetek és egyháztagok 
szeretetben gazdag bizonyságtevő életéért.
Hálaáldozatunk: Örömmel és jó szívvel támogassuk gyüleke
zetünk missziói munkáját, a gyermekek tanítását, a konfirmandu
sok felkészítését a Krisztust követő életre.

BT-né
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5. HÉT, JANUÁR 23-29.

23 Vasárnap Emerencia Jn 6,52-59 
Krisztus testté lett, és testben élt közöttünk, így mutatta meg, 
hogy Isten velünk van. Krisztus teste töretett meg a kereszten, így 
mutatta meg bűneink súlyát és hordozta el azt. Krisztus testben 
támadt fel, így mutatta meg, hogy van megbocsátás a bűnökre és 
van új élet. Krisztus több, mint tanitó, életét odaadó Megváltó. 
Számunkra Krisztust ismerni több, mint ésszel felfogni - fontos, 
hogy annyira részünkké váljon, mint az étel, amit megeszünk.
RÉ 94 MRÉ 94 Zsolt 94 3Móz 2

24 Hétfő Timót Jn 6,60-71
Ma is sokan elfordulnak Jézustól, talán barátaink közül is. Milyen 
hatással van ez ránk? Látjuk, hogy kevesebben lettünk, és nincs 
osztatlan sikere hitünknek. Jézus a vele maradóknak teszi fel a 
kérdést: “Ti is el akartok menni?” (67). Nem elküldeni akar. Arra 
hív, hogy mások véleményétől függetlenül, felelősen mi mondjuk 
ki, mit szeretnénk, és erősítsük meg őhozzá tartozásunkat. így 
Péterrel együtt mondhatjuk: “Uram, kihez mennénk? Örök élet 
beszéde van nálad" (68).
RÉ 373 MRÉ 252 3Móz 3

25 Kedd Pál Jn 7,1-13
“...a testvérei sem hittek benne” (5). Sajnos Jézusnak azóta is 
sok ilyen testvére volt és van. Személyesen mindannyiunknak 
vallani kell, hogy sokszor nem értjük nemcsak saját életünket, de 
azt sem, amit Urunk tett és végbevisz a mai világban. A keresztyén 
élet titka éppen abban van, hogy Jézussal vagyunk, Tőle várjuk 
kérdéseinkre a választ. Ünnepelni, örülni ma is csak így, Jézus 
Krisztussal együtt lehet. Élni is csak vele együtt jó és érdemes! 
RÉ 378 MRE 410 3Móz4

26 Szerda Vanda Jn 7,14-24
A Jézus megölésére készülők vétkeznek a “Ne ölj!” parancso
lat ellen. Jézus nem az életét félti, amikor leleplezi ellenfeleit. 
Szolgál nekik kemény szavaival. Rámutat a szavaikban rejlő 
ellentmondásokra. Ha a látszatra ítélők Isten Fia életére törnek, 
a saját életüket vesztik el. Ha Jézus kemény szavaira megtérnének,
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örök életük lehetne. Tekintsük figyelmeztetésnek Jézus kíméletlen, 
de igaz szavait!
RÉ 293 MRÉ 378 3Móz 5

27 Csütörtök Angelika Jn 7,25-30
A fővárosiak nem sokat néznek ki a vidékiből. Jézus nem lehet a 
Messiás, hiszen egy régi zsidó irat szerint ő “ha megszületett, 
valahol ott van, mégis ismeretlen”. A “Honnan?" viszont nem 
csak helyet jelölhet, hanem azt is: “Kitől?” - és erre nem gondolnak. 
Jézus ismert helyről, de az általuk nem ismert Atyától jön. Nekünk 
mi számít ma? A “honnan?" Vagy a nyílt és őszinte “kitől", “milyen 
lélekkel?”
RÉ 286 MRÉ 379 3Móz 6

28 Péntek Károly Jn 7,31-39
A lombsátrak ünnepe egyszerre volt emlékezés történelmi 
eseményekre és vágy Isten uralmának kibontakozására. Jézus 
megjelent az ünnepen, és utat mutatott az emlékezés és a vágyak 
között a beteljesedésre! (37). Sőt azt mondta, hogy Isten országa 
“bennem és általam fog élni" (38).

Teljes a zűrzavar, amikor Jézusról beszélnek. Próféta vagy 
Krisztus? Galileai vagy Betlehemből való? Az írásnak vagy a 
megjelenésének higgyünk? Isten Fia vagy szemfényvesztő? Futni 
hagyjuk vagy elfogjuk? Nikodémus halkan ajánlja, hogy hallgassák 
ki. Ő már beszélt vele titokban, és tudja: Vele beszélni egészen 
más, mint Róla vitatkozni. Reménységünk lehet, hogy az utolsó 
napon megszűnik a káosz, kitisztul a kép, és Jézus személyét 
illetően is nyilvánvalóvá válik az igazság.
RÉ 154 MRÉ 167 3Móz 8

Imádkozzunk azokért a testvéreinkért, akikben megfogyatkozott a 
hit, megerötlenedett a szolgálatkészség, hogy megújulhassanak, 
és ismét örömmel legyenek részesei Istenünk áldásainak és a 
Róla való bizonyságtételnek.
Hálaáldozatunk: Rendszeres adományainkkal vegyünk részt 
gyülekezetünk missziói szolgálataiban és az egyházi épületek 
fenntartásában.

RÉ 300 MRÉ 388 3Móz 7

29 Szombat Adél Jn 7,40-53

MZs
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6. HÉT, JANUAR 30-FEBRUAR 5.
- A lepramisszió vasárnapja -

30 Vasárnap Martina Jn 8,1-11
“...az egész nép hozzásereglett” (2) - tudniillik a templomban 
korán reggel megjelenő Jézushoz. Ma már sajnos csak néhány 
helyen kezdik reggelente református híveink templomi könyör
géssel, áhítattal a napot. De bárhol élünk is, minden reggel 
csatlakozzunk a Jézushoz sereglők táborához. S ne a mások 
bűneivel akarjuk farizeusi módon Őt próbára tenni, hanem kérjük, 
hogy vizsgáljon meg bennünket, és segítsen az örökkévalóság 
útjára (Zsolt 139,23-24).
RÉ 223 MRÉ 305 Zsolt 97 3Móz 9

31 Hétfő Petur Jn 8,12-20
Jézus “a világ világossága” (12). Követői maguk is megtalálják 
benne az élet világosságát. Nem járhatnak tovább a szere- 
tetlenség, a gyűlölködés sötétségében (vö. 1Jn 2,9-10). "Ha pedig 
a világosságban járunk..., akkor közösségünk van egymással, 
és Jézusnak... vére megtisztít minket minden bűntől” (1Jn 1,7). 
RÉ 500 MRÉ 290 3Móz 10

1 Kedd Ignác Jn 8,21-29
“...mindig azt teszem, ami neki kedves” (29) - mondta Jézus a 
hallgatóinak, amikor a mennyei Atyáról szólt nekik. Isten Fiának 
és mindazoknak, akik a benne való hit által elnyerjük a fiúságot, 
ez a kiváltságunk és szent kötelességünk, ami egyben a 
legnagyobb lehetőség is a számunkra. Segíts, Uram, úgy élni, 
“hogy kedves légyek néked” (RÉ 329).
RÉ 298 MRÉ 429 3MÓZ 11,1-28

2 Szerda Karola Jn 8,30-36
"Amíg te is csak másnál szabadabb vagy, te sem vagy még 
szabad, te is csak gyáva rab vagy” (Heltai Jenő). A valóságos, 
teljes szabadság az Igazság megismerésével, a szabadító Fiú: 
Jézus Krisztus által nyerhető el. A leleplezett, megbánt és 
megbocsátott bűnök többé nem tarthatnak fogva, de fogva tart és 
szabadon vállalt hálás szolgálatra buzdít a megváltó szeretet.
RÉ 467 MRÉ 413 3MÓZ 11,29-47
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3 Csütörtök Balázs Jn 8,37-47
Szülők, nagyszülők viselkedése mintaként hat a következő 
nemzedékekre. Amit tőlük láttunk, hallottunk, az meghatározza 
gondolatainkat, magatartásunkat, egész életvitelünket. Mennyivel 
inkább így van ez, ha a mennyei Atyára, s az ő Fiára figyelünk. 
Isten gyermeke: “aki az Istentől van, hallja az Isten beszédeit”
(47) és aszerint él.
RÉ 483 MRÉ 337 3Móz 12

4 Péntek Ráhel Jn 8,48-59 
“...az én Atyám az, aki megdicsöít engem...” (54) - mondta 
Jézus, és úgy is lett. Isten megdicsőítette Egyszülöttjét: a 
töviskorona s a golgotái kereszt dicsőségével. Ábrahám meghalt, 
a próféták is mind meghaltak, és igen, Krisztus is meghalt. De az 
ő halálából élet, mégpedig örök élet, üdvösség fakadt minden 
benne hívő számára. Ezért bizony igaz, hogy “aki megtartja az ő 
igéjét, az nem ízleli meg a halált soha" (52).
RÉ 425 MRÉ 366 3Móz 13,1-46

5 Szombat Ágota Jn 9,1-12
“...hogy nyilvánvalóvá legyenek rajta Isten cselekedetei" (3), 
ezért született vakon az az ember, akit Jézus meggyógyított, akinek 
látást adott. Isten országában nemcsak oka és következménye 
van mindennek, hanem célja is. Ma sokan keresik (és nem találják) 
az élet célját és értelmét. Mi már láthatjuk: életünkben minden 
azért van és azért történik, hogy nyilvánvalóvá legyen rajtunk 
Istenünk hatalma, szeretete és dicsősége.
RÉ 460 MRÉ 296 3Móz 13,47-59

Imádkozzunk: Segíts, Urunk, hogy minden napot Veled kezdjünk 
és Veled éljünk végig. Nélküled a szeretetlenség sötétségében, 
bűneink rabságában vakon vergődünk és botorkálunk. Könyörülj 
rajtunk, szabadíts meg bennünket, adj világosságot, adj látást 
nékünk, hogy igéd szerint éljünk, a Te dicsőségedre. Ámen. 
Hálaáldozatunkkal támogassuk a lepramissziót.

BM
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7. HÉT, FEBRUÁR 6-12.
- Szeretetszolgálati vasárnap -

6 Vasárnap Dorottya Jn 9,13-23 
“...meghasonlás támadt köztük” (16c). Jézus megjelenése, 
Isten országa érőinek áramlása megmozgatja egy közösség “álló
vizét”, és döntésre hív. Mi hová tartozunk: aggályoskodunk és 
elutasítjuk Jézus újat teremtő munkáját, mint némely farizeus, 
vagy egyértelműen prófétának, Isten küldöttének, Úrnak valljuk 
Őt, mint a meggyógyult vak?
RÉ 98 MRÉ 98 Zsolt 98 3Móz 14,1-32

7 Hétfő Tódor Jn 9,24-34
‘‘...kiközösítették” a meggyógyított vakot (34c). Mennyire meg
döbbentő, hogy környezete nem tud együtt örülni a szeme világát 
visszanyert emberrel, hanem kiközösítették, és vele együtt kiközö
sítették az őt meggyógyító Jézust is. itéletes az, ha aszerint fogadunk 
el vagy vetünk el valamit, hogy belefér-e a saját felfogásunkba, és 
nem aszerint, hogy az jó, gyógyító, áldást jelentő vagy nem.
RÉ 236 MRÉ 392 2Móz 14,33-57

8 Kedd Aranka Jn 9,35-41
A meggyógyult vak nem ismeri a bibliai kifejezéseket, a hitigaz
ságokat. Jézus kérdésére őszintén visszakérdez: “Ki az, Uram, 
hogy higgyek benne?” (36). A szekularizált ember előképe ő. De 
Jézus először a szeretetét adja, segít rajta, csak azután “prédikál" 
neki, hívja hitre őt. Ezért kész a válasszal: “Hiszek, Uram” (38). 
Legyen figyelmeztetés ez: ha csak “prédikálunk", de mást nem 
teszünk, ha szeretetszolgálat (diakónia) nem követi beszédünket, 
nem értik meg szépen szóló szavainkat sem.
RÉ 485 MRÉ 279 3Móz 15

9 Szerda Abigél Jn 10,1-10 
“Én vagyok az ajtó...” (9). Kálvin magyarázata: “Senkit sem lehet 
igazi pásztornak és igazi báránynak tekinteni, aki csak külső 
jelekkel büszkélkedik. Azok egyedül a jó pásztorok, akik az embe
reket Krisztushoz vezetik, és azok tartoznak igazán Isten nyájához, 
akik magukat egyedül Krisztusnak adták. Nincs más ajtó.”
RÉ 229 MRÉ 372 3Móz16
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10 Csütörtök Elvira Jn 10,11-21
Ismeret és szeretet: ezek a szavak és az ezekre utaló kifejezések, 
képek fordulnak elő leggyakrabban ebben az igeszakaszban. 
Milyen jó hír: Jézus ismer, mégis szeret! Felületes ember- és 
istenismeretünk miatt a közömbösség, sőt az ellenségeskedés 
kiszorítja a szeretetet szívünkből. Pascal mondta: "Meg kell 
ismerned az embert, hogy szerethesd, és szeretned kell Istent, 
hogy megismerhesd.” A világunk sorsa függ attól, hogy a népek, 
vallások, kultúrák készek-e megismerni egymást vagy ellenségei 
lesznek egymásnak.
RÉ 340 MRÉ 224 3Móz 17

11 Péntek Bertold Jn 10,22-30 
“Én örök életet adok nekik, és nem vesznek el soha...” (28). 
Gyászoló igeolvasók! Vegyük komolyan Jézus ígéretes szavait. 
Egy temetés után azok beszélnek, éreznek így, hogy elvesztették 
házastársukat, szüleiket, gyermeküket stb., “akiknek nincs 
reménységük" (IThessz 4,13). A Krisztushoz tartozók, a keresz
tyének dehogy vesztették el őket! Az Úrnál vannak, és onnan soha 
senki ki nem ragadja őket. A halál sem! (vö. Róm 8,38kk).
RÉ 23 MRÉ 23 3Móz 18

12 Szombat Lídia Jn 10,31-42
Nemcsak Jézus életét kísérte ez a kettősség, hanem az egyház 
munkáját, az ige szolgálatát is: egyik helyen hitetlenség, sőt 
gyűlölség fogadta, a másik helyen “sokan hittek benne” (42). 
A család egyik tagjának semmit nem jelent Jézus Krisztus, a 
másiknak élete értelmét; az egyik gyülekezet közömbös vagy 
kemény az evangéliummal szemben, a másikban sokan élnek 
annak áldásából és gyógyításából; az egyik földrészen üres 
formasággá vált a keresztyénség, a másikon tömegeket indít hitre 
és új életre.
RÉ 95 MRÉ 95 3Móz19

Imádkozzunk a nyugdíjban élő idős diakonisszáinkért, 
szeretetotthonaink szolgálattevőiért és a holnap egyháza képzett 
és elkötelezett diakónusaiért.
Hálaáldozatunk: Látogatással, levélírással, adományokkal 
segítsük egyházunk szeretetotthonainak szolgálatát.

BGy
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8. HÉT, FEBRUÁR 13-19.

13 Böjt 1. vasárnapja Ella Jn 11,1-5
“...megüzenték Jézusnak...” (3). Beteg lett a családtag. A testvér. 
Hová lehet ilyenkor fordulni? A legjobb, ha kéznél van valaki, akiben 
megbízhatnak, aki kézbe veszi az “ügyet". A hirtelen jött baj 
összezavarja az embert. Jézust ismerik. Fontos, hogy megtudja: 
beteg van a családban. Legyen az első lépés az ő megkeresése. 
RÉ 99 MRÉ 99 Zsolt 99 3Móz 20

14 Hétfő Bálint Jn 11,6-16
“...két napig azon a helyen maradt, ahol volt" (6). Néha úgy 
tűnik, Jézus nagyon ráérős, amikor nekünk nagyon sürgős. Mintha 
nem érdekelné annyira a helyzetünk. Pedig csak tanítani akar: 
akkor avatkozik bele dolgainkba, mikor látja, hogy a legtöbbet 
használhat, mégpedig egész életünkre nézve. A hit ezt láttatja meg! 
RÉ 402 MRÉ 323 3MÓZ 21

15 Kedd Kolos Jn 11,17-27
“Uram, ha itt lettél volna...” (21). Sok tragédiára mondjuk: nem 
segített az Isten. Pedig mennyire számítottunk rá! Vajon csak az a 
segítség, amit mi gondolunk annak? Isten tervében egész életünk 
benne van. Nemcsak földi életünk, hanem üdvösségünk is. Akkor 
is ott van, mikor másként dönt, mint mi szeretnénk - a cél érde
kében.
RÉ 416 MRÉ 320 3Móz 22

16 Szerda Julianna Jn 11,28-32 
“...leborult a lába elé...” (32). Mária is találkozott Jézussal, 
nemcsak Márta. Jézus hatalmával tisztában volt, csak a 
késlekedés okát nem értette. Nem is érthette, mert a gyász 
fájdalmában nehéz az isteni döntést felfedezni. Lábai elé borulva 
lehet sírni, méltatlankodni, de nem szabad elfelejteni, hogy Ő élet 
és halál Ura.
RÉ 409 MRÉ 324 3Móz 23,1-22
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17 Csütörtök Donát Jn 11,33-44
“...ha hiszel, meglátod az Isten dicsőségét” (40). Látni Istent, 
meglátni dicsőségét - sokaknak vágya volt és lesz ezután is. 
Jézus feltételhez köti Isten dicsőségének megtapasztalását. 
Csak hittel lehet a nagy csodákat várni és elfogadni. Olyan gyer
meki nagy hittel, amely rá tud csodálkozni a halál utáni élet 
ajándékára.
RÉ 408 MRÉ 327 3MÓZ 23,23-44

18 Péntek Konrád Jn 11,45-57
“Mit tegyünk?” (47). Lázár feltámasztása nagy vihart kavart. Jézus 
ellenségei tanácskoznak. Sokat veszítenek, ha Jézust élve hagyják. 
Ma is tanúi lehetünk ilyen ‘‘tanácskozásoknak". És mit tegyünk mi, 
akik láttuk már csodáit és átéltük a vele való kapcsolat 
nagyszerűségét? Hirdetjük, hogy meghalt azért, hogy az egész 
nép el ne vesszen. Ez a mi szolgálatunk.
RÉ 2 MRÉ 2 3Móz 24

19 Szombat Zsuzsanna Jn 12,1-11 
“...elment Betániába...” (1). Jézus meglátogatja régi ismerő
seit, akik szeretettel fogadják. Együtt vannak: Lázár, aki vissza
kapta életét, Márta, aki szolgál és Mária, aki Jézus lábát megkeni 
drága kenettel. Öröm együtt lenni újra a nagy megpróbáltatás 
után. A teljes békét csak Júdás akadékoskodása zavarja meg. 
Ezzel is számolni kell: ahol együtt vagy Jézussal, ott a gonosz is 
megjelenik, hogy elrontsa azt, ami annyira jó.
RÉ 296 MRÉ 187 2MÓZ 25,1-22

Imádkozzunk a gyógyíthatatlan betegekért, a gyógyító orvosokért, 
a kórházban vagy otthonokban az ápolás szolgálatát végző 
nővérekért és családtagokért. Kérjünk vigasztalást a gyászolókra. 
Hálaáldozatunk: Gyakoroljuk az Istennek kedves böjtöt: osszuk 
meg kenyerünket az éhezőkkel, öltözetünket a mezítelenekkel (Ézs 
58,6).
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9. HÉT, FEBRUÁR 20-26.

20 Böjt 2. vasárnapja Aladár, Álmos Jn 12,12-19
“Tanítványai először nem értették mindezt, de miután Jézus 
megdicsőült, visszaemlékeztek arra, hogy az történt vele, ami 
meg volt írva róla” (16). Virágvasárnap megmozdul a sokaság, 
az övéi pedig nem értették mindezt. Milyen szemszögből érthető 
jól Jézus tette? A tanítványok - a többi evangélium szerint - tették 
a dolgukat (“oldjátok el és vezessétek ide a szamárcsikóf') annak 
ellenére, hogy nem értettek mindent. De nagypéntek és húsvét 
után tisztán látták és értették.
RÉ 101 MRÉ 101 Zsolt 101 3Móz 25,23-55

21 Hétfő Eleonóra Jn 12,20-33 
“...Jézust szeretnénk látni” (21). Földi életében utolsó alkalom
mal szól nagy nyilvánosság előtt Jézus. A görögök szerepeltetése 
tovább szélesíti a nyilvánosságot, az egész embervilágot jelenti: 
“zsidók és görögök”. Ez az átfogó megjelölés arra bátorít minket, 
hogy kimondhassuk, Jézus mindenkihez szól. Ha látni szeretnénk, 
ott keressük, ahol ő megtalálható.
RÉ 468 MRÉ 390 3Móz 26,1-13

22 Kedd Gerzson Jn 12,34-36 
“Amíg nálatok van a világosság, higgyetek a világosságban, 
hogy a világosság fiai legyetek!” (36). Jézus, aki maga a 
világosság, még ott van az emberekkel. Mégis elvakultan hisznek 
valamiben, ami megakadályozza őket Jézus felismerésében. 
Nem tudnak látni, így nem képesek a világosságban járni. Ahhoz, 
hogy lássunk, hogy jól tájékozódjunk, hogy biztonságosan halad
junk előre, világosságra van szükség. A sötétség elbizonytalanit, 
tévelygésbe visz, olykor egészen elborít. De ha “fölragyog a Krisztus", 
akkor eltűnik a sötétség, kitisztul a kuszaság, járhatóvá lesz a 
járhatatlan.
RÉ 489 MRÉ 282 3MÓZ 26,14-46

23 Szerda Alfréd Jn 12,37-43
“...mégsem hittek benne, ...sokan hittek benne” (37.42). 
Hitetlenség és hit, elutasítás és elfogadás ellentétes fogalmak. 
Nem tűrnek meg kompromisszumot, nincs látszólagos hitetlen
ség vagy hit. Itt az a közös bennük, hogy nincsenek gyümölcseik, 
még a hitnek sincsen: “sokan hittek benne, mégsem vallottak
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színt”. A láthatatlanságba burkolózva nem lehet láthatóvá válni, a 
sötétségben az elrejtett még inkább titokban marad.
RÉ 233 MRÉ 395 3Móz 27

24 Csütörtök Mátyás Jn 12,44-50
“Aki elvet engem, és nem fogadja el az én beszédeimet, annak 
van ítélőbírája: az az ige, amelyet szóltam, az ítéli el őt az utolsó 
napon” (48). Sokszor eltoljuk magunktól a bennünket megítélő 
igét, inkább értjük másra, mint magunkra. Jézus azért jött, hogy 
megismertesse velünk az Atyát, hogy elvezessen bennünket 
hozzá. Ez a kegyelmi idő még ma is tart. Éljünk a lehetőséggel, 
értsük és éljük az igét, akár olvassuk, akár halljuk, akár az 
úrvacsorában magunkhoz vesszük.
RÉ 242 MRÉ 369 Ruth 1

25 Péntek Géza Jn 13,1-11
“Jézus jól tudva, hogy az Atya mindent kezébe adott, és hogy az 
Istentől jött, és az Istenhez megy...” (3). Jézus tudja, honnan jött 
és hova megy. Ez az érzés felszabadítja őt arra, hogy ne önmagával 
foglalkozzék, hanem azokkal, akik számára nagyon fontosak és 
közel állnak hozzá. A lábmosás által közük van egymáshoz, részük 
van egymás életében. A keresztség, az úrvacsora, az ige hallgatása 
és cselekvése által részünk van Krisztusban, közösségünk van 
vele.
RÉ 486 MRÉ 284 Ruth 2

26 Szombat Edina Jn 13,12-20
“Mert példát adtam nektek, hogy amint én tettem veletek, ti is 
úgy tegyetek” (15). A lábmosás története nem maradhat egyszeri 
cselekmény a tanítványok életében. Szolga és úr, küldött és küldő 
között mindig megmarad a különbség, de nem lesz átjárhatatlan 
a köztük levő távolság. Nem mosódnak el a különbségek, hanem 
éppen a szolgálat új lehetősége által lesznek hasonlóak.
RE 371 MRÉ 382 Ruth 3

Imádkozzunk a zord időjárás miatt szenvedőkért, a közlekedés 
dolgozóiért és a hajléktalanokért. Kérjünk áldást a konfirmációra 
készülő fiatalokra.
Hálaáldozatunk: Ajándékozzunk Bibliát, imakönyvet, evangéliumi 
iratokat családtagoknak, barátoknak, szomszédoknak.
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10. HÉT, FEBRUÁR 27-MÁRCIUS 5.

27 Böjt 3. vasárnapja Ákos Jn 13,21-30
Különféle utakról és szándékokról olvasunk. Júdás útjának és 
döntésének tükrében figyeljünk magunkra: a döntés korábban 
megérik, minthogy az nyilvánvalóvá lesz. Ha irtózunk a kereszt
hordozástól, a megtöretett testű és hatalmát letevő Istentől, akkor 
a megtört kenyérben sem a megváltásunkat, hanem csak a pusz
tulás bélyegét magán viselő életet pillantjuk meg. Először talán 
Jézusét, azután meg önmagunkét.
RÉ 102 MRÉ 102 Zsolt 102 Ruth 4

28 Hétfő Elemér Jn 13,31-35 
A tanítványok is hamarosan a maguk útjára indulnak. Felkészí
tésük a végéhez közeledik. Tovább nem mehetnek Jézussal, nekik 
még - egy kis ideig - maradniuk kell. Nem titok, hogy mi itt a 
dolgunk: az, amiért Isten megteremtette ezt a világot, és amiért 
nekünk ajándékozta az életünket. De oly könnyen elfeledkezünk 
arról, hogy újra és újra meg kell Jézustól tanulnunk: “ahogy én 
szerettelek titeket, ti is..."
RÉ 395 MRÉ 477 Ézs 1,1-17

1 Kedd Albin Jn 13,36-38 
Péter őszintén szeretné Jézust követni. Úgy érzi, képes lenne 
még az életét is odaadni mesteréért. Ahhoz, hogy tényleg hasz
nálhatóak legyünk, könnyek között kell szembenéznünk gyáva
ságunkkal és árulásainkkal, rettentő kegyelemre szorultságunk
kal. Ahhoz, hogy az életedet tudd adni, először el kell fogadni az 
Övét úgy, hogy már csak a vétkeidet kínálod cserébe. Enélkül nem 
követheted.
RÉ 487 MRÉ 278 Ézs 1,18-31

2 Szerda Lujza Jn 14,1-11 
Az Isten megismeréséhez vezető út szabaddá vált. Mindig voltak 
és ma is vannak olyanok, akik testük, lelkük, gondolataik 
megfeszítésével keresik a kapcsolatot a világ Teremtőjével. Jézus 
nem akarja, hogy az erre képtelen sokaság - mint amilyenek mi 
is vagyunk - segítség nélkül maradjon. Mostantól fogva Jézusban 
a “kisemberek" is megismerhetik és megláthatják az Atyát.
RÉ 475 MRÉ 430 Ézs 2
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3 Csütörtök Kornélia Jn 14,12-17
Jézus által szabaddá válik az út kéréseink előtt is. Bármit 
kérhetünk az Ő nevében. Bármit kérni - első pillantásra nem tűnik 
nehéznek. Az ő nevében kérni, azaz őt képviselve, az Ő helyére 
állva, annál inkább. Jézus helyére állni annyi, mint mások üdvéért 
a kereszt alá hajtani a vállunkat - vajon milyen kérések fognak 
ebben a helyzetben az eszünkbe jutni? Bármi is lesz az, ö teljesíti. 
RÉ 372 MRÉ 253 Ezs 3

4 Péntek Kázmér Jn 14,18-24
A Jézus által megnyitott úton nemcsak mi közeledhetünk Isten 
felé, hanem ő is közeledik hozzánk. “Eljövök hozzátok” - ígéri. 
Ez az eljövetel a világ számára most még érzékelhetetlen, 
felfoghatatlan és érthetetlen. A Pártfogó azok számára adja 
boldogító jelenlétét, akik kérik ezt Tőle, és vállalják Isten tervének 
megvalósítását, a hit és a szeretet küzdelmes, nehéz és sokszor 
hiábavalónak tűnő harcát. Ne sokáig próbálkozz ezzel nélküle 
egymagádban!
RÉ 421 MRÉ 322 Ézs 4

5 Szombat Adorján Jn 14,25-31
Mindenki, aki kihasználva a Jézus által felkínált lehetőségeket az 
engedelmesség útjára lép, sokféle változást fog tapasztalni 
útközben. Ilyen például a békesség tapasztalata. Ez a békesség 
nem a körülményekből fakad, hanem a körülmények ellenére 
lehet a miénk. "Nem úgy adom nektek, ahogyan a világ adja. ” Ha 
vádolnak minket, szavaira ő maga emlékeztet minket, és 
békességünk lesz. Ha rossz dolgok történnek velünk, szavait Ő 
segít felidézni, és békességet kapunk.
RÉ 192 MRÉ 330 Ézs 5

Imádkozzunk azért, hogy gyülekezetünk konfirmációra készülő 
fiataljai megismerjék, megszeressék és hűségesen kövessék 
Megváltójukat, Jézus Krisztust. Kérjünk áldást gyülekezetünk 
bibliaóráira és bibliaiskolai alkalmaira, hogy az egyház tagjai 
igazán ismerhessék Jézust és evangéliumát.
Hálaáldozatunk: Adjunk arra adományt, hogy minden konfirmá
cióra készülő fiatalnak legyen saját Bibliája és énekeskönyve.

BöP
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11. HÉT, MÁRCIUS 6-12.
- Bibliavasárnap -

6 Vasárnap Inez Jn 15,1-8
“Ha megmaradtok énbennem, és beszédeim megmaradnak 
tibennetek, akkor bármit akartok, kérjétek, és megadatik 
nektek” (7). Bibliavasárnapon különösen is Isten hozzánk szóló 
szavára akarunk figyelni; Jézusra, mint a testté lett Igére, mert 
Isten beszédei őbenne váltak valóra. Jézus beszédei is erről 
szóltak és szólnak - hozzánk is. Jézusban és beszédeiben 
“megmaradni” olyan összetartozást jelent, amilyenről a szőlőtő 
és szőlővessző képe tud csak beszélni. Ebben az életadó 
összetartozásban válik lehetségessé, hogy imádságaink által 
részünk legyen életünk és az egész világ életének alakításában. 
RÉ 103 MRÉ 103 Zsolt 103 Ézs 6

7 Hétfő Tamás Jn 15,9-17
“Nem ti választottatok ki engem, hanem én választottalak ki..."
(16a). A minden korban “teljesíteni akaró” keresztyénség nyo
masztó terhe alól szabadítanak fel Jézus szavai. Jézus ‘kiválasz
tása” valamennyiünk Isten melletti döntését megelőzi, és 
nyilvánvalóvá teszi, hogy kiválasztásunkért, szabadulásunkért 
emberi természetünk fogságából semmit sem tudunk tenni. Ezért 
akik megtapasztalták szabadulásukat, szeressék Istent és 
egymást - ennyi a dolguk, a “többi” jön magától.
RE 200 MRÉ 172 Ézs 7

8 Kedd Zoltán Jn 15,18-25
"Nem nagyobb a szolga az uránál... Gyűlölnek engem, ok nélkül
(20.25). Akinek Jézus az Ura, annak minden személye iránti 
megnyilvánulást Jézus iránti megnyilvánulásként kell felfogni. De 
ne vezessük félre magunkat: legtöbbször nem azért “gyűlölnek" 
minket, mert Jézus az Urunk, hanem éppen azért, mert 
“nagyobbak” akarunk lenni nála. Akinek Jézus az Ura, az egész 
életében és egész életével szolgál.
RÉ 338 MRÉ 339 Ézs 8

9 Szerda Franciska Jn 15,26-16,4a
“Amikor eljön a Pártfogó..., az tesz majd bizonyságot 
énrólam..." (26). A Pártfogó, a Szentlélek az első pünkösd óta 
közöttünk van. Jézusról, az Isten Fiáról, a mi Megváltónkról és
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Urunkról csak Ő tud bizonyságot tenni. Az emberi értelem, belátás 
soha nem elegendő. Ha így tudunk beszélni, bizonyságot tenni 
Jézusról, tudhatjuk, hogy mi is vettük a Szentlelket.
RÉ 369 MRÉ 249 Ézs 9

10 Csütörtök Ildikó Jn 16,4b-15
“A bűn az, hogy nem hisznek énbennem...” (9). A mi mai nyel
vünkön azt is mondhatnánk, hogy a legfőbb bűn, minden további 
bűn forrása, ha valaki nem hisz Jézus Krisztusban. A “további bű
nök’’ kiirthatatlanok (ezért elitélésük is alázatot igényel), amíg a 
Jézusban való hitet el nem fogadjuk.
RÉ 368 MRÉ 248 ' Ézs 10,1-19

11 Péntek Szilárd Jn 16,16-23a
“...örülni fog a szívetek, és örömötöket senki sem veheti el 
tőletek” (22b). Aki a feltámadott Jézusban hisz, annak öröme 
megronthatatlan, elvehetetlen. Sokan nem valljuk be, hogy a 
köztünk élt és bűneink miatt meghalt Jézusban hiszünk, de a 
feltámadott Jézus, ki az idők végén ismét eljön majd, nem fér be 
hitünk kereteibe - éppen úgy, mint az öröm. Merjünk örülni 
újrakezdhető életünknek, amelyet a feltámadott Jézus ad nekünk! 
RÉ 367 MRÉ 376 Ézs 10,20-34

12 Szombat Gergely Jn 16,23b-33 
“A világon nyomorúságotok van, de bízzatok: én legyőztem a 
világot” (33b). Lehet, hogy ez a “világ" sokféle nyomorúságban 
részeltet minket, s csak remélni merjük, hogy valóban önhibánkon 
kívül. De óriási vigasztalás, hogy ez a nyomorúságokat okozó világ 
már lényegében legyőzetett - Jézus halála és feltámadása által. 
Az ideig-óráig való nyomorúságok miatt nem kell elkeseredni 
annak, aki szőlővesszőként tartozik a szőlőtőhöz, a feltámadott 
Jézus Krisztushoz.
RÉ 484 MRÉ 343 Ézs 11

Imádkozzunk a bibliai kéziratok őrzőiért, gondozóiért, a 
bibliafordítókért és -terjesztőkért. Kérjünk áldást a Magyar 
Bibliatársulat szolgálataira, hogy anyanyelvünkön sokakhoz 
eljusson Jézus Krisztus evangéliuma.
Hálaáldozatunk: Támogassuk a magyar Biblia kiadását, 
terjesztését, és adjunk ajándékba egy Szentírást valakinek.

TK
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12. HÉT, MÁRCIUS 13-19.

13 Vasárnap Krisztián Jn 17,1-5
A 17. rész Jézus nagyon szép, személyes, mély imádsága. Ezzel 
együtt az egyik legfontosabb ima és útmutatás a Bibliában. Az 
üdvtörténetben különösen fontos szerepe van, hiszen Jézus itt 
adja meg a visszavonhatatlan választ az Atyának. 
Keresztyénségünk lényegét így foglalja össze: “Az pedig az örök 
élet, hogy ismernek téged” (3). Ismered-e Istent? ő ismer téged! 
RÉ 104 MRÉ 104 Zsolt 104 Ézs 12

14 Hétfő Matild Jn 17,6-16
“Én őértük könyörgök...” (9). Jézus könyörög értünk. Felfedeztük 
már ennek az erejét? Kisszerű igazságkereséseinkben, napi 
hadakozásainkban felismertük, hogy ö közben imádkozik értünk? 
Ilyen imaháttérrel más megvilágításba kerülnek dolgaink. Jézus 
imádkozik a mi kísértéseinkért, gondjainkért és a 
keresztyénségünk egységéért.
RÉ 474 MRÉ 428 Ézs 13

15 Kedd Nemzeti ünnep Kristóf Jn 17,17-23
“Szenteld meg őket igazsággal: a te igéd igazság” (17). Jézus 
magáról mondja, hogy Ő az igazság. Ha Öt ismered, az igazságot 
is felismered. Az igazságért sokan adták már oda az életüket. Az 
igazságérzet szabadságszeretettel jár együtt. A mai ünnepen erre 
is gondolhatunk. Sokan adták az életüket azért, hogy mi boldogan 
éljünk. Minden elődünk, aki meghalt a szabadságért - értünk is 
tette. Őrizzük méltón emléküket.
RÉ Himnusz MRÉ 346 Zsolt 126 Ézs 14

16 Szerda Henrietta Jn 17,24-26
“...a szeretet... bennünk legyen...” (26). Az Atya szeretetét Jézus 
plántálja bele a szívünkbe. Nem mi érjük el, szerezzük meg, hanem 
Jézustól kapjuk. Csodálatos felelősséget ruház ez ránk. Mi 
adhatjuk át, fordíthatjuk le az embereknek, mit is jelent Isten 
szeretete. Mindez túl nehéz nekünk. Akkor könnyű, ha az Atya 
szeretete van bennünk. Fogadjuk el, amikor adja nekünk!
RÉ 198 MRÉ 173 Ézs 15
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17 Csütörtök Gertrúd Jn 18,1-11
“Kit kerestek?” (4) - ez néhány éve jelszó volt a fiatalok között egy 
ifjúsági találkozó kapcsán. Kit kerestek? Lehet rossz szándékkal 
is keresni valakit. Jézus kétszer is felteszi a kérdést. Júdásnak is, 
pedig tudja a szándékát. De lehet keresni valakit, aki nincs meg. 
Hiányzik életünkből, gyülekezetünkből. Kit keresel már régóta? 
RÉ 334 MRÉ 220 Ézs 16

18 Péntek Sándor, Ede Jn 18,12-18
“...jobb, ha egy ember hal meg...” (14). Jézus passiójában a 
nagy drámai történések sorozatában benne van egy ember, egy 
tanítvány kis tragédiája. A mindig bátor tanítvány itt szembesül 
saját tehetetlenségével. Nem vagyok tanítvány, nem vagyok közülük 
való, nem ismerem. Nem hasonlít ez ki nem mondott szavainkra? 
Meg nem vallott hovatartozásainkra? Jézus halála által Péter is 
felmentést nyer.
RÉ 445 MRÉ 434 Ézs 17

19 Szombat József Jn 18,19-27 
“...ők tudják, mit mondtam” (21). A mi felelősségünkről beszél 
Jézus. Mások a szavaink, vagy éppen a hallgatásunk alapján 
ismerik meg Krisztust. Ha elhallgatod őt, olyasmit teszel, mint 
Péter. Vannak helyzetek, amikor mi vagyunk a legfontosabb 
személyek a világon, mert a legnagyobb üzenet van ránk bizva. 
Jézus a sokféle kínzás és bántás között mondja el ezt a rejtett 
üzenetet. Megértetted-e?
RÉ 335 MRÉ 222 Ézs 18

Imádkozzunk hazánk békességéért, a szabadság, a szeretet, a 
felelősség erőinek gyümölcseiért nemzetünk életében. Kérjünk 
áldást a határokon kívülre rekesztett honfitársaink életére és 
szabadságukért vállalt küzdelmeikre.
Hálaáldozatunk: Adónk egy százalékát egyházi célokra utaltas
suk át.

BA
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13. HÉT, MÁRCIUS 20-26.

20 Vasárnap Hubert Jn 18,28-40
Mi az igazság? Jézus fölkínálja. Ő abból a világból jött, amelyben 
érvényesül Isten igazsága. Eljött közénk, hogy bizonyságot tegyen 
róla. Aki követői közé lép, az értheti meg és tudja cselekedni is 
Isten igazságát. Pilátus lemond róla. Politikai, önző érdekből, 
félelemből az igazság ellen dönt Jézus ügyében. Az eredmény 
rettenetes. Jézus igazságából viszont élet fakad.
RÉ 331 MRÉ 212 Zsolt 118 Ézs 19

21 Hétfő Benedek Jn 19,1-5
íme, az ember. A szánalmasan ott álló, megkínzott Jézus alak
ja mutatja, miért lett Isten Fia emberré. Azért, hogy (a bűnt ki
véve) hozzánk hasonló legyen; elszenvedje az emberi lét min
den baját: a fájdalmat és a halált is. Az emberi gonoszság tombol. 
Mégis Jézus a győztes, aki az ember sorsát elvállalva egyút
tal megmentett minket: megszerezte a megváltást.
RÉ 342 MRÉ 215 Ézs 20

22 Kedd Izolda Jn 19,6-11
Semmi hatalmad. Hiába van Pilátus mögött a császár kegye, a 
légiók ereje, mégis a bűn játékszere. Ezt érzi, ezért rémül meg. 
A bűnnek is megvan a sikere, ezért köti hozzá sok ember az életét. 
Mi azonban tudjuk, kinél van az igazi erő. A megkínzott Jézus 
diadalmas, ellenségei pedig egyszer szemben állnak azzal, akit 
átszegeztek.
RÉ 341 MRÉ 221 Ézs 21

23 Szerda Emőke Jn 19,12-16a
Nem vagy a császár barátja. Ez nyílt fenyegetés: beárulják Ró
mában, azzal vádolják, hogy nem ítélt halálra valakit, aki a császár 
ellen lázadt. Hiába tudja Pilátus, hogy ez nem igaz, kénytelen 
engedni. A bűn arcátlan, és veszedelmes ötletei vannak, aki pedig 
nem mer a kereszthordozó Jézus nyomába lépni, az képtelen 
ellenállni.
RÉ 344 MRÉ 217 Ézs 22
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24 Csütörtök Gábor Jn 19,16b-27
A názáreti Jézus király. Ezzel a felirattal Pilátus már másodszor 
fejez ki olyat, ami igazság. Az igazság ilyen kimondásából nem 
sok haszna van az embernek. A király pedig a kereszten szenvedve 
a világ megváltásának művét végzi, mégis észreveszi közben azt, 
aki itt a földön édesanyja volt, és van ereje, figyelme róla is 
gondoskodni.
RÉ 466 MRÉ 471 Ézs 23

25 Nagypéntek Irén Jn 19,28-37 
Elvégeztetett. A felületes szemlélő számára egy emberi élet 
akarása, küzdelme, elnyeli a halál. Mi azonban tudjuk, hogy Jézus 
itt diadalmasan jelentést tesz az Atyának: elvégezte a rábízott 
munkát, az ember megváltását. Aki látta ezt, bizonyságot tesz róla. 
Megható annak a néhány asszonynak, egy-két tanítványnak a 
kitartása, akik ott álltak Jézus keresztjénél. Isten arra méltatta őket, 
hogy majd Jézus feltámadásának is tanúi lehetnek.
RÉ 337 MRÉ 223 Zsolt 130 Ézs 24

26 Szombat Emánuel Jn 19,38-42 
Eljöttek. Arimátiai Józsefnek is, Nikodémusnak is megvolt az oka, 
hogy titokban legyenek Jézus tanítványai. Most azonban, a 
legkockázatosabb pillanatban, amikor mesterüket lázadóként 
kivégezték, szint vallanak, sőt áldozatot hoznak érte. Hatni kezd 
Jézus halálának ereje. Hívei csak egy halott körül végzik a kegyelet 
munkáját, de Jézus iránti szeretetüket fejezik ki.
RÉ 339 MRÉ 216 Ézs 25

Imádkozzunk Krisztus kereszthalála és feltámadása örömüze
netének hirdetéséért szerte a Földön, kérjük Urunkat, hogy adjon 
lelki megújulást egyházának, és elevenítse meg az európai 
egyházak hitét és bizonyságtételét.
Hálaáldozatunk: Hordozzuk áldozatra is kész szeretetünkben a 
jövő lelkipásztorait, presbitereit, diakónusait és tanárait.

CzP
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14. HÉT, MÁRCIUS 27-ÁPRILIS 2.

27 Húsvétvasárnap Hajnalka Jn 20,1-10
Örök élet reggelén örvendezzünk, mert a böjt terhe s a nagyhét 
keresztje után a feltámadás dicsősége is a mienk! Egész hetünk 
örömünnep: találkozások az Élővel, csodálatos halfogás, nagy 
megbízatások, a Szentlélek ajándéka, bünbocsánat hatalma. 
Mária még nem tudta, hol van Jézus, mi már tudjuk, azt is, hogy 
visszajön. Kegyelem, hogy az ünnepek után hazamehetünk, s 
ama napon majd hazamehetünk. Addig pedig örvendezzünk az 
Úrban!
RÉ 185 MRÉ 236 Zsolt 105,1-23 Ézs 26

28 Húsvéthétfő Gedeon Jn 20,11-18
Mária könnyei még a gyász könnyei, de mi már örömkönnyeket 
ejthetünk, mert Jézus minket is néven szólított, megismertette 
magát velünk, Mesterünkké lett. Mária a halott Jézussal akart jót 
tenni azzal, hogy bebalzsamozza, de a Feltámadott azzal az új 
feladattal küldi el: erősítsd meg a gyáván elbújt holt tanítványok 
szívét e jó hírrel: láttam az Urat, Ó él, ti is élni fogtok!
RÉ 353 MRÉ 235 Zsolt 105,24-45 Ézs 27

29 Kedd Auguszta Jn 20,19-23
A tanítványok nem a zárt ajtók mögé, hanem saját félelmük és 
kételkedésük mögé zárkóztak. A zárt egyéni és gyülekezeti életeket 
fel akarja nyitni Jézus, akinek nem akadály a bezárt ajtó, sőt Ő 
maga az ajtó (vö. Jn 10,9), és nyitott ajtót ad elénk (vö. Jel 3,8), a 
szabadulás útját, amelynek első lépései: békességet hirdet és 
ad, Szentleikét közli velünk, és hatalmat ad a bűn felett. Misszióba 
küld, és felkészít a szolgálatra.
RÉ 356 MRÉ 227 Ézs 28,1-15

30 Szerda Zalán Jn 20,24-31
Bár Jézus rendkívüli megjelenései eddig is önmagukért beszéltek, 
azért ott voltak a testi sebek, hogy a kételkedők higgyenek. Most is 
így mutatkozik meg Tamásnak: nem akarja öt sem elveszíteni, 
hanem inkább meggyőzni. Tamás előbb nagyon racionális: bizo
nyítékot kíván. De amikor sokkal többet kap, hitet Jézustól (!), nem
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csupán Úrnak, de Istennek vallja Krisztust! Mi se tamáskodjunk 
többé, inkább tanúskodjunk!
RÉ 357 MRÉ 319 Ézs 28,16-29

31 Csütörtök Árpád Jn 21,1-14
Az előző rész záradékával nincs vége Jézus megjelenéseinek, 
sőt most új fejezetet látunk nyílni: Jézus megjelenik a nem 
tizenkettőhöz tartozóknak is, hogy megismertesse feltámadását 
velük is. Egyaránt törődik az örök élettel és a földi élettel: itt is Ő 
adja az ételt, Ö késziti el a parazsat és a vendégséget. Aki az 
asztalközösségben táplálkozik Jézussal, annak emberhalászata 
is áldott lesz!
RÉ 348 MRÉ 238 Ézs 29

1 Péntek Hugó Jn 21,15-25
Három bűnre (gyávaság, hazugság, tagadás) három bocsánat, 
három szeretetvallomásra hármas megbízatás. A tagadásaival 
lesüllyedt Pétert Jézus előbb felszínre hozza, majd felemeli: 
pásztorsággal. De a Főpásztor Ő marad, aki akkor is előttünk jár, 
ha ránk bízta a nyáját - nem szabad lehagyni, csak követni!
RÉ 350 MRÉ 231 Ézs 30,1-18

2 Szombat Áron IThessz 1,1-4
Új hét kezdődik. Ünnepünkben a munkálkodó Feltámadott volt a 
középpontban, most a munkálkodó újjáéledtekre figyelhetünk, akik 
gyülekezetét alapítanak, annak minden tagjáért naponta és külön 
imádkoznak! Választottak vagyunk, éljünk és szolgáljunk ahhoz 
mérten, adjunk hálát mindenért!
RÉ 198 MRÉ 173 Ézs 30,19-33

Imádkozzunk, hogy másoknak is lehessen öröme a Feltáma- 
dottban és saját megújult életünkben!
Hálaáldozatunkban legyünk felszabadultan bőkezűek, hiszen a 
legnagyobb ajándékot, az örök életet kaptuk ingyen a Krisztus 
áldozatáért.

CsAGy
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15. HÉT, ÁPRILIS 3-9.

3 Vasárnap Richárd IThessz 1,5-10 
“Példává... lettetek...” (7). Nagy dolog példaképnek lenni, és 
akarva-akaratlan azokká leszünk. Vagy jó, vagy rossz példává. A jó 
példa áldás a gyermeknek, unokának, munkatársnak, gyüleke
zetnek. Az egész nemzetnek is. A rossz példa szégyen és átok. 
Vajon mivé leszünk? A thesszalonikabeliek azért tudtak áldást 
hozó jó példává lenni, mert befogadták az igét. Nem kénys
zerűségből, hanem sok zaklatás között is a Szentlélek örömével. 
Isten adja nekünk ezt az örömöt!
RÉ 106 MRÉ 106 Zsolt 106 Ézs 31

4 Hétfő Izidor IThessz 2,1-12 
“...nem hiába jártunk nálatok” (1). Milyen boldogan írhatta le 
ezeket a sorokat Pál apostol. Nem hiába hirdetni Isten igéjét, ez a 
legnagyobb öröm. Jézus virágvasárnap sírt Jeruzsálem felett. 
Jézus sírásában benne volt Jeruzsálem ítélete is. Rájuk volt írva: 
hiába! Thesszalonikára ez volt írva: nem hiába! Vajon a mi életünk 
fölé mi van kiírva?
RÉ 392 MRÉ 421 Ézs 32

5 Kedd Vince IThessz 2,13-16
“...nem emberi beszédként fogadtátok be...” (13). A thesz- 
szalonikabeliek életének titka, hogy megértették az igehirdetés 
titkát, és rájöttek, hogy az emberi beszéden át Isten szól hozzájuk. 
Ez a Szentlélek ma is megismétlődő titka és csodája. Az emberi 
beszédek elhallgatnak és elfelejtődnek egyszer. Hány nagyhangú 
emberi beszéd van már a hátunk mögött. De Isten életet, erőt adó 
beszéde mindörökre megmarad. Ez az egyház elvehetetlen kincse. 
RÉ 172 MRÉ 162 Ézs 33

6 Szerda Vilmos IThessz 2,17-20 
“...vágyódással törekedtünk arra, hogy lássunk titeket" (17). 
Az egyház elsősorban hitközösség, de szeretetközösség is. Ahol 
nincs meg ez a szeretet, ahol nem örülnek egymás előrehala
dásának, ahol nem vágyakoznak egymás után, ahol mindenki 
magát akarja dicsőíteni, ott haldoklik az egyház. Megvan-e bennünk 
ez a másikat előtérbe állító szeretet?
RÉ 270 MRÉ 400 Ézs 34
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7 Csütörtök Hermán IThessz 3,1-8
“Mert egyszerre feléledünk, ha ti szilárdan álltok az Úrban” (8). 
A thesszalonikabeliek hite erőt ad Páléknak. Sokszor a gyermekek 
bátor kiállása gyógyítja meg a szülőket is. Ezért szülők vagy 
gyermekek, tanárok vagy tanulók, lelkipásztorok vagy egyháztagok: 
nem a magunk számlájára esünk el, vagy állunk meg becsülettel 
a kritikus időkben. Ami bennünk van, az kisugárzik másokra is. 
Adja Isten, hogy gyógyító erőket hordozzon az életünk.
RE 379 MRÉ 332 Ézs 35

8 Péntek Dénes IThessz 3,9-13
“...és kipótolhassuk hitetek hiányosságait” (10). Mindeddig 
milyen szépen írt Pál a thesszalonikabeliekről. És most egyszerre 
kiderül, hogy ott is van még mit kipótolni. Sohase bízzuk el magun
kat. Nincs tökéletes ember, és nincs tökéletes hívő közösség 
sem. Legyen áldott Krisztus Urunk, aki ezekért a kipótolatlan 
dolgokért is meghalt a keresztfán.
RÉ 105 MRÉ 105 Ézs 36

9 Szombat Erhard IThessz 4,1-8
“...jussatok még előbbre” (1). Pál leveléből egyszerre kiderül, 
hogy mennyi baj van még Thesszalonikában. Sokat megtettek 
már, de még mindig az út elején vannak. Jussatok még előbbre - 
inti őket Pál. Nem szabad ott megállni, ahol vagyunk! Úgy, ahogy 
Dzsida Jenő írta: "Mert az égi útnak elve / Menni mindig énekelve 
/ Akkor is, ha sebtől vérzik / Kőbe horzsolt homlokom. / Térdig 
kopjék bár a lábam, / Tudom, az ég kapujában / Utolérlek, 
Jézusom!"
RÉ 463 MRÉ 250 Ézs 37

Imádkozzunk: Mennyei Édesatyánk! Köszönjük Neked, hogy 
elküldted hozzánk Szent Fiadat. Köszönjük, hogy Ő meghalt értünk, 
és érette elfogadsz gyermekeidnek bennünket. Kérünk Téged, 
adj igaz bűnbánatot és adj erőt Szentlelked által előbbre jutni 
hitben, hűségben, szeretetlen. Ámen.
Hálaáldozatunk: Pénzbeli és természetbeli adományokkal 
támogassuk egyházunk valamelyik szeretetotthonát.

CsiK
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16. HÉT, ÁPRILIS 10-16.

10 Vasárnap Zsolt IThessz 4,9-12
“...csendesen éljetek...” (11). A szeretet melegágya a csend. 
Áldott gyümölcse csendes életünknek a krisztusi viselkedés 
követése. Mellette nincs sem félelemnek, sem rémületnek, sem 
halálnak feszült csendje, de van örömöt, jókedvet, biztonságot és 
nyugalmat hordozó csend. Legyünk csendteremtők, élethordozók, 
szeretetsugárzók, hogy Krisztus általunk is világítson.
RÉ 107 MRÉ 107 Zsolt 107,1-16 Ézs 38

11 Hétfő Leó IThessz 4,13-18
“...Isten az elhunytakat is előhozza Jézus által, vele együtt”
(14). A legnyugtalanítóbb kérdésünk a halál. Mi van azokkal, akik 
már nincsenek közöttünk, mi lesz velünk, ha mennünk kell. Isten 
csendet teremt a nyugtalan lélekben. Jézussal együtt előhoz 
bennünket a halálból. Aki már járt ott, velünk lesz, tehát nem kell 
aggódnunk sorsunk felől. Ö fogja megmutatni a helyünket akkor 
is, és Ő fog mellénk állni az ítélet nehéz idején is.
RÉ 347 MRÉ 233 Ézs 39

12 Kedd Gyula IThessz 5,1-11
“...nem vagytok sötétségben, hogy az a nap tolvajként lephetne 
meg titeket” (4). Mi sem vagyunk koldusai a világnak. Nincs miért 
szégyenkeznünk vagy rejtőznünk az emberek előtt. Sőt, magunkkal 
kell hívnunk másokat is a világosságra, hogy közösen örüljünk 
Krisztus érkezésének. Ő feltartóztathatatlanul érkezik, és 
csendesen átölel. Várjuk ezt a napot úgy, mint akik megszaba
dulunk akkor minden terhűnktől, amit már alig tudunk hordozni. 
RÉ 366 MRÉ 314 Ézs 40

13 Szerda Ida IThessz 5,12-22
“Éljetek egymással békességben” (13). Egymás megbecsülése 
a boldog élet kezdete. Ennek célja a békesség elérése. Amióta a 
teremtés utáni csendet és békét elveszítette az ember, ezek csak 
ritka vendégei a világnak. A Krisztusban megújult élet azonban 
visszahozza önmagába ezeket az ajándékokat, és nem tartja meg, 
hanem szüntelenül osztja maga körül, hogy újabbak érkezzenek. 
RÉ 167 MRÉ 412 Ézs 41
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14 Csütörtök Tibor IThessz 5,23-28
“Testvéreim, imádkozzatok értünk is” (25). Az imádság Isten 
előtt való elcsendesedés. Amikor valaki Isten előtt elcsendesedik, 
nemcsak a saját békéjét keresi, hanem azokét is, akikért 
imádkozik. Nagyon zajos a világ. Többet kell érte imádkoznunk, 
mert Isten tőlünk fogja megkérdezni, hogy mit tettünk, ránk bízta 
ezt a feladatot. Kérnünk kell az érettünk szóló imádságokat is. Aki 
nem kéri magáért az imát, attól nem fogják elvárni a fohászt.
RÉ 193 MRE 169 Ézs 42

15 Péntek Tas 2Thessz 1,1-10
“...hitetek nőttön nő” (3). Isten karjai között a hitünk növekedni 
kezd. A csend, a békesség, az imádság a hit növekedésének 
áldott eszközei. A növekvő hitnek egyre csodálatosabb eredményei 
vannak, többek között az üldöztetés és nyomorúság elviselése is. 
Isten nem gondtalan életet ad akadálytalan utakkal, hanem 
mindenekfeletti erőt, hogy mindent el tudjunk hordozni az Ő 
dicsőségére.
RÉ 398 MRÉ 389 Ézs 43

16 Szombat Csongor 2Thessz 1,11-12
“...tegyen titeket méltóvá az elhívásra...” (11). Tévedünk, ha 
arra gondolunk, hogy mi méltatjuk Istent, ha engedelmeskedünk 
neki. Ha figyelünk szavaira, magunknak szerzünk méltóságot, de 
az ő akaratából és kegyelméből. Elhívása egyirányú, tőle 
származik, és Ő tesz alkalmassá bennünket a válaszra is. Az 
ember okoskodásával csak eljátszaná a nyilvánvaló lehetősé
geket, amiket az Úrtól nyer, ezért kell neki minket állandóan méltóvá 
tennie önmagára nézve.
RÉ 278 MRE 353 Ézs 44

Imádkozzunk a gyászolókért, kérjük Urunk segítségét a halál 
közelében élő testvéreink és a gyógyíthatatlan betegségben 
sínylődök számára.
Hálaáldozatunk: Látogatással vagy levélírással segítsük gyá
szoló ismerőseinket.

CsI
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17. HÉT, ÁPRILIS 17-23.

17 Vasárnap Rudolf 2Thessz 2,1-7
Jézus második eljövetelére nézve fontos a józanság, mert mindig 
voltak, s ma is vannak tévtanítók, akik minden igei tiltás ellenére 
számolgatják és tudni vélik “ama nap" idejét. Józanságunk és 
helyes magatartásunk legfőbb biztositéka Jézus kijelentésének 
és intésének komolyan vétele: “Azt a napot viszont, vagy azt az 
órát senki nem tudja... csak az Atya egyedül.” “Ezért legyetek ti is 
készen..." (Mt 24,36.44).
RÉ 502 MRÉ 486 Zsolt 107,17-43 Ézs 45

18 Hétfő Andrea 2Thessz 2,8-12
Krisztus visszajövetele előtt félelmetes lesz a “törvénytipró” 
megjelenése és dühöngése. De Isten népének vigasztalása és 
erőssége, hogy rajta nem vehet hatalmat az ellenség, “akit az Úr 
Jézus meg fog ölni szájának leheletével”. Annál inkább 
menthetetlenek azok, “akik nem az igazságot szerették, hogy 
általa üdvözöljenek”, hanem hittek “a hazugság minden 
hatalmával, jelével és csodájával” munkálkodó Sátánnak és 
törvénytipró követőjének.
RÉ 461 MRÉ 298 Ézs 46

19 Kedd Emma 2Thessz 2,13-17
Az apostollal együtt nekünk is bőséges okunk van a hálaadásra
Isten szeretetéért, az üdvösségre való kiválasztásért, az 
igazságban való hitért és a Lélek megszentelő munkájáért. Boldog 
az az ember, aki sok veszedelem és sátáni fenyegetés között ezt 
a világosságot tükrözi vissza. Lehet ilyen a Te életed is, ha szilárdan 
állsz a hitben, és ragaszkodsz a Jézus által ránk örökített 
“hagyományokhoz”.
RÉ 276 MRÉ 331 Ézs 47

20 Szerda Tivadar 2Thessz 3,1-5
Pál itt arra tanít bennünket, hogy keresztyén hitünk és kegyes
ségünk nem magánügy. Aki Krisztusé, annak küldetése van. 
Elsősorban az, hogy imádkozzék az evangélium terjedéséért, az 
igehirdetőkért, Isten népének közösségéért. Eközben számolnunk 
kell ma is “elvetemült és gonosz”, hitetlen emberekkel, akik sok
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kárt okozhatnak Krisztus ügyének. “De hűséges az Úr, aki 
megerősít titeket, és megőriz a gonosztól" (3).
RÉ 397 MRÉ 419 Ézs 48

21 Csütörtök Konrád 2Thessz 3,6-13
Akikből hiányzik a Krisztus iránti hűség és engedelmesség, azok 
eltévelyednek, felelőtlenné és tétlenné válnak, sőt a hasznos 
munka és szolgálat helyett “haszontalan dolgokat müveinek". 
Vigyázzunk, hogy ne kövessük őket, de imádságos lélekkel intsük 
őket, és hordozzunk felelősséget értük.
RÉ 183 MRÉ 308 Ézs 49

22 Péntek Csilla 2Thessz 3,14-18
Az igazi egyház egyik ismertetőjele az egyházfegyelem. Pál is tudta 
ezt, és gyakorolta a fegyelmezést. Intette az engedetleneket szóban 
vagy levél útján. De a gyülekezetei is tanította: saját körükben nem 
szabad a bűnt elkendőzni, fölötte szemet hunyni. A fegyelmezés 
azonban csak akkor éri el célját, ha ott van mögötte a mentő 
szeretet.
RÉ 294 MRÉ 380 Ézs 50

23 Szombat Béla Tit 1,1-9
Az igehirdetők és egyházi tisztségviselők is emberek, de 
küldetésük Istentől van. Ezért tevékenységük nem lehet 
uralkodás, csak szolgálat, mert számadással is az Úrnak tartoznak. 
Szolgálatba állításuknak azonban igei alapon és közmege
gyezésen nyugvó feltételei vannak. Imádkozzunk egyházunk 
vezetőiért, hogy adjon nekik az Úr bölcsességet gyülekezeteink 
pásztorolásában!
RÉ 378 MRÉ 410 Ézs 51

Imádkozzunk az egyház missziójáért, s hogy Isten a fiatalok közül 
is hívjon el alkalmas szolgákat, akik egy életen át vállalják Krisztus 
követését és az ő ügyének szolgálatát.
Hálaáldozatunk: Támogassuk a hátrányos helyzetűek közötti 
missziót!
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24 Vasárnap György Tit 1,10-16
“Minden tiszta a tisztának, de a fertőzötteknek meg a 
hitetleneknek semmi sem tiszta, sőt szennyes mind az elméjük, 
mind a lelkiismeretük” (15). Sem a régi tisztasági parancsok 
törvénykező betartása, sem a szabadosság nagyvonalúsága nem 
kerülheti meg a szív megtisztításra szorultságát. Az elme és a 
lelkiismeret, mint két veszélyzóna, kiemelt figyelmet érdemel. Őrizd 
a szennyezéstől gondolataidat és ítélőképességedet.
RÉ 46 MRÉ 46 Zsolt 46 Ézs 52

25 Hétfő Márk Tit 2,1-10
“Te azonban azt hirdesd, ami egyezik az egészséges tanítás
sal...” (1). Nemcsak a valamikori Kréta, hanem a mai Európa is 
“fertőzött terület”. Olyan szellemileg-lelkileg fertőzött világban élünk, 
amelyben létérdekünk az Istenünk tanításáról szóló egészséges 
tanítás befogadása, továbbmondása, példaadó megélése.
RÉ 299 MRE 465 Ézs 53

26 Kedd Ervin Tit 2,11-15
“Mert megjelent az Isten üdvözítő kegyelme minden ember
nek...”(11). Az ember nyomorúságának isteni megoldása azzal 
vált érzékelhetővé, hogy Isten jósága, emberszeretete megjelent. 
Ebből a csodából gördül ki az üdvesemények sora. A mindent és 
mindenkit újjászülni tudó Szentlélek munkája ma is az, hogy 
átélhetővé teszi az Isten megjelenését a jelenben.
RÉ 168 MRÉ 341 Ézs 54

27 Szerda Zita Tit 3,1-7
“Mert valamikor mi is...” (3). Bárcsak vállalhatnánk az apostoli 
szó múlt idejét, s csak a valamikori önmagunkra illene rá az 
esztelen, engedetlen, tévelygő, élvhajhász, gonosz, irigy és 
gyűlölködő jelző. Emberi nyomorúságunk, hogy nehéz múlttá tenni 
az életünkben ezeket a dolgokat. Valós helyzetfelmérés csak 
tényleges önismerettel, feldolgozott múlttal, tisztázott érzésekkel 
lehetséges. Ezért szükségszerű szembesülnünk a “valamikor” 
állapotával, amely folyamatosan kísért.
RÉ 459 MRÉ 299 Ézs 55

18. HÉT, ÁPRILIS 24-30.
- Az egyházi ének és zene vasárnapja -
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28 Csütörtök Valéria Tit 3,8-15
“...szeretném, ha szilárdan tanúskodnál ezek mellett...” (8). 
A szabadítás átélése nem múlhat el nyomtalanul. Következménye 
kell legyen: szilárd tanúskodás, jó cselekedetek, következetes 
élet. Keresztyén életűnk igazi vizsgája nem a templomozás. 
A templom védettsége más, mint a hétköznapok szürkesége, az 
iskolai feladatok vagy a munkahelyi nehézségek világa. Amikor 
egyénenként váratlan helyzetekbe kerülünk, akkor és ott méretik 
meg, hogy változott-e valójában az Isten megjelenésének hatására 
valami az életünkben. Az igazi vizsga élesben zajlik!
RÉ 266 MRÉ 358 Ézs 56

19 Péntek Péter 1Jn 1,1-10
“...az Isten világosság, és nincs benne semmi sötétség” (5). 
A világ világossága kiűzi a sötétséget gondolatainkból és tetteink
ből. Ahol ez az üzenet marad a középpontban, ott lehetetlenné 
válik a kétszívűség és a kétszínűség. Csak így ismerhetjük fel a 
valóságot magunkról, egyházunkról, küldetésünkről.
RÉ 231 MRÉ 435 Ézs 57

30 Szombat Katalin 1Jn 2,1-6
"Gyermekeim, ezt azért írom nektek, hogy ne vétkezzetek; ha 
pedig vétkezik valaki, van pártfogónk az Atyánál: az igazi Jézus 
Krisztus...” (1). A demagógia és a gonosz csábítás hatásos 
ellenszere a kitartó buzdítás. Jézus Krisztus küldte el a Paraklétoszt, 
a Vigasztalót. A Pártfogó Lélek feladatkörét kijelölő szóval biztat 
bennünket Jézus: intsd a tévelygőt, bátorítsd a csüggedőt. Fele
lősséggel tartozunk egymásért.
RÉ 295 MRÉ 385 Ézs 58

Imádkozzunk a lélekemelő egyházi zene művelőiért, hogy 
mindenkor szolgálatnak tekintsék a Szentháromság Isten 
dicsőítését.
Hálaáldozatunkkal segítsük gyülekezetünk egyházzenei 
szolgálatát: a kórusmunkát, a hangszerek karbantartását, a 
következetes énektanítói feladatok végzését, hogy az énekeink 
imádsággá váljanak gyermekek, ifjak és idősebbek ajkán.
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1 Vasárnap Jakab 1Jn 2,7-11
“...a régi parancsolat az ige...” (7). Egyszerre régi és új. Isten 
régen az atyáknak sem mondott mást, de korábban mondott igéje 
Jézusban emberi testet öltött (Jn 1,14). Mégis ugyanaz az ige köt 
össze mindeneket: az atyákat és az Újszövetség gyülekezetét, 
vagy éppen a korábban élt nemzedékeket velünk. Ez a láthatatlan 
egyház titka. Összekötődöm azokkal, akik Krisztusban éltek és 
haltak meg.
RÉ 108 MRÉ 108 Zsolt 108 Ézs 59

2 Hétfő Zsigmond 1Jn 2,12-17 
“...megbocsáttattak bűneitek az ő nevéért” (12). A bünbocsánat 
egy megromlott állapotból való helyreállítást jelent, amikor ismét 
békességben és meghitt közösségben lehetek Istennel. Nem 
érdem szerint kapjuk, hanem az “ő nevéért”. A zsoltáros Is 
hasonlóképpen gondolkodott, midőn ezt mondotta: “A te nevedért, 
Uram, bocsásd meg bűneimet" (25,11). Nincs más alap és nincs 
más ok a bűnbocsánatomra nézve, mint Krisztus.
RÉ 267 MRÉ 405 Ézs 60

3 Kedd Irma Un 2,18-25
“...itt az utolsó óra...” (18). Baljóslatú, amikor utolsó óráról 
beszélünk. Jelzi az idő elmúlását, egy időszak lezárulását. Ám itt 
többről van szó, Istennél ugyanis valami mindig a kezdetét veszi, 
amikor valami befejeződött. Számunkra minden óra utolsó óra. 
Úgy kell élnünk, mintha már éppen letelne a kegyelmi idő. 
Egyszerre jellemző ránk, hogy bármikor kész vagyunk elmenni, 
ha szólíttatunk, de ha Urunk még marasztal, az azt jelenti, hogy 
valamit ránk akar bízni. Mielőtt az utolsó óra végképpen letelne, 
azt is be kell végeznünk. Keressük, mi az, amit ma ebből 
elvégezhetünk, “amíg tart a ma" (Zsid 3,13).
RÉ 171 MRÉ 354 Ézs 61

4 Szerda Mónika Un 2,26-29
"...amire az ő kenete tanít meg titeket...” (27). Régen Istennek 
csak kivételezett emberei részesülhettek felkenetésben: papok, 
királyok, próféták. Ám most ez kiterjed azokra is, akik Krisztusban 
vannak. A “kenet” itt a Szentlelket jelképezi, aki az evangéliumot

19. HÉT, MÁJUS 1-7.
- Az édesanyák vasárnapja -
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Isten igéjévé teszi. Ő tanít meg mindenre. Immár nemcsak egy 
szűk réteget, hanem bennünket is. így “az ö felkenetésónek 
részesei” vagyunk (HK 32).
RÉ 370 MRE 251 Ézs 62

5 Áldozócsütörtök Györgyi 1Jn 3,1-12
“...hasonlóvá leszünk hozzá...” (2). Ami egyszer elveszett a bűn 
által, Isten visszaadja a váltság által. Elveszett a tiszta állapot, 
amely az első emberpárra jellemző volt, hogy Isten “képmására 
és hasonlatosságára" (1Móz 1,27) teremtetett. Akik megértették 
az isteni kiválasztás titkát, “hasonlók az Isten Fia képéhez” (Róm 
8,29). Ez a csoda nem a magunk erejéből történik, hanem Krisztus 
viszi véghez bennünk ama erővel, mellyel “maga alá vethet 
mindeneket" (Fii 3,21).
RÉ 358 MRÉ 239 Zsolt 110 Ézs 63

6 Péntek Frida 1Jn 3,13-24
“...átmentünk a halálból az életbe...” (14). Halálból az életbe, 
nem fordítva! A Krisztusban lévő ember nem a halál felé menetel. 
Nekünk a halál nem a fizikai megsemmisülést jelenti, hanem az 
istennélküliség állapotát. Ha Isten Lelke újjászül bennünket, nem 
az istennélküliségben vagyunk, hanem kapcsolatban vele. 
Számunkra ez az élet igazi tartalma. Már nem a halál van előttünk, 
hanem csak a meghalás. Fontos, hogy mielőtt meghalásunk 
elkövetkeznék, jussunk ki a halál állapotából.
RÉ 346 MRÉ 214 Ézs 64

7 Szombat Gizella Un 4,1-6
“...nagyobb az, aki bennetek van...” (4). Isten nagyobb minden 
ellenségünknél. Szellemieknél és természeti valóságukban 
megjelenteknél. Az egyházatyák fogalmazták meg: “Deus est 
semper maior" (Isten mindig nagyobb). Ma is nagyobb annál, 
ami/aki miatt félelem, szorongás van bennünk. Merjünk hinni!
RÉ 377 MRÉ 161 Ézs 65

Imádkozzunk, hogy Isten adjon újonnan megtért embereket a 
gyülekezetekbe, a régen hitre jutottakat pedig erősítse meg. 
Kérjünk áldást az édesanyák áldozatos életére! 
Hálaáldozatunkkal segítsük a lakóhelyünkhöz legközelebb lévő 
református iskolákat.
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8 Vasárnap Mihály 1Jn 4,7-21
“Isten szeretet, és aki a szeretetben marad, az Istenben ma
rad...” (16). Sokszor szeretnénk megfordítani a híres igei mon
datot “Isten szeretet”, és azt mondani, hogy a szeretet Isten. 
Csakhogy a mi szeretetünk nemhogy nem isteni, de sokszor még 
csak emberinek sem nevezhető: önző, félelmekkel terhes (18), 
csak egy hajszálnyira van a gyűlölettől (19), gúzsba köti a másikat 
és önmaga bálványává válik, olyannyira, hogy mindenre elegendő 
kifogást jelent: “...de azért szeretlek". Maradjunk kapcsolatban 
Isten igéjével, hogy az legyen szeretetünk mércéje!
RÉ 105 MRÉ 105 Zsolt 119,1-16 Ézs 66

9 Hétfő Gergely 1Jn 5,1-12
“...az a győzelem, amely legyőzte a világot, a mi hitünk” (4). 
János világossá teszi, hogy a “hit” nem bizonytalan alapú belső 
érzelmi rezdülés csupán. A hit, amely legyőzte a világot, a Jézus 
Krisztusba vetett hit, mégpedig azért, mert Jézus Krisztus legyőzte 
ezt a világot, és csak a belé vetett hit tehet részesekké bennünket 
ebben a győzelemben.
RÉ 463 MRÉ 250 Hős 1

10 Kedd Ármin Un 5,13-21
“...tudjátok: örök életetek van” (13). Mennyi félelemtől és bi
zonytalanságtól kímélhetne meg bennünket ez az egyszerű ki
jelentés, ha gyakrabban emlékeznénk rá kísértéseink vagy két
ségeink közepette! A Második Helvét Hitvallás szerint: “Ha kö
zösségünk van Krisztussal, és ő igaz hitben a miénk, mi pedig az 
övéi vagyunk, akkor elég világos és erős bizonyságunk lesz arról, 
hogy be vagyunk írva az élet könyvébe.”
RÉ 107 MRÉ 107 Hós 2,1-15

11 Szerda Ferenc 2Jn 1-13
A presbiter egy önmagával meghasonlott közösség tagja: emésztő 
szeretet él benne a közösség és annak tagjai iránt, de ugyanakkor 
tapasztalata szerint mindenkivel, mindenáron nem szabad 
közösséget vállalni, mert akkor az alap kerül veszélybe. Ma, amikor 
felhígult keresztyénségünkbe lassanként már minden és

20. HÉT, MÁJUS 8-14.
- A konfirmáció vasárnapja -
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mindenki belefér, csak hogy “minél többen legyünk”, óriási a 
felelősség elöljáróink vállán. Ne csak kritizáljuk, hordozzuk őket 
imádságban!
RÉ 347 MRÉ 233 Hós 2,16-25

12 Csütörtök Pongrác 3Jn1-15
“Szeretett testvérem, ne a rosszat kövesd, hanem a jót”(11). A 
levél ismerős képet fest elénk: elsőségre vágyó vezetők (vő. Mt 
20,27); szeretetlenség és bizalmatlanság; egymás rágalmazása; 
egymás segítése helyett egymás akadályozása. Az elhamarkodott 
ítélkezéssel azonban vigyázzunk: írásmagyarázók szerint a sokat 
szidott Diotrefész jó szándékú püspök volt, aki csupán féltette a 
nyáját a gyanús jövevényektől. Egyházunk olykor elkeserítő 
közállapotai és viszonyai egyáltalán nem mentenek fel bennünket 
a saját felelősségünk alól: kövessük a jót!
RÉ 366 MRÉ 314 Hós 3

13 Péntek Szervác ApCsel 1,1-14
“..miért álltok itt az ég felé nézve?” (11). Az angyalok szavai 
szemrehányóan csengenek a fülünkben. Az, hogy Jézus testileg 
már nincs közöttünk, a tanitványság feladataiban semmi 
különbséget nem jelent. Sőt, azzal a szilárd hittel kell építenünk az 
ő országát, hogy Jézus éppolyan bizonyosan visszatér, mint 
amilyen bizonyos, hogy eltávozott közülünk.
RÉ 167 MRÉ 412 Hós 4

14 Szombat Bonifác ApCsel 1,15-26
“Be kellett teljesedni az írásból annak, amit előre megmondott 
a Szentlélek...” (16). A tanítványok életét Jézus eltávozása után 
már a legelső pillanattól az ige iránti ragaszkodás töltötte be. Erre 
maga a feltámadott Úr biztatta őket (vö. Lk 24,13-35). Ez persze 
szorosan összekapcsolódott a Szentlélek iránti bizalommal, 
hiszen a Szentlélek legfőképpen az igeolvasás által vezette őket, 
s vezet bennünket is.
RÉ 193 MRÉ í 69 Hós 5

Imádkozzunk a gyülekezetünk konfirmandusaiért, hogy hitre 
jussanak, s hitük valóban megerősítést nyerjen. 
Hálaáldozatunkkal támogassuk, hogy Bibliát kapjanak ajándékba 
a konfirmandusok.
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21. HÉT, MÁJUS 15-21.

15 Pünkösdvasárnap Zsófia ApCsel 2,1-13
“...ahogyan a Lélek adta nekik...” (4). Az addig félős, a félelemtől 
bezárkózó tanítványok egyszerre csak megváltoznak, kiállnak a 
nép elé, és kezdik beszélni Isten nagyságos dolgait. Ezt a változást 
Isten maga munkálja! De Isten munkálkodik a hallgatók szívében 
is: mindenki a maga nyelvén érti az igét. A nyelvek összezavarása 
a bűn következménye volt. Isten most csodálatos módon meg
szünteti ezt: az Ő Lelke előtt nincs akadály!
RÉ 189 MRÉ 245 Zsolt 121 Hős 6

16 Pünkösdhétfő Mózes ApCsel 2,14-36
“...Úrrá és Krisztussá tette őt az Isten” (36) - hirdeti Péter 
Jézusról. Ez volt az első pünkösdi igehirdetés fő üzenete. A jelek 
és csodák, a próféciák beteljesedése, mind ezt akarták 
megerősiteni és megpecsételni, hogy a megfeszített Jézus az Úr, 
a Szabadító. Az eljövendő ítéletet nem félelemmel és rettegéssel 
kell várni, hanem örömmel és reménységgel, mert “aki azonban 
segítségül hívja az Úr nevét, az üdvözöl”.
RE 374 MRÉ 272 Hós 7

17 Kedd Paszkál ApCsel 2,37-47
“...és kedvelte őket az egész nép” (47). Az első gyülekezet 
számunkra irigylésre méltó módon növekedett, életük, közös
ségük elnyerte a környezetük tetszését. Mi volt ennek a titka? Az 
apostolok tanítása, azaz a Jézusról szóló bizonyságtétel, a közös
ség gyakorlása, a vagyonközösséget is magában foglaló 
szeretetközösség, a kenyér megtörése: az úrvacsora és az 
imádság voltak a jellemzői az akkori gyülekezeti életnek. 
Imádkozzunk ma is ilyen gyülekezetekért!
RÉ 374 MRÉ 247 Hós 8

18 Szerda Erik ApCsel 3,1-10
“Bement velük a templomba is, járkált, ugrándozott, és dicsér
te az Istent” (8). A mózesi törvény szerint ő eddig éppen sán
tasága miatt ki volt zárva az istentiszteletről. A Jézus nevében 
kapott gyógyulás neki nem csak testi, hanem lelki gyógyulást is 
jelentett. Jézus nevében sokkal többet kapott, mint amit várt: 
alamizsna helyett új életet! Első útja is ide vezet, a templom-
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ba, ahol ugrándozva, táncolva dicséri Istent. Isten ma is meg 
tud ajándékozni!
RÉ 226 MRÉ 386 Hős 9

19 Csütörtök Ivó ApCsel 3,11-26
“És a te magodban áldatik meg a föld minden nemzetsége”
(25). Péter igehirdetése összefoglalja Isten üdvtervének betel
jesedését. Jézusban teljesedik be az Ábrahámnak adott Ígéret. 
Mindenki számára áldás és üdvösség forrása lehet az Őbenne 
való hit. A “minden nemzetség” felölel minket is, mi is magunkra 
érthetjük ezt az ígéretet!
RÉ 349 MRÉ 234 Hős 10

20 Péntek Bernét ApCsel 4,1-12
“Ez lett a sarokkő, amelyet ti, az építők megvetettetek” (11). 
Ez a kép arra utal, hogy Izráel népe úgy járt, mint azok az épí
tők, akik egy követ alkalmatlannak ítéltek, félretettek, aztán ké
sőbb kiderült, hogy éppen az a megvetett, félrevetett kő alkal
mas arra, hogy az épület szegletköve legyen, amely az egész 
épületet tartja. Jézus személyét, megváltó munkáját ma is so
kan megvetik, mégis ő a szegletkő, az alap: a hit és az egyház 
fundamentuma!
RÉ 164 MRÉ 151 Hós 11

21 Szombat Konstantin ApCsel 4,13-22
“...mert nem tehetjük, hogy ne mondjuk el azt, amit láttunk és 
hallottunk” (20) - mondja Péter és János a nagytanács előtt. 
Az apostolok szívében eleven tűzként égett a bizonyságtétel 
vágya. Szemtanúi voltak Jézus szenvedésének, halálának és 
feltámadásának, a saját életük is megváltozott. Bárcsak adna 
Isten nekünk is ilyen lelkületet!
RÉ 393 MRÉ 401 Hós 12

Imádkozzunk a Szentlélek kiáradásáért, lelki ébredésért, az 
egyetemes anyaszentegyház új reformációjáért, gyülekezeteink 
megújulásáért.
Hálaáldozatunk: Adományainkkal is segítsük a vakok, süketek, 
mozgáskorlátozottak közötti misszióink szolgálatait.

Gyl
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22 Vasárnap Júlia ApCsel 4,23-37
Igen, ha nehéz is szembesülni vele. a lelkesült, szivszaggatóan 
őszinte imádságaink is csak az életünk gyakorlati cselekedetei 
által nyernek igazolást. Hiábavaló a mi imádságunk is bármi
féle ébredésért, ige szerinti megújulásért, ha a “hitelesítés": a tet
tekre kész, önzetlen életvitel nem áll ott mögötte. Gondold végig: 
Az imádkozáson kívül mi a tennivalód a gyülekezetben?
RÉ 109 MRÉ 109 Zsolt 109 Hós 13

23 Hétfő Dezső ApCsel 5,1-11
Most már érted, hogy mit jelent az, hogy lelki halottak milliói között 
éljük az életünket? Elkeserítő tud lenni a vallásosság látsza
tával tetszelgő ember. Anániás és Szafira halála örök figyel
meztetés, hogy micsoda halálos veszedelembe sodorhatja az 
embert az Isten előtti őszintétlenség. Gondold végig: mit viszek 
Isten elé?
RÉ 403 MRÉ 328 Hós 14

24 Kedd Eszter ApCsel 5,12-32
Isten adja a karizmákat, méghozzá úgy, ahogyan, és annak, akinek 
Ő akarja. Részünkről egy feladat van: az engedelmesség. Márpedig 
az engedelmesség nehéz dolog! Könnyebb az embereknek en
gedelmeskedni, mint az Istennek! Bizony a Krisztus-bizonyságtétel 
egyszerre emberekhez köt és emberektől választ el minket. 
Gondold végig: A Szentiélekre hagyatkozás nélkül volna-e esélyem 
ebben az emberi útvesztőben?
RÉ 274 MRÉ 399 Dán 1

25 Szerda Orbán ApCsel 5,33-42
Manapság (is) rengeteg új formával, újítással találkozhat az 
ember az egyházon belül. Nem is szükséges, hogy azonnal a 
szektákkal foglalkozzunk. Mit váltanak ki ezek az új dolgok be
lőlünk? Milyen nyilvánvaló, hogy gyakran a magunk begyakor
lott, megszokott vallásosságát tartjuk a helyes istenkövetésnek! 
Gondold végig: Mit jelent atyáink jelmondata, a “szüntelen refor
máció" a te életedben?
RÉ 272 MRÉ 393 Dán 2,1-23

22. HÉT, MÁJUS 22-28.
- Szentháromság vasárnapja -
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26 Csütörtök Fülöp ApCsel 6,1-15
Hétfőn az volt a kérdés: Mi a tennivalóm a gyülekezetben? 
Emlékszel még rá? Gyülekezeteink gyakran azért kínlódnak, mert 
a hitvalló Istvánok az asztaloknál szolgálnak ügyetlenül, az asztali 
szolgálatok ügyes mesterei pedig feltétlenül a szavaikkal akarnak 
bizonyságot tenni - talán ügyetlenül. Gondold végig: A helyeden 
vagy-e a gyülekezetben?
RÉ 170 MRÉ 154 Dán 2,24-49

27 Péntek Hella ApCsel 7,1-16
Nem elég csak a lánglelkű bizonyságtétel, hogy: én hiszek*. Mert 
az alapos, átfogó bibliai ismeretek nélkül könnyen és gyorsan 
az én válik inkább hangsúlyossá, mint a hiszek. A megalapozott 
személyes istenkapcsolat nem kiemel a hívők seregéből, hanem 
sokkal inkább beleilleszt ebbe a közösségbe. Gondold végig: 
Mely terület(ek)en kell megerősítened az alapokat?
RÉ 80 MRÉ 80 Dán 3,1-18

28 Szombat Emil ApCsel 7,17-29
Vajon Isten attól retteg-e, hogy könnyed élettel ajándékoz meg? 
Vagy éppen a fordítottja igaz? Akkor érzed igazán jelenlétét, ha 
leckéztet, próbára tesz? Valamit rád is bizott Isten! Egész biztosan 
többet, mint életkörülmények hullámzásából következő kedélyál- 
lapot-hullámzásokat. Kell valami mélyebb, belső felismerés, 
hogy a "te kezed által" mit kíván véghezvinni Isten. És ne aggódj! 
Bár veled, de azért mégiscsak Ő viszi véghez! Gondold végig: 
A környezetedben élők valóban “Isten munkatársára” leltek?
RÉ 388 MRÉ 335 Dán 3,19-33

Imádkozzunk gyülekezeteink lelki megújulásáért, a lelkipászto
runk, presbitereink, diakónusaink hitben, reménységben és 
szeretetben való növekedéséért.
Hálaáldozatunk: Keressük meg a módját a szórványgyülekezetek 
támogatásának.

HZL
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23. HÉT, MÁJUS 29-JÚNIUS 4.

29 Vasárnap Magdolna ApCsel 7,30-43
István áttekinti Izráel egész történetét, s ebben a történelmi tan
mesében elérkezik Mózeshez. Mózes által Isten szabadulást ígért 
népének, de a nép nem ismerte ezt fel, bálványokhoz fordult. 
Izráel történetének minden pillanatában átélhette, hogy Isten 
gondoskodik az ő vezetésükről. Nekünk is küld szabaditót, 
Jézus Krisztust, aki megment bennünket a bűn és a halál 
fogságából, ő az, aki - mint hajdan Mózes - közbenjár népe 
megmeneküléséért.
RÉ 111 MRÉ 111 Zsolt 111 Dán 4,1-24

30 Hétfő Nándor ApCsel 7,44-60
A történeti visszatekintés a nagytanács tagjainak a vádjává válik 
(vö. az Ézs 5 szép éneke hogyan vált ítéletes beszéddé). István 
beszéde a kritikus prófétai és jézusi hagyomány örököseként 
szólal meg a megkeményedett szívű vallási vezetők ellen. Ist
vánnak jézusi lelkülete van: Szentlélekkel teli ember. Miközben 
körülötte acsarkodnak, őt kövezik, az Isten dicsőségét látja, és 
Jézust állni az Isten jobbján. Jézus szavait visszhangozza: “Uram, 
ne ródd fel nekik ezt a bűnt.”
RÉ 426 MRÉ 470 Dán 4,25-34

31 Kedd Angéla ApCsel 8,1-13
Bizonyos értelemben a keresztyének üldözése éppen a missziót 
szolgálta. A missziói parancs (Mt 28,19) néha egészen külö
nös módon teljesedik be. A szétszóródott, üldözött hívők éle
tükkel tettek bizonyságot Urukról, s így volt ez a keresztyénség 
egész történetében. Ez minden hívő ember kötelezettsége: 
hirdetni az Isten országának és Jézus Krisztusnak az örömhírét. 
Ahol ez történik, ott megtörténik az emberi életekben a csoda. 
RÉ 261 MRÉ 394 Dán 5,1-12

1 Szerda Tünde ApCsel 8,14-25
Isten hatalmas dolgai, így a Szentlélek felett sem rendelkezik 
az ember. A harmadik parancsolat ebben is eligazít minket. Sem 
kiválasztott voltunk, sem a kegyelem, sem az üdvösség nem 
rajtunk múlik, Isten Lelke nem a tulajdonunk. Csak imádkozni 
lehet és kell érte.
RÉ 470 MRÉ 374 Dán 5,13-30
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2 Csütörtök Anna ApCsel 8,26-40
Az etióp főember Jeruzsálemben járt Istent imádni. Tehetős és 
müveit ember lehetett, mert még Ézsaiás tekercsét is olvasgat
ta. Eunuchként azonban kitaszított volt az Isten gyülekezetéből 
(vő. 5Móz 23, de az Ézs 56 új lehetőségről szól!). Fülöp útitár
sául szegődik. Tudunk-e mi is előfeltételek nélkül útitárssá 
lenni, és Krisztusról másnak bizonyságot tenni?
RÉ 431 MRÉ 256 Dán 6,1-19

3 Péntek Klotild ApCsel 9,1-9
Állandó “pörgésben” élt Saul: üldözte és öldökölte Isten egy
házát. Buzgó és kegyes ember volt, aki a maga igazáért küzdött, 
igazi fanatikusként, fundamentalista módra. Egy mennyei fény 
leterítette és megvakult. Találkozott Jézussal. így, vakon nyílt 
meg a szeme Isten Igazságára.
RÉ 180 MRÉ 297 Dán 6,20-29

4 Szombat Bulcsú ApCsel 9,10-30
Minden emberben élnek emlékek a másik emberről. így szok
tuk mondani: kutyából nem lesz szalonna. Isten néha nagyon 
különös embereket szólít meg, hív el szolgálatára (a gyilkos és 
nehéz nyelvű Mózes, a vámszedő Lévi). A 15. vers eligazít: “vá
lasztott eszközöm ő". A megtérés és az új élet Isten munkája 
Saul és mindannyiunk életében. Sokszor nehéz ezt elfogadni 
azoknak, akik ismerték az életünket; és sokszor mi is nehezen 
fogadunk el mást, mert láttuk tetteit. Tudjunk Isten tervébe be
lesimulni, és az Ő akaratát a saját magunké elé helyezni.
RÉ 462 MRÉ 423 Dán 7

Imádkozzunk azokért, akik hitük miatt hátratételt, megvetést, 
gúnyolódást, testi vagy lelki szenvedést kell hogy elhordozza
nak munkahelyükön, a közéletben vagy a családban. Kérjük 
Urunk áldását korunk mártírjainak bizonyságtételére. 
Hálaáldozatunk: Segítsük azok szolgálatát, akik az utazó embe
rekhez akarják eljuttatni a Bibliát, Isten szeretetének örömüze
netét.

KCs
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5 Vasárnap Ferdinánd ApCsel 9,31-43 
“...megmutatta nekik, hogy él” (41). Tulajdonképpen Péter 
mutatja meg az összegyűlteknek a feltámadott Tábitát ezekkel a 
szavakkal, de érezzük: ez a jelenet azt is megmutatja, hogy a 
názáreti Jézus él! Az Ö nevében és neve által történik Éneász 
gyógyulása és Tábita feltámadása. így épül és gyarapodik az Úr 
félelmében járó egyház a Szentlélek segítségével.
RÉ 112 MRÉ 112 Zsolt 112 Dán 8

6 Hétfő Norbert ApCsel 10,1-16 
“Amit az Isten megtisztított, azt te ne mondd tisztátalannak”
(15). Isten törvénye okkal védi és követeli a tisztaságot. De aho
gyan Kornéliusz kegyessége és imádsága átlépve minden 
akadályt és határt Isten elé juthat, úgy Isten megtisztitó kegyelme 
is átléphet törvényeket és határokat. Az Isten felé emelkedő 
imádság és a Tőle leszálló kegyelem összefonódása nem csak 
Kornéliusz történetének, hanem az egyház mindenkori történé
seinek is kezdete.
RÉ 512 MRÉ 433 Dán 9,1-19

7 Kedd Róbert ApCsel 10,17-23a 
“...három férfi keres téged..., én küldtem őket...” (19.20). Az 
angyali jelenés és mennyei látomás után emberek lépnek szín
re Isten üdvterve szolgálatában. A vendéglátó Simon (az ő fog
lalkozása is tisztátalan!) a házával, Simon Péter a látomás meg
értésével, a három küldött a kérésével és bizonyságtételével, 
Kornéliusz igaz és istenfélő voltával. Mindenki küldetett vala
kihez. Eszközei és szolgái vagyunk Istenünk akaratának.
RÉ 154 MRÉ 167 Dán 9,20-27

8 Szerda Medárd ApCsel 10,23b-48 
“...ugyanúgy megkapták a Szentlelket, mint mi” (47). A Szent
lélek kitöltetése Kornéliusz házában újabb bizonysága annak, 
hogy Isten üdvterve, kegyelme áttöri a nyelvi, etnikai, hagyo
mányok általi határokat. A Lélek kitöltetése és az egyház növe
kedése pünkösd óta folyamatosan történik. Mi is ebben szület
tünk újjá, ebben élünk, és imádkozva ezt szolgáljuk.
RÉ 155 MRÉ 158 Dán 10

24. HÉT, JÚNIUS 5-11.
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9 Csütörtök Félix ApCsel 11,1-18
“Amikor mindezt hallották, megnyugodtak, dicsőítették Is
tent...” (18). Pétert felelősségre vonták a mózesi törvényhez 
ragaszkodók. Péter szavaiból azonban kiderül, hogy nem neki 
kell igazolnia magát, mert Isten Lelke járt előtte, és ebben iga
zolódik a pogánymisszió ügye. Isten elhívása nem egy zárt kö
zösséget teremt belőlünk, hanem küldetést ad: “tanúim lesztek... 
egészen a föld végső határáig” (ApCsel 1,8).
RÉ 67 MRÉ 67 Dán 11,1-20

10 Péntek Margit ApCsel 11,19-30
A küldetés és tanúskodás folytatódik: sokféle eredetű ember és 
igehirdető alkotja az antiókhiai gyülekezetét. Az fogja össze 
őket, hogy “az Ur keze velük volt”. Ebben Barnabás Isten ke
gyelmét ismeri fel és fogadja el. Végül Saul is azok közé kerül, 
akiket Krisztushoz tartozásuk miatt neveznek keresztyénnek. De 
nemcsak a nevük az - adakozásuk mutatja, hogy valóban szív- 
vel-lélekkel hozzá tartoznak.
RÉ 196 MRÉ 365 Dán 11,21-45

11 Szombat Barnabás ApCsel 12,1-19
A keresztyéneken beteljesül Jézus szava: nem e világból valók, 
ezért gyűlöli őket a világ (Jn 15,19). De gyönyörűen “ellenpon
tozza” a Biblia a tényeket: Jakab halála, Péter fogsága, majd 
menekülése az egyik oldal, az angyal jelenése a börtönben, a 
gyülekezet imádsága, Péter szabadulása a másik. A végső 
kontraszt is vigasztalássá és ígéretté válik: Heródesben gyilkos 
indulat, a katonák közt riadalom támad - de Péter és az evangé
lium ügye nincs hatalmukban.
RÉ 126 MRÉ 126 Dán 12

Imádkozzunk az egyetemes anyaszentegyház missziójáért, hogy 
a Jézus Krisztusban adott megváltó kegyelem ismert lehes
sen Ázsiában, Afrikában és a valamikori keresztyén országokban 
egyaránt.
Hálaáldozatunk: Örömmel adjuk adományainkat gyülekezetünk 
számára, hogy lakóhelyünkön hallható és látható legyen Isten 
szeretetének örömüzenete.

HP
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25. HÉT, JÚNIUS 12-18.
- Tanévzáró -

12 Vasárnap Villő ApCsel 12,20-25
Hogyan akarsz célt érni? A tírusziak és Szidóniák a világ fiai 
módján: mivel kevés volt a kenyerük, összefogtak, megnyerték a 
kamarást, hízelkedtek Heródesnek. Heródes az ellenségeske
dést és az önistenítést választotta. Ez okozta a vesztét. Barnabás 
és Saul “elvégezték szolgálatukat”. Szolgálattá nem attól lesz 
valami, hogy pénz nélkül végezzük, hanem a lelkülete miatt!
RÉ 113 MRÉ 113 Zsolt 112 Ám 1

13 Hétfő Antal ApCsel 13,1-12
“Válasszátok ki..., amelyre elhívtam őket” (2). A szolgálat és a 
misszió soha nem magánvállalkozás. Az alap mindig Isten 
elhívása és a gyülekezet kiválasztása. A legtöbb baj abból ered, 
ha valaki magát ajánlja. Ezen a héten Barnabás és Pál, régi ne
vén Saulus első missziói útjáról olvasunk. A szíriai Antókhia 
keresztyénéi (11,26) a távoliakért is felelősséget éreztek. Pál 
apostolt a megtérése után sok évvel választották ki e nagy ívű 
feladatra. Ezen a nyáron a szabadságom is lehet missziói úttá? 
RÉ 241 MRÉ 367 Ám 2

14 Kedd Vazul ApCsel 13,13-41 
“János Márk azonban elvált tőlük, és visszatért Jeruzsálembe”
(13), talán, mivel fiatal volt. Lelkesedett, de még nem volt alkal
mas! Pál azt gondolta: soha többé nem is lesz az, mivel egyszer 
megfutamodott. Ezért nem vette később sem maga mellé (15,37). 
Szeretnénk fiatalítani, magunk mellé venni a jövő nemzedékét, 
önmagában a fiatalság ugyanúgy nem érdemesít szolgálatra, 
mint az idős kor.
RÉ 440 MRÉ 261 Ám 3

15 Szerda Vid ApCsel 13,42-52 
“Örvendeztek a pogányok..., akik örök életre választattak”
(48), magasztalták az Urat, és megteltek Szentlélekkel. Akik el
utasították az igét (46): elteltek irigységgel, káromolva kiűzték 
őket. Az ige győzött, de Pált elűzték. Mentsége-e a gáncsosko- 
dóknak, hogy a további helyeken nagy dolgok történtek Pál ál-
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tál? Legtöbbször a felszított indulatot úgy lehet lecsillapítani, ha 
továbbmegy az ember.
RÉ 447 MRÉ 175 Ám 4

16 Csütörtök Jusztin ApCsei 14,1-20
Három élethelyzetben látjuk Pál apostolt: 1. Sikerének csúcsán 
azt mondták róla és Barnabásról: “istenek jöttek hozzánk”. 
2. Hallgattak rá, számított, amit mondott (18). 3. Megkövezték. 
A legtöbb ember annak alapján formál képet magáról és Istenről, 
amilyen események történnek vele. Ha istenítik, sikeresnek érzi 
magát és jónak Istent. A szenvedések idején negatív az énképe, 
és úgy érzi, elhagyta Isten is. Pál mindhárom élethelyzetben 
Isten hűséges gyermekének bizonyult! Az egyikben sem 
értékelte túl vagy értékelte le önmagát.
RÉ 251 MRÉ 361 Ám 5

17 Péntek Laura ApCsei 14,21-28
Befogadni az igét mindig örömet jelent, a hirdetése pedig ál
dozatot. “Sok nyomorúságon át kell bemennünk az Isten orszá
gába” (22). Ez lehet az oka, hogy ma is kevesen vállalják - még 
hívő emberek közül is - a bizonyságtevő szolgálatot. Pedig ez 
nemcsak a szekták dolga. Pál az első missziói utat befejezve 
összefoglalta a tanulságokat a 27. versben. Életem egy-egy 
szakaszát lezárva hogyan summázom mindazt, ami velem tör
tént?
RÉ 225 MRÉ 414 Ám 6

18 Szombat Arnold ApCsei 15,1-21
Pál ismerte az igazságot, de tudott azokkal is bölcs kompro
misszumot kötni és békében együtt szolgálni, akik még nem 
jutottak el a teljes ismeretre! így elfogadta az apostoli gyűlés 
határozatát: “tartózkodjanak... a megfulladt állattól és a vértől”. 
Pedig Pál már tudta: “minden tiszta ugyan” (Róm 14,21). Az 
igazság ismerete nem elég ok a testvéri közösség felrúgására. 
RÉ 458 MRÉ 463 Ám 7

Imádkozzunk minden magyar nyelvű iskoláért, hogy nemze
tünk ifjúsága igaz hitben és igaz emberségben nőhessen fel. 
Hálaáldozatunk: Járuljunk hozzá ahhoz, hogy gyülekezetünk 
gyermekei a nyáron részt vehessenek egyházi konferenciákon.

RJ
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19 Vasárnap Gyárfás ApCsel 15,22-41
“...hogy ne tegyünk több terhet rátok...” (28). Az első ökume
nikus gyűlésen egyeztették az apostolok különböző véleményét. 
Sikerült határozatot hozni abban, hogy a más-más hagyomá
nyokból megtérő keresztyének milyen erkölcsi normát köves
senek. Nagy tanítás ez: ne terheljük meg az új megtérőket. Ha 
a keresztyénség teher, előírás vagy szabályzat, akkor a lény
egét veszíti el. Jézus megszabadított a törvény kötelékeitől, nem 
akarjuk mi visszarakni őket, még ősi hagyományainkra hivat-

26. HÉT, JÚNIUS 19-25.
- A presbiterek vasárnapja -

kozva sem.
RÉ 114 MRÉ 114 Zsolt 114 Ám 8

20 Hétfő Rafael ApCsel 16,1-10
“...a Szentlélek nem engedte nekik, hogy hirdessék az igét 
Ázsiában” (6). Isten nemcsak bűnös szándékot és káros csele
kedetet tilthat meg, hanem egy önmagában véve jó dolgot is, ha 
nem látja alkalmasnak az időt arra. Lehet, hogy más felada
tot akar adni, amikor én csupa jó üggyel vagyok elfoglalva. 
Tudunk-e, merünk-e engedelmeskedni a Szentlélek meglepő 
akaratának?
RÉ 265 MRÉ 397 Ám 9

21 Kedd Alajos ApCsel 16,11-24
“...akiben jövendőmondó lélek volt...” (16). A jóslás a hiszé
kenység üzlete. Dolgozni, emberül küzdeni és áldozatot vállal
ni úgy, hogy nem tudjuk, mit hoz a holnap, lesz-e jutalma, eh
hez hit kell és bizalom Istenben. A szolgálóleány az igazat mond
ta ugyan, őt azonban mint egy rossz reklámot, hatalom- és 
pénzszerzésre használták urai. Hogy milyen lélek van valakiben, 
azon mérhetjük le, hogy Istent szolgálja vagy a Mammont.
RÉ 454 MRÉ 424 Énekek 1

22 Szerda Paulina ApCsel 16,25-40
Pál jóvátételt követel az elöljáróktól a nyilvános megverettetés 
és börtön után. Nem lehet őt titokban elbocsátani, jöjjenek és 
adjanak elégtételt! Adtak. De ez nem történt mindig így vele 
sem. Nagy művészet megtalálni a keskeny utat: mikor kell 
csöndesen elszenvedni a vereséget, és mikor kérni és elvárni a
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nyilvános megkövetést. Mikor lehet alkalmat adni ellenségünk
nek arra, hogy bocsánatot kérjen.
RÉ 264 MRE 348 Énekek 2

23 Csütörtök Zoltán ApCsel 17,1-9
“...vitába szállt velük az írások alapján” (2). Sajnos nincs vita
kultúránk, indulatból vitatkozunk és nem érvekkel. Ha valaki 
ellentmond, azt mindjárt ellenségnek tekintjük, félünk, hogy 
alulmaradunk, s oda lesz a tekintélyünk. Pál apostol a zsinagó
gákban nem ezt tette. Nem vitatkozott, hanem érvelt: az ószö
vetségi írások magyarázatával bizonyította a zsidóknak, hogy 
a názáreti Jézus a megígért Messiás. Vitába szálltak vele, és ő 
állta a vitát. De nem a maga igazáért, hanem Krisztusért!
RÉ 235 MRÉ 336 Énekek 3

24 Péntek Iván ApCsel 17,10-21 
“...napról napra kutatták az írásokat...” (11). A béreai zsinagó
gában a mindennapi bibliaolvasásra kapunk példát. Nemcsak 
elolvassák az igét, hanem kutatták és vizsgálták a szöveg értel
mét. Ez a lényege a Biblia rendszeres tanulmányozásának. Lehet, 
hogy egy-egy részt már jól ismerek betű szerint. De értem-e, 
hogy mit mond ma a Lélek általa? Ne elégedjünk meg régi em
lékekkel, ha ma valami újat akar mondani!
RÉ 75 MRÉ 75 Énekek 4

25 Szombat Vilmos ApCsel 17,22-34
“Az Ismeretlen Istennek” is állítottak oltárt az athéniek (23). 
Elgondolkoztató: mi ismerjük az egy, igaz Istent? Csak annyit 
tudhatunk róla, amennyit kijelentett magáról a történelemben, 
a teremtett világban és a lelkűnkben. Csak annyira ismerjük, 
amennyire értjük a Szentírást. Jézus Krisztusban minden kije
lentetett, amire szükségünk van. Mégis töredékes az ismere
tünk, csak “embernyit” tudunk felfogni végtelen gazdagságából! 
RÉ 236 MRÉ 392 Énekek 5

Imádkozzunk a lelkészekért és presbiterekért, hogy megértsék 
Isten akaratát, és azt kövessék munkájukban és döntéseikben. 
Hálaáldozatunk legyen az, hogy adjunk időnkből és szeretetünk- 
ből azoknak, akik magányosak.

KE
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26 Vasárnap János, Pál ApCsel 18,1-17
“...Pál teljesen az ige hirdetésének szentelte magát...” (5). 
Korinthusban sátorkészitő mesterségét gyakorolta a bizonyság- 
tétel mellett. Most viszont nincs más, csak az ige! Sok elfoglalt
ságunk van a munkahelyen, a kertben, a konyhában vagy a 
műhelyben, és találunk sok teendőt a gyülekezetben is. Tudjuk- 
e az igét, a bizonyságtételt az első helyre tenni - amikor az Úr

27. HÉT, JÚNIUS 26-JÚLIUS 2.

akarja?
RÉ 115 MRÉ 115 Zsolt 115 Énekek 6

27 Hétfő László ApCsel 18,18-28
“...útra kelt...” (23). Hányszor olvassuk ezt Pál apostolról és 
Isten más szolgáiról a Bibliában. Pál itt harmadik missziói útra 
indult el, hogy erősítse a gyülekezeteket, és új lelkeket nyerjen 
meg Krisztusnak. Különös elgondolni: Istennek oly sok gyerme
ke van ebben a pillanatban is úton: autóval, vonaton, repülőn 
vagy gyalog... Urunk, áldd meg azok útját, aki evangéliumodat 
viszik!
RÉ 153 MRÉ 155 Énekek 7

28 Kedd Irén ApCsel 19,1-22
“...az Úr ereje által az ige hatalmasan terjedt és megerősödött”
(20). Miért történt ez Efezusban? Azért, mert sokan nemet tud
tak mondani a bűnnek, a varázslásnak, a gonosszal való közös
ségnek. Ma olyan sok akadálya van az ige terjedésének. Isten 
népe körében is olyan “jól” megfér egymás mellett a világosság 
és a sötétség, a tiszta ige és a zavaros eszmék. Tisztíts meg, 
Urunk, hogy igéd ma is hatalmasan terjedjen és megerősödjön! 
RÉ 1 MRÉ 1 Énekek 8

29 Szerda Péter, Pál ApCsel 19,23-40
“...nem csekély zavargás támadt az Úr útja miatt” (23). Az Úr 
útja, a keresztyén tanítás mindig szálka volt a világ szemében. 
Efezusban Demeter ötvös és érdekcsoportja szította a zavargást. 
Ma is vannak sokan - és milyen hangosak! -, akik ellenséget 
látnak a keresztyénségben. Megváltóm bocsánatát kérem nekik, 
mert nem tudják, mit cselekszenek.
RÉ 151 MRÉ 165 Zsolt 73,1-12
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30 Csütörtök Pál ApCsel 20,1-16
“A fiút pedig élve hozták fel, és egészen megvigasztalódtak”
(12. A keresztyén gyülekezetét sem kerülik el a bajok, a nem várt 
szomorú események. Az Úr kegyelme viszont szüntelenül jelen 
van, ezért maradt életben Eutikhosz. Hogy is szól a zarándokének: 
"Az Úr megőriz téged minden bajtól, megőrzi életedet” (Zsolt 
121,7). Nincs teljes vigasztalás, csak nála.
RÉ 434 MRÉ 436 Zsolt 73,13-28

1 Péntek Tihamér ApCsel 20,17-38
“...sőt még az életem sem drága...” (24). Pál apostol élete 
igazán odaszentelt élet volt. A misszió végzését, a Krisztusról 
szóló bizonyságtételt kész halálával is megpecsételni. Aki me
gértette, hogy Krisztus milyen áldozatot hozott érte a kereszten, 
az tud igazán odaszánt élettel szolgálni neki. Olyan sokszor önzőn 
csak magamra gondolok. Telve vagyok panasszal és a magam 
fájdalmával. Mit tettem ma az én Megváltómért?
RÉ 455 MRÉ 480 Zsolt 74

2 Szombat Ottó ApCsel 21,1-16
“Legyen meg az Úr akarata!” (14). Agabosz próféta tudott va
lamit: gonosz terv készül Jeruzsálemben Pál ellen. Pál apostol 
ennél többet tudott: mindez benne van Isten tervében. Ebben a 
vitában Pál nézete győzött. A gyülekezet békességet kapott, és 
Isten kezébe tudták tenni az apostol sorsát és az evangéli
um ügyét. Add, Uram, ezt a békességet, amikor sorsomra, sze
retteimre és a Te ügyedre gondolok!
RÉ 399 MRÉ 482 Zsolt 75

Imádkozzunk a nyári gyermek- és ifjúsági táborokért, gyülekezeti 
csendesnapokért. Gondoljunk imádságban azokra is, akiknek 
nyáron is kemény munkát kell végezniük az aratásban, a 
közlekedésben és más helyeken.
Hálaáldozatunk segítse a gyülekezetünkben folyó építési, 
felújítási munkákat.

KF
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3 Vasárnap Kornél ApCsel 21,17-26
“Mi tehát a helyzet?” Pál magatartását csoportonként máshogy 
ítélik meg. Valakinek túl szigorú, másnak túl engedékeny. Né
hol él a törvény előírásainak megtartásával, máskor elmulasztja 
a törvény betöltését. Pál “kettős életét” látva jogos a kérdés: "mi 
tehát a helyzet?" Pál válasza: "...mindenkinek mindenné lettem, 
hogy mindenképpen megmentsek némelyeket” (1Kor 9,22). De 
ez nem szabadosság, amely nem ismer határokat, hanem a 
Krisztus szabadsága, amely, ha kell, önként korlátozza magát. 
RÉ 116 MRÉ 116 Zsolt 116 Zsolt 76

4 Hétfő Ulrik ApCsel 21,27-40 
“Felbolydult tehát az egész város...” (30). Pál megjelenése 
minden megelőző intézkedés ellenére (24) zavargást kelt. 
A tévhír (29), az ellenség beavatkozása (33) és Pál kilétének bi
zonytalansága (38) mind félreértéshez vezet. Felbolydult életünk 
vajon nem abból fakad-e, hogy tévedéseink áldozatává tesszük 
azokat, akik segítségünkre sietnek? Képzelt rosszindulat, 
beteges irigység, hatalomféltés teszi sokszor élhetetlenné 
életünket.
RÉ 3 MRÉ 3 Zsolt 77

5 Kedd Emese ApCsel 22,1-21 
“...hogy megismerd az ő akaratát, meglásd az Igazat, és 
hangot hallj az ő ajkáról” (14). Pál életbeszámolójának lényege 
fogalmazódik meg itt. Mindaz a látás, amiben részesült, ezt a 
célt szolgálja. Talán a legnehezebb hármast sorolja fel: Isten 
akaratát elfogadni, meglátni a jelenlétét életünkben, és hallani 
az üzenetét. Vallani arról, akivel nem értek egyet, megmutatni 
azt, akit magam sem ismerek? És ha nem is jutunk el a tökéletes 
megismerésig, nem tehetjük, hogy legalább azt ne mondjuk el, 
amit láttunk és hallottunk.
RÉ 173 MRÉ 157 Zsolt 78,1-16

6 Szerda Csaba ApCsel 22,22-30
“...és port szórtak a levegőbe” (23). Kövekkel kell megdobálni 
azt, aki halálra méltó káromlást vagy bűnt követ el - mondja ki a 
törvény. S ha kő nem akad a kézbe, a tehetetlen mérgelődő porral

28. HÉT, JÚLIUS 3-9.
- A diakónusok vasárnapja -
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dobálózik, apró - csak Isten szemével látható - kövecskékkel. 
Mennyivel másabb, ha valaki porral hinti a saját fejét, és mega
lázva magát elismeri téves ítéleteinek másokat sebző követ
kezményeit!
RÉ 422 MRÉ 415 Zsolt 78,17-39

7 Csütörtök Cirill ApCsel 23,1-11
a gyűlés véleménye megoszlott” (7). Pál egy húzással for

dítja ellenfeleit egymás ellen. Ez a taktikai csel arra irányítja a 
figyelmünket, hogy a Krisztus ügyét támadóknak nincs kiforrott, 
egybehangzó véleménye Jézus elutasítására. Ez az a “gyenge 
pont”, ahol rést üthetünk a kemény ellenálláson. Barátaink, 
családtagjaink sokszor meg sem tudják fogalmazni, miért uta
sítják el Jézust.
RE 31 MRÉ 31 Zsolt 78,40-55

8 Péntek Teréz ApCsel 23,12-22
“Mi pedig készen állunk, hogy végezzünk vele, mielőtt ideér”
(15). A terv ördögi: útközben elvenni Pál életét. A végcél, azaz 
a megérkezés a kihallgatásra így lehetetlen. Micsoda ellentéte 
ez az Isten keskeny útjának! Ahol Isten angyalai állnak készen, 
hogy “meg ne üssük lábunkat a kőben”, és ahol a cél maga a 
megérkezés. Vajon felebarátaink földi vándorútján az ördög 
útonállói vagy Isten angyalai vagyunk?
RÉ 11 MRÉ 11 Zsolt 78,56-72

9 Szombat Lukrécia ApCsel 23,23-35
“...nálad emeljenek szót ellene” (30). Az ember keresi azt a 
fórumot, ahol sérelmeire igaz ítéletet kaphat. Pál ügye egyre 
tekintélyesebb ítélőbírók elé kerül, noha legfelsőbb szinten már 
az Igaz Bíró meghozta ítéletét. A többi már csak színjáték. De mi 
történik, ha a Bíró engedélyezi a “darab” folytatását?
RÉ 256 MRÉ 342 Zsolt 79

Imádkozzunk a már nyugalomban élő diakonisszákért és a 
szolgálatra készülődő diakónusjelöltekért. Kérjünk áldást a 
szeretetotthonainkban és gyülekezeteinkben fáradozó vezetőkre 
és szolgálattevőkre.
Hálaáldozatunk: Adományokkal, látogatással és bátorító levéllel 
segítsük diakóniai intézeteink szolgálatait.

BB
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29. HÉT, JÚLIUS 10-16.

10 Vasárnap Amália ApCsel 24,1-9
“...ez az ember valóságos pestis...” (5). A hamis vádaskodás 
iskolapéldáját adja elénk ez a zsidó főpapok által felbérelt ró
mai ügyvéd. Hétköznapjainkban is gyakorta érezhetjük azt, hogy 
valaki megrágalmaz. Ha ez hitünk miatt történik, akkor csende
sen el kell hordoznunk, ha más az ok, akkor őszintén meg kell 
vizsgálni, hogy nincs-e valami igazság a rólunk szóló vélekedés
ben. Ha igen, keresnünk kell a megtérés útját.
RÉ 117 MRÉ 117 Zsolt 117 Zsolt 80

11 Hétfő Lili ApCsel 24,10-27
“A halottak feltámadása miatt vádolnak engem...” (21). Keresz
tyén hitünk alapja az a tény, hogy Jézus Krisztus feltámadott a 
halálból, és hogy lesz feltámadása mind az igazaknak, mind a 
hamisaknak (15). Ez vigasztalás és bátorítás mindazoknak, akik 
készek Isten akaratához igazodva élni, és botránkozás, bolond
ság az indulat és szenvedély útját választó embernek. A feltá
madás bizonyságtevői akkor lehetünk, ha Isten ereje, amely 
feltámasztotta Jézust, szeretetet ad embertársaink iránt (Róm 
8,11).
RÉ 166 MRÉ 168 Zsolt 81

12 Kedd Izabella ApCsel 25,1-12
“A császárhoz fellebbezek” (11). Mi indokolta és igazolta Pál 
apostolnak ezt a sokak számára megbotránkoztató lépését? 
Miért nem bizott saját népe, saját vallása vezetőiben, és fordult 
inkább istentelen hatalomhoz? Bizonyára azért, mert bizonyos 
volt abban, hogy az ő Ura és Megváltója nemcsak egy kis közös
ségnek a helyi “istenkéje’’, hanem az Uraknak Ura és a Királyok
nak Királya, aki kezében tartja a világ kormányzását.
RÉ 7 MRÉ 7 Zsolt 82

13 Szerda Jenő ApCsel 25,13-27
“Szeretném magam is hallani ezt az embert!” (22) - mondta 
Agrippa király, aki ugyan a Római Birodalom bábja volt, de zsidó 
származású. Igen messzire távozott lélekben és életmódban 
atyái hitétől, de a lelkiismerete időnként megszólal. Hányszor 
vagyunk mi is tanúi annak, hogy az egyháztól messzire szakadt
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embertársaink szívében egyszer csak feltámad a vágy meghall
gatni azt, aki Isten szeretetének bizonyságtevője.
RÉ 4 MRÉ 4 Zsolt 83

14 Csütörtök őrs ApCsel 26,1-23
“Nehéz neked az ösztöke ellen rugódoznod” (14). Hűséges Is
tenünk nagy szeretettel akar minket magához édesgetni. De tud 
más eszközöket is használni. Ösztöke is van a keze ügyében. 
Kemény figyelmeztetései is vannak, mert minden eszközzel azt 
munkálja, hogy megtérjünk hozzá. Istennek szüksége van ha
talmas apostolokra és egyszerű emberekre, hogy üdvözítő 
munkáját végbe vigye.
RÉ 254 MRE 364 Zsolt 84

15 Péntek Henrik ApCsel 26,24-32
“Majdnem ráveszel engem is...” (28). Azóta is milyen sok 
Agrippa királyhoz hasonló ember él a földön, akik ismerik Isten 
igéjét, és mégsem vállalják, hogy követői legyenek annak, aki 
életét adta értük. Miért? Ezernyi lehet a kifogás, de valójában 
"csak” az Isten- és emberellenes életfolytatás akadályozza meg 
Agrippa királyt és sok kortársunkat abban, hogy elinduljon Krisz
tus után.
RÉ 26 MRÉ 26 Zsolt 85

16 Szombat Valter ApCsel 27,1-8
“Velünk volt... Arisztarkhosz is” (2). Katonai őrizet alatt messze 
útra indul Pál, veszedelmek várnak rá, ellenséges indulatú úti
társai vannak. Nemcsak abban volt biztos, hogy Megváltója vele 
van, de kapott maga mellé bátorító testvéreket is: e könyv író
ját, Lukácsot, az orvost és a macedón Arisztarkhoszt. Legyünk 
hálásak, ha családunkban, barátaink körében ott vannak azok, 
akiket Isten azért rendelt közelünkbe, hogy a ránk váró megpró
báltatások között segítségül, áldásul legyenek!
RÉ 152 MRÉ 160 Zsolt 86

Imádkozzunk: Kérjünk áldást az aratás munkájára, a mindnyá
junk kenyeréért fáradozók életére. Könyörögjünk egyházunk 
ifjúsági konferenciáiért.
Hálaáldozatunk: Adományainkkal segítsük a templomot építő 
vagy renováltató gyülekezeteket.

JKGy
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17 Vasárnap Elek ApCsel 27,9-26
Pál intelmei ellenére a százados a hajóút folytatása mellett dönt. 
Hamarosan azonban veszedelmes viharba keverednek, s úgy 
tűnik, hogy nincs reményük a menekülésre. Isten azonban azt 
az üzenetet bízza Pálra, hogy megőrzi őket e veszedelemben, 
mert Pálnak és vele az evangéliumnak el kell jutnia Rómába. 
Ugyanígy őrzi meg Isten a világot a Krisztusban hívők kedvéért. 
S ahogy Pál vigasztalással fordult azokhoz, akik korábban nem 
hallgattak rá, úgy nekünk is a reménység üzenetét kell 
közvetítetünk a világba, akár elfogadják, akár nem.
RÉ 120 MRÉ 120 Zsolt 120 Zsolt 87

18 Hétfő Frigyes ApCsel 27,27-44
Pál, Isten embere a válságos helyzetben nagyon is józan és 
gyakorlatias. Megakadályozza, hogy a tengerészek a hajóról 
megszökjenek, majd vigasztalja és evésre buzdítja a legyengült 
embereket. Ebből is láthatjuk, hogy az Isten igéje nemcsak a 
“mennyei’’ dolgokban igazít el bennünket, hanem a hétköznapi 
dolgokban is jó tanácsadó. Ezért lehet a Szentírás életünk 
zsinórmértéke, és ezért lehet egyházunknak mondanivalója a 
gyakorlati kérdésekben is.
RÉ 57 MRÉ 57 Zsolt 88

19 Kedd Emília ApCsel 28,1-10
A hajtörötteket a pogány szigetlakok vették gondjaikba, “nem 
mindennapi emberséget” tanúsítva irántuk. Isten gyakran vá
laszt magának hitetlen vagy más vallású embereket, hogy terveit 
előrébb vigye általuk. Fogadjuk el szeretetüket, és Pálhoz 
hasonlóan viszonozzuk a jóságukat, tudva, hogy Krisztus által a 
számukra mi is nélkülözhetetlen dolgokat adhatunk!
RÉ 5 MRÉ 5 Zsolt 89,1-19

20 Szerda Illés ApCsel 28,11-31
Hosszú és kalandos út után Pál megérkezett Rómába. Fogva
tartói nem akadályozták abban, hogy a zsidóknak, majd a po- 
gányoknak Krisztusról prédikáljon. Az Apostolok Cselekedetei
ről irt könyv ezzel a végére ért: Pál életének további alakulását 
a szerző már nem kíséri nyomon. Ő ugyanis azt akarta bemutatni, 
hogy Krisztus missziói parancsának megfelelően az evangélium

30. HÉT, JÚLIUS 17-23.
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hogyan jutott el Jeruzsálembe, Júdeába és Samáriába, sőt 
“egészen a föld végső határáig” (1,8).
RE 427 MRÉ 431 Zsolt 89,20-33

21 Csütörtök Dániel 1Krón 1
A nemzetségtáblázatok számunkra idegennek tűnnek, pedig a 
Szentírásnak ezek a szakaszai is Isten üzenetét közvetítik. Az első 
rész azt akarja elmondani, hogy Isten a világ valamennyi né
pének teremtője és gondviselője. A népek közül azonban még
is kiválasztotta magának Ábrahámot, Izsákot, majd Jákobot. 
Test szerint Jézus Krisztus is e nép tagjai közül származott, a vi
lágnak ő mutatta meg a maga teljességében Isten akaratát. 
RE 18 MRÉ 18 1Kor 1,1-14

22 Péntek Magdolna 1Krón2
A tizenkét törzs közül a szentíró elsőként Júda törzsét mutatja 
be, mert ebből a törzsből származott Dávid, aki a zsidó király
ságot megalapította, és előkészítette a jeruzsálemi templom 
építését (3-17). A folytatás azt bizonyítja, hogy Júda törzse min
dig befogadta az Isten népéhez csatlakozni akaró idegene
ket (18-55). A származás és a társadalmi helyzet Isten szemé
ben tehát nem számít, csak a hit és a felvállalt küldetés.
RÉ 503 MRÉ 285 1Kor 1,15-17

23 Szombat Lenke 1Krón 3
Ez a rész Dávid leszármazottait mutatja be. Isten ígérete szerint 
Jeruzsálemben Dávid utódai uralkodhattak egészen a babiloni 
fogságig. A szentíró Dávid utódainak a felsorolását azonban 
folytatja egészen a saját koráig. Biztos benne ugyanis, hogy Isten 
Dávid utódai közül ismét királyt ad népének. Éz a reménység 
Jézus Krisztusban teljesedett be: Ő Dávid családjából származó 
király (Mt 1).
RÉ 252 MRÉ 363 1Kor 1,18-25

Imádkozzunk a nyári szabadságok alatt utazók biztonságáért, 
és kérjünk áldást az aratás munkájában fáradozók erőfeszítése
ire.
Hálaáldozatunk: Imádságainkkal és adományainkkal támogas
suk gyülekezetünk gyermekeinek és ifjúságának nyári 
táborozását.
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24 Vasárnap Kinga 1Krón4 
“És megadta neki Isten, amit kért” (10). Jabéc segítségül hív
ta az Urat, és Isten meghallgatta kérését. Isten imádságot meg
hallgató Úr. Szabad őt szólítani és kérni, hogy bűntől, bajtól, 
testi-lelki nyomorúságtól szabadítson meg bennünket. Jézus 
Krisztus még jobban felbátorít erre minket. Kérjük az ő nevében, 
hogy szolgálni tudjuk Isten dicsőségét és népünk javát. 
A te neved mellé vajon mi kerül az igaz bíró Ítélete nyomán?
RÉ 123 MRÉ 123 Zsolt 123 1Kor 1,26-31

25 Hétfő Jakab 1Krón 5
“Segítséget kaptak velük szemben, és hatalmukba kerültek a 
hagriak és mindazok, akik velük tartottak, mert az Istenhez 
kiáltottak segítségért harc közben, ő pedig meghallgatta ké
résüket, mert bíztak benne” (20). Válságos helyzetekben válik 
világossá, hogy az emberi erőfeszítés bizony sokszor nem elég. 
Aki hittel fordul harc közben az Úrhoz, az meg fogja tapasztalni, 
hogy az imádság a leghathatósabb eszköze az emberileg 
teljesen kilátástalannak tűnő helyzetből való megszabadulásnak. 
RÉ 204 MRÉ 422 1 Kor 2,1-5

26 Kedd Anna 1Krón6 
“Ezeket állította be Dávid az Úr házába az éneklés vezetésé
re...” (16). Isten népe körében fontos szerepe van a szép ének
lésnek. Dávid figyelme kiterjed arra is, hogy legyenek, akik az 
éneklés vezetését látják el. Vajon a mi gyülekezeteinkben milyen 
az éneklés vezetése? Becsüljük meg kántorainkat!
RÉ 96 MRÉ 96 1 Kor 2,6-16

27 Szerda Olga 1Krón7 
“...ennek a fia Nún, ennek a fia pedig Józsué volt” (27). A ne
vek listájában minden egyes név mögött egy-egy személy éle
te van. Ezek között vannak olyanok is, akikről Isten újszövetsé
ges népe is tud. Józsué küzdelmes élete során végig hűséges 
maradt az Úrhoz. Kövessük példáját, és imádkozzunk azért, hogy 
a mi népünket is ilyen vezetővel ajándékozza meg!
RÉ 6 MRÉ 6 1Kor 3,1-15

31. HÉT, JÚLIUS 24-30.

66



28 Csütörtök Szabolcs 1Krón 8 
“Gyermekeik és unokáik százötvenre szaporodtak” (40). Isten 
népe, bár sok bajt szenvedett el, nem pusztult ki. Kérjük Urun
kat, hogy fordítsa jóra körülményeinket, változtassa meg szem
léletünket, és törekedjünk a magunk lehetőségei között arra, 
hogy népünk ne pusztuljon ki, hanem éljen ebben a szép hazá
ban!
RÉ 495 MRÉ 277 1Kor 3,6-15

29 Péntek Márta 1Krón9 
“Ezeket megszámolva kellett bevinniük és megszámolva kel
lett kihozniuk” (28). Az ember, akár a templomban szolgál, akár 
nem, felelősséggel tartozik azért, ami rá van bízva. A számadás 
napja eszméltessen bennünket felelősségünkre, akár a temp
lomi kincsek, akár az emberek vannak ránk bízva!
RÉ 450 MRÉ 356 1Kor 3,16-23

30 Szombat Judit 1Krón 10
“Így halt meg Saul a hűtlensége miatt...” (13). Az Úr az élet útját 
adta népe elé, és mégis van halál. Miért? Isten életet ad, de 
ennek feltétele a vele való közösség, az iránta való hűség, a hit. 
Légy azért hű, hogy elnyerd az élet koronáját!
RÉ 35 MRÉ 35 1 Kor 4,1-5

Imádkozzunk, hogy teológusaink nyári konferenciákon megerő
södjenek hitükben és elkötelezettségükben, szeressék és köves
sék Megváltójukat.
Hálaáldozatunk: Segítsük a gyászolókat, özvegyeket, árvákat.
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31 Vasárnap Oszkár 1Krón11
“Dávid egyre jobban emelkedett, mert vele volt a Seregek Ura”
(9). Isten népe Dávid személyében egy istenfélő királyt kapott, 
aki Isten előtt meg tudott alázkodni, és igyekezett betölteni Isten 
akaratát. Élete fontos döntéseiben Istenre figyelt, és várta a 
megoldást. Isten tőlünk is hasonló ragaszkodást és hűséget

32. HÉT, JÚLIUS 31-AUGUSZTUS 6.

vár.
RÉ 124 MRÉ 124 Zsolt 124 1Kor 4,6-13

1 Hétfő Boglárka 1Krón 12
“Napról napra mentek ilyenek Dávidhoz, hogy segítsék...” (23). 
Elemi erővel tört fel egész Izráelben a Dávid királysága utáni 
vágy. Dávid az Ür akaratából lett Izráel királyává. Példamutató, 
ahogyan felsorakoznak Izráel fiai Isten választottja mögé. 
Szükség van a személyes kiválóságra, az egyéni erőre, mert az 
eszköz az Úr akaratának véghezvitelében.
RÉ 161 MRÉ 404 1Kor 4,14-21

2 Kedd Lehel 1Krón 13 
“...ezért fellángolt az Úr haragja Uzzá ellen, és lesújtott rá...”
(10). Uzzá segíteni akart, mégis halállal sújtja az Úr (a szent tár
gyak közönséges kézzel való érintéséért halálbüntetés járt). Isten 
nem szorul emberi támogatásra. A tragédia kétségtelen értelme 
az, hogy a legjobb szándék mellett sem rendelkezhetünk Isten 
dolgaival. Isten néha megrendítő módon adja tudtunkra ezt.
RÉ 81 MRÉ 81 1 Kor 5,1-13

3 Szerda Hermina 1Krón 14 
“Dávid úgy tett, ahogyan az Isten megparancsolta neki...” (16). 
Dávid harcai során az Urat kérdezte meg, hogy mit tegyen. Is
ten pedig felelt Dávid kérdéseire, és tanácsolta, vezette őt. 
A magunk választotta utakra Isten nem kísér el bennünket, viszont 
határozott vezetése megmutatja, hogy merre menjünk. Az Isten 
akaratára figyelő embert az Úr sohasem hagyja magára.
RÉ 471 MRÉ 476 1 Kor 6,1-8
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4 Csütörtök Domonkos 1Krón 15
Mikai bizonyára csodálta a hős Dávidot, de megbotránkozott 
Dávid felszabadult táncán, és “szívből megvetette” (29). Úgy 
érezte, hogy Dávid ezzel lealacsonyítja magát. Míkalt nem jár
ta át az ünnep öröme. Nem értette, mit jelent a Szent Láda (az 
Úr) jelenléte. Ő csak a királyhoz méltatlan mozdulatokat ítélte 
meg. Az Úrban vetett személyes hitből fakadó elragadtatásban 
nem volt osztályrésze.
RÉ 33 MRÉ 33 1 Kor 6,9-20

5 Péntek Krisztina 1Krón 16 
“Adjatok hálát az Úrnak..., emlékezzetek csodatetteire...”
(8a. 12a). Dávid örömében nem feledkezik meg arról, kitől kapta 
a segítséget. Hálaénekében Istent dicséri, és erre szólít fel 
bennünket is. Az ember életének ez az igazi célja és értelme: az 
Isten dicsérete, a szüntelen hálaadás. Magasztaljuk Istent azzal, 
hogy megmozdulunk, hogy cselekszünk, hogy beszélünk róla 
másoknak.
RÉ 19 MRÉ 19 1Kor 7,1-11

6 Szombat Berta 1Krón 17,1-15 
“Nem te építesz nekem házat” (4) - üzente Isten Dávidnak. 
Dávid személyes hitének és hűségének bizonyítéka, hogy a 
győzelmeket követő béke idején házat akar építeni az Úrnak. 
Szándéka azonban nem találkozik Isten akaratával. Dávid akart 
házat építeni az Úrnak, és az Úr “építi meg” Dávid házát, ahonnan 
eljön majd a Messiás. Van úgy, hogy mi akarunk jót cselekedni 
az Úrral, és Ő tesz jót velünk!
RÉ 132 MRÉ 132 1Kor 7,12-16

Imádkozzunk, hogy Isten tegyen bennünket hű követőivé. 
Hálaáldozatunk segítse a templomépítéseket.

MaZs
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7 Vasárnap Ibolya 1Krón 17,16-27
“...ha te, Uram, megáldod, örökre áldott lesz!” (27). Az isten- 
tisztelet rendjében mindig hangzik az áldás. Kereszteléskor ál
dás hangzik a kicsiny gyermek felett, áldás a konfirmandusra 
névvel, személy szerint. Áldást fogad esküvőjén az ifjú pár. Ha 
csak a lelkész mondja: használhatatlan régi forma. De ha te, Uram,

33. HÉT, AUGUSZTUS 7-13.

megáldod...
RÉ 127 MRÉ 127 Zsolt 127 1Kor 7,17-24

8 Hétfő Oszvald 1Krón 18
“...jogot és igazságot szolgáltatva egész népének” (14). Dávid 
király személyéhez, életéhez nemcsak jog és igazság tartozott. 
A krónikás - Istentől ihletetten - ezt tartotta a legfontosabbnak. 
Messze vezetne, ha belegondolnánk a jog és az igazság azonos
ságába, még messzebb, ha eltéréseikre emlékeznénk. Akire 
mások sorsát rábízták: ennél nagyobb feladatot nem kaphat, s 
ha ezt teljesíti, mindent teljesített.
R É 8 M R É 8  1 Kor 7,25-40

9 Kedd Ernőd 1Krón 19 
“Légy erős, szedjük össze az erőnket népünkért és Istenünk 
városaiért! Az Úr pedig tegye, amit jónak lát” (13). Néha ne
héz teherként nyomja lelkünket ez a rengeteg vérontás, ami az 
Ószövetség történeti könyveiből újra és újra lelki szemeink elé 
tárul. A Szentírás úgy beszél ezekről a háborúkról, mint az em
beri élet természetes velejárójáról. Az Ószövetségben szabad 
látnunk, hogy Isten népe küzdelmeiben sem feledte soha Isten 
szabad döntését: az Úr tegye, amit jónak lát!
RÉ 163 MRÉ 338 1 Kor 8,1-13

10 Szerda Lőrinc 1Krón 20 
“Azután visszatért Dávid egész népével együtt Jeruzsálembe”
(3b). A Krónikák könyvében elvétve találkozunk az "igazságos”, 
illetve a “nem igazságos” háború gondolatával. Egymást vál
togatják védekező és támadó, megtorló és leigázó háborúk. 
Következmények nélkül, lelki következmények nélkül akkor sem 
lehetett a háborút vállalni.
RÉ 17 MRÉ 17 1Kor 9,1-18
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11 Csütörtök Tiborc 1Krón21 
“Inkább essem az Úr kezébe, mert igen nagy az ő irgalma. Csak 
ember kezébe ne essem!” (13). Megannyi győzelem után, mintha 
maga Dávid király is megfeledkezne a győzelem ajándéko
zójáról. Hatalma csúcsára érkezve tudni akarja, hogy hány millió 
alattvalójának uralkodója. “De Isten rossznak látta ezt” (7), és 
büntetésformát kellett választani a királynak. Dávid a három rossz 
közül a legkevésbé rossznak látszót választotta.
RÉ 205 MRÉ 307 1Kor 9,19-23

12 Péntek Klára 1Krón22 
“Most azért igyekezzetek szívvel-lélekkel keresni Isteneteket, 
az Urat. Fogjatok hozzá, és építsétek föl Istennek, az Úrnak a 
szentélyét...” (19). Hódító háborúk, leigázott népek, megmér
hetetlen mennyiségű réz, hatalmas mennyiségű arany és ezüst. 
Végül az áhított békében egy sajátos összeférhetetlenség fogal
mazódott meg a szemük láttára: “Nem építhetsz házat nevem 
tiszteletére, mert sok vért ontottál ki a földre” (8). A természe
tesnek látszó vércjözös világban keményen, kijózanítólag 
szólalnak meg az Örökkévaló szavai. Örök tanulságul.
RÉ 163 MRÉ 159 1Kor 9,24-27

13 Szombat Ipoly 1Krón23
“Nyugalmat adott népének az Úr, Izráel Istene, és Jeruzsálem
ben lakozik mindörökké" (25). Nem a fegyverek győzelme, nem 
az arany és nem az ezüst adja meg az Isten népének nyugalmát: 
az Úr ajándékozza azt. Amikor népe ezt elfelejtette, nem mondott 
érte köszönetét, akkor riadtan tapasztalja, hogy ez a nyugalom 
nem nyugalom. Amikor az Isten békessége veszi birtokába az 
ember szívét és minden gondolatát, ott valóságos nyugalom 
lesz.
RÉ 504 MRÉ 288 1Kor 10,1-13

Imádkozzunk a reformáció korabeli ősi énekek szavaival: adj 
békességet, Úristen, a mi időnkben itt a földön! És ne szűnjünk 
meg hálát adni minden napért, amikor maga az Úr adott nyu
galmat mindannyiunknak!
Hálaáldozatunk: Könyörgésünk akkor lesz hitelessé, ha a sza
vakon túl teszünk valamit azért - ha kell, anyagiakat is áldozva rá 
-, hogy megérkezzék az Úrtól adott nyugalom.

MáM
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34. HÉT, AUGUSZTUS 14-20.

14 Vasárnap Marcell 1Krón24
“...szent és Istentől kijelölt vezető emberek” (5). Fontos, hogy 
a választott népnek jó vezetői legyenek. Olyanok, akik élen járnak. 
Szolgálni akarnak és nem hatalmaskodni. Ilyen vezetőket kérni 
kell Istentől. Az, hogy az ilyen vezetők szentek, nem bűntelenséget 
jelent, hanem azt, hogy Isten kiválasztotta és megragadta őket. 
Urunk, Istenünk, állíts egyházunk és népünk élére ilyen 
vezetőket!
RÉ 128 MRÉ 128 Zsolt 128 1Kor 10,14-22

15 Hétfő Marina 1Krón25 
“...prófétai ihlettel játszottak citerákon...” (1). Isten magasz- 
talásához elválaszthatatlanul hozzátartozik az ének és a zene. 
így volt ez mind az Ó-, mind az Újszövetség népénél. Milyen 
legyen az istentiszteleteinken felcsendülő ének és zene? Legyen 
prófétai ihletésű (1), Istent magasztaló (3), igényes és szívből 
fakadó (6.7). Tanuljunk és daloljunk örömmel Istent magasztaló 
énekeket!
RÉ 66 MRÉ 66 1Kor 10,23-33

16 Kedd Ábris 1Krón 26
“...bátor emberek voltak, alkalmasak a szolgálatra” (8). 
Keleten a városkapukat éjszakára bezárták. Kapuőrök vigyázták 
a város nyugalmát. Ehhez bátorság kellett. Vajon nekünk van-e 
bátorságunk ahhoz, hogy csak azt engedjük be a szívünkbe, 
családunkba, gyülekezetünkbe, ami Istennek kedves, jó és tö
kéletes akarata? "Kapuinkban” megszűrjük-e és feltartóztat
juk-e mindazt, ami tisztátalan, értéktelen, veszélyes “hulladék”? 
RÉ 499 MRÉ 280 1Kor 11,1-16

17 Szerda Jácint 1Krón27 
“Jónátán... tanácsadó volt, értelmes és írástudó ember” (32). 
Dávid király nem egyedül hozta meg döntéseit. Tanácsadókat 
vett maga mellé. Közülük név szerint is megemlíti Jónátánt, 
akinek a neve magyarul azt jelenti: “az Úr adta”. Az a jó tanácsadó, 
akit Isten állít mellénk. Vannak-e jó tanácsadóink, akikkel 
örömeinket és gondjainkat megoszthatjuk? Az ilyen tanácsadó 
az aranynál is többet ér!
RÉ 156 MRÉ 166 1 Kor 11,17-22
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18 Csütörtök Ilona 1Krón28 
“Te pedig, fiam, Salamon, ismerd meg atyád Istenét, és szol
gálj neki teljes szívvel...”(9). Dávid király mondja ezt időskorá
ban fiának, Salamonnak. Végrendeletként is felfoghatjuk, 
amelyben egy hosszú, küzdelmes élet gazdagsága és tapasz
talata sűrűsödik össze. Mi is osszuk meg hitbeli tapasztalatain
kat az utánunk következő nemzedékkel. Bátorítsuk őket arra, hogy 
amit mi elkezdtünk hitben építeni, azt ők vigyék jó véghez.
RÉ 62 MRÉ 62 1Kor 11,23-34

19 Péntek Huba 1Krón29 
“...áldotta Dávid az Urat az egész gyülekezet előtt...” (10). 
Dávid király érzi, hogy közel van hozzá a halál. Ekkor csodálatosan 
szép magasztalásba kezd: “Tied, Uram, a nagyság, a hatalom 
és a fenség, a ragyogás és a méltóság, bizony minden, ami a 
mennyben és a földön van.... A te kezedben van az erő és 
hatalom.” A nagy király, a sokak által rettegett hős megvallja, 
hogy Isten előtt ő csak porszem. Minket is indítson ez annak 
elmondására, hogy egyedül Istené a dicsőség.
RÉ 65 MRÉ 65 1Kor 12,1-11

20 Szombat Állami ünnep, István 2Krón 1
“Adj azért nekem bölcsességet és tudományt, hogy tudjam 
ennek a népnek az ügyeit intézni” (10). Mesébe illő lehetőséget 
kínál Isten Salamonnak. Mi mindent kérhetett volna az újdonsült 
király! Gazdagságot, ellenségei vesztét, vagyont, dicsőséget, 
hosszú életet, ő azonban felismerte Isten ajánlatának egyszeri 
és nagy lehetőségét. Ahhoz kér bölcsességet, hogy népének 
ügyeit Istennek kedves módon tudja intézni.
RE 125 MRÉ 125 1Kor 12,12-27

Imádkozzunk népünkért. Munkás hétköznapjainkért és csillogó 
ünnepnapjainkért. Szívleljük meg Jézus biztatását: “Keressétek 
először az ő országát és igazságát, és ezek is mind ráadásul 
megadatnak nektek."
Hálaáldozatunk: Egyházunkért, népünkért tudjunk önzetlenül 
áldozatot hozni.

MM

73



35. HÉT, AUGUSZTUS 21-27.

21 Vasárnap Sámuel 2Krón 2 
“A templomnak... nagynak kell lennie, mert a mi Istenünk 
nagyobb minden istennél” (4). Salamonnak fontos volt, hogy az 
általa épített templom méltó legyen Istenhez. Kőből épült egyházi 
épületeink mellett jó lenne, ha testünket is - a Szentlélek 
templomát - úgy tudnánk egészségesen tartani, hogy méltó 
hajléka legyen Istennek, hogy bármikor készek és képesek 
legyünk végrehajtani Istenünk akaratát!
RÉ 129 MRÉ 129 Zsolt 129 1Kor 12,28-31

22 Hétfő Menyhért 2Krón 3
“Azután elkezdte építeni Salamon az Úr házát... azon a helyen, 
amelyet Dávid kijelölt...” (1). A feladat, amelyet Isten ránk bíz, 
nem új, vannak előzményei. Egy részét elvégezték már az előt
tünk járók, de lesz olyan is, ami az utánunk jövőkre marad. Ne 
akarjunk mindent magunk elvégezni! Az Istenhez tartozás nem 
egyszemélyes ügy, ezért figyeljünk az előttünk járókra, akik a 
munkát elkezdték, és segítsük azokat, akik át fogják venni tőlünk! 
RÉ 9 MRÉ 9 1Kor 13,1-13

23 Kedd Fülöp 2Krón 4 
“Elkészítette Salamon az Isten háza összes fölszerelését...”
(19). Az Úr házába is szükségesek bizonyos eszközök, amelyek 
lehetővé teszik vagy megkönnyítik Isten igéje hirdetését, a gyü
lekezeti munka végzését. Ma nem rézedényekre van szükség, 
hanem hangosításra, számítógépre, nyomtatóra, porszívóra, 
fűnyíróra, tolókocsira, ételhordóra. Lehetőségeink szerint tegyünk 
arról, hogy az eszközök hiánya ne gátolja Isten országának 
munkáját!
RÉ 84 MRÉ 84 1Kor 14,1-5

24 Szerda Bertalan 2Krón 5 
“...az volt a tisztük, hogy összehangolva zengjék az Úr dicsé
retét...” (13). Mi sokszor sajnos olyanok vagyunk, mintha sok 
szólóhangszerest egymást mellé állítottak volna: külön-külön 
szép dallamot játszanánk, de együtt, zene helyett éktelen lárma
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hangzik. Az a feladatunk, hogy együttműködve, egymást segítve 
végezzük az Úr szolgálatát.
RÉ 148 MRÉ 148 1Kor 14,6-19

25 Csütörtök Lajos 2Krón 6,1-11 
“Az Úr teljesítette ígéretét...” (10). Sokszor nehéz azt elfogad
nunk, hogy vannak Istennek olyan ígéretei, amelyeknek a be
teljesülését mi nem láthatjuk meg. Isten a múltban is megtartotta 
ígéreteit, és mi is tapasztalhattuk, hogy beteljesítette, amit az 
előttünk járóknak ígért. Hűsége velünk van nemzedékről nem
zedékre.
RÉ 21 MRÉ 21 1 Kor 14,20-25

26 Péntek Izsó 2Krón 6,12-42 
“Most azért, Uram, Izráel Istene, tartsd meg, amit... ígértél...”
(16). Tudjuk, hogy Istenünk megtartja ígéreteit. Azzal, hogy 
imádságunkban is erre kérjük őt, nem a bizalmatlanságunkat 
fejezzük ki, hanem ezáltal is emlékeztetjük magunkat - és a 
közösséget - Isten hűségére. Imádkozzunk népünk megmara
dásáért, egyházunkért, hogy aki eddig megtartott minket, ezután 
is velünk legyen, és hogy templomainkban mindig legyenek 
hívek, akik segítségül hívják az Úr Jézus nevét.
RÉ 488 MRÉ 456 1Kor 14,26-40

27 Szombat Zoárd 2Krón 7
“Meghallgattam imádságodat...” (12). Mennyire megnyugtató, 
hogy Isten felel a kéréseinkre! Ha neki engedelmeskedünk - 
ahogyan az első időben Salamon is tette -, akkor mi is boldogan 
tapasztalhatjuk, hogy meghallgatja imádságainkat, velünk van, 
szeret minket. Ugyanakkor nem szabad megfeledkeznünk az 
előttünk lévő történelmi példáról: minden más út a pusztulásba 
visz, csak akkor maradhatunk meg, ha Istenben maradunk.
RÉ 97 MRÉ 97 1 Kor 15,1-11

Imádkozzunk: Köszönjük, Urunk, hogy meghallgatod imádsá
gainkat és megtartod ígéreteidet. Légy velünk, hogy énekünk és 
életünk méltó lehessen a te tiszteletedre! Ámen. 
Hálaáldozatunk: Adakozzunk az Isten háza fölszerelésére, a 
szükséges eszközök megvásárlására vagy elkészíttetésére!

MBA
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28 Vasárnap Ágoston 2Krón 8 
“Semmiben sem tértek el attól, amit a király parancsolt...”
(15). Csodálatosan szép volt a templom, amit Salamon az Úrnak 
épített, mert az építők semmiben sem tértek el attól, amit a király 
parancsolt. Isten azt akarja, hogy életed az Ő temploma legyen. 
Légy Isten munkatársa: ne térj el semmiben attól, amit a mennyei 
Király parancsol. Tervét, parancsait megtalálod a Bibliában.
RÉ 131 MRÉ 131 Zsolt 131 1 Kor 15,12-19

29 Hétfő Erna 2Krón 9 
“Áldott legyen Istened, az Úr, aki kedvét lelte benned...” (8). 
Sába királynője Salamon építkezéseit, udvartartását, bölcses
ségét látva Istent magasztalta. Vallást tett arról, hogy minden 
szép és jó forrása az, hogy Isten kedvét találta Salamonban. 
Törekedj arra, hogy benned is kedvét találja az Úr. Ennek egyetlen 
biztos útja van: maradj Krisztusban.
RÉ 255 MRÉ 362 1Kor 15,20-28

30 Kedd Rózsa 2Krón 10 
“...mert Isten rendelte így...” (15). Isten dolgai mennek végbe, 
akár tudjuk, akár nem, akár felismerjük, akár nem. Roboámnak 
eszébe sem jutott Istent megkérdezni. Ugyanez érvényes az 
elszakadó törzsekre is. Mennyi nyomorúság, szenvedés forrása 
lett ez! Kész vagy-e bajaidban felismerni, hogy Isten rendelte így, 
s elismerni, hogy Istennek igaza van?
RÉ 206 MRÉ 303 1 Kor 15,29-34

31 Szerda Erika 2Krón 11 
“...ne harcoljatok testvéreitekkel!” (4). Szinte az utolsó perc
ben hangzott el Isten figyelmeztetése. Személyes és közösségi 
döntést kellett hozni. Akkor, ott jól döntöttek. Később is akkor 
ment jól Júda és Izráel sorsa, amikor nem harcoltak egymás 
ellen. Ne harcolj testvéreiddel! Ne feledd Jézus szavát: “mind
nyájan testvérek vagytok!” (Mt 23,8).
RÉ 505 MRÉ 286 1Kor 15,35-49

36. HÉT, AUGUSZTUS 28-SZEPTEMBER 3.
- Tanévnyitó, tanárok és tanítók vasárnapja -
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1 Csütörtök Egyed 2Krón 12
“Igaz az Úr!” (6). Egy nép sorsa forgott kockán, amikor Sisák 
fáraó megállt seregével Jeruzsálem előtt. Egy nép megmenekült, 
sorsa jóra fordult, mert ki tudták mondani: “Igaz az Űr!” Sokszor 
elhangzott már: sok Ítéleten átment népünk “nem tért meg 
ostorozójához” (Ézs 9,12), és Isten jósága sem ösztönzi 
megtérésre (vö. Róm 2,4). Minden ezen múlik. Kezdd el, és hir
desd mindenkinek.
RÉ 432 MRÉ 273 1Kor 15,50-58

2 Péntek Rebeka 2Krón 13 
“...ne harcoljatok... az Úr ellen, mert nem boldogultok!” (12). 
Igaznak bizonyult Abijjá intése: a túlerőben lévő Izráel súlyos 
vereséget szenvedett. Gamáliél is erre figyelmeztette a nagy
tanácsot (ApCsel 5,39). Most téged figyelmeztet Isten: ne harcolj 
ellene, mert nem fogsz boldogulni. S ha megértetted, elfogadtad 
az intést, tégy meg mindent azért, hogy egész népünk s az egész 
világ ismerje fel ezt az igazságot, és hajoljon meg előtte.
RÉ 207 MRÉ 309 1 Kor 16,1-9

3 Szombat Hilda 2Krón 14
“Uram, neked nem nehéz segíteni az erőtlent..., rád 
támaszkodunk...” (10). A bizalom forrása Isten kijelentése: “Van-e 
valami lehetetlen az Úr számára?" (1Móz 18,14). A megtapaszta
lás útján négy fontos lépést meg kell tenni: Kérni kell, bizalommal. 
El kell ismerni erőtlenségünket. Rá kell támaszkodni, és el kell 
indulni az úton, amit mutatott, meg kell tenni, amit mond. így 
élheted át te is, hogy Istennek nem nehéz megsegíteni az erőtlent. 
RÉ 68 MRÉ 68 1Kor 16,10-24

Imádkozzunk életünk, egyházunk, intézményeink, népünk 
megújulásáért.
Hálaáldozatunkkal segítsük tanintézeteinket.

NAM
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4 Vasárnap Rozália 2Krón 15 
“...még anyját, Maakát is eltávolította anyakirálynői méltósá
gából, mivel egy undok bálványt csináltatott...” (16). A szülők 
tisztelete fontos isteni parancs, felette csak az Isten tiszteleté
nek parancsa áll. Előfordulhat, hogy hitünk miatt szembekerü
lünk családtagjainkkal, ilyenkor fontos, hogy tisztelettel és 
szeretettel, de Ászá határozottságával tudjunk Istennek engedni 
inkább, mint embereknek (vő. ApCsel 5,29).
RÉ 174 MRÉ 156 Zsolt 132 Kol 1,1-8

5 Hétfő Viktor 2Krón 16 
“De betegségében sem az Úrhoz folyamodott...” (12). Ászá, 
bár istenfélő király volt, amikor bajba jutott, nem Istentől kért 
segítséget. Persze a baj nem az emberi eszközök igénybevétele. 
Ha azonban a bizalmunkat ezekbe vetjük, az hitetlenség Istennel 
szemben. Mi kinél keressük a megoldást, ha bajba jutunk?
RÉ 10 MRÉ 10 Kol 1,9-23

6 Kedd Zakariás 2Krón 17 
“...bejárták Júda valamennyi városát, tanítva a népet” (9). 
Jósáfát Isten szerinti rendelkezéseket adott ki. De fontos volt 
számára az is, hogy maga a nép is ismerje Isten törvényét, mert 
tudta, hogy az igazi engedelmességhez hit kell, a hithez pedig 
ismeret. E három dolog elválaszthatatlan: az ismeret a hit alapja, 
az engedelmesség pedig az élő hit következménye.
RÉ 69 MRÉ 69 Kol 1,24-29

7 Szerda Regina 2Krón 18 
“...legyen azért a te beszéded is olyan, mint az övék...” (12). A 
király börtönbe záratja Mikájehút prófétai üzenetéért. Ez a prófétai 
sors. Aki nem az emberi elvárásoknak akar megfelelni, hanem 
Isten szavát igyekszik képviselni, annak ma is szembe kell nézni 
ezzel a sorssal. Azt azonban tudnunk kell, hogy Isten előbb vagy 
utóbb igazolja az övéit.
RÉ 64 MRÉ 64 Kol 2,1-7

37. HÉT, SZEPTEMBER 4-10.
- A lelkészcsaládok vasárnapja -
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8 Csütörtök Mária 2Krón 19
“nem emberek hanem az Úr megbízásából ítélkeztek...” (6). 
Jósáfát figyelmezteti a kinevezett bírákat, hogy megbízatásuk 
Istentől van, így munkájukkal Istennek kell elszámolniuk. így 
nézzünk mi is munkánkra: ne embereknek, hanem Istennek 
végezzük (vő. 1Kor 10,31).
RÉ 208 MRÉ 312 Kol 2,8-15

9 Péntek Ádám 2Krón 20,1-19
Jósáfát szorongatott helyzetben mondott imádságában Istent 
dicsőíti, hálaadással emlékezik, és alázatos hitvallással fejezi 
ki Istenre hagyatkozását: “Nem tudjuk, mit tegyünk, csak rád 
tekintünk” (12). Az igaz hit lényege éppen ez az Istenre tekintés, 
tőle való függés, beavatkozására való várakozás.
RÉ 30 MRÉ 30 Kol 2,16-23

10 Szombat Hunor 2Krón 20,20-37
“Azután társult Jósáfát, Júda királya Ahazjával, Izráel királyá
val, aki bűnös dolgokat vitt véghez” (35). Jósáfát "külpolitiká
jának” ismétlődő hibája volt az istentelen királyokkal való össze
fogása, amelynek soha nem lett jó vége. Bennünket is megkí
sérthet az istentelenekkel való szövetség gondolata. De ne tévesz- 
szen meg a nagyobb siker vagy haszon reménye: nincs Isten 
áldása a “felemás igán” (vő. 2Kor 6,14).
RÉ 91 MRÉ 91 Kol 3,1-11

Imádkozzunk egyházunk lelkipásztoraiért, a hitvesekért és gyer
mekekért, hogy Isten igéjéhez igazodó életük is hirdethesse az 
evangéliumot. Kérjünk áldást a lelkészcsaládokból származók 
életére és munkájára.
Hálaáldozatunkkal támogassunk missziós szervezeteket.

SASz
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38. HÉT, SZEPTEMBER 11-17.

11 Vasárnap Teodóra 2Krón 21
“Elment örömtelenül, és eltemették...” (20b). Jórám király nem 
követte édesapja, Jósáfát példáját, és nem fogadta meg Illés 
próféta figyelmeztetését. Urunk világos útmutatást ad igéjében, 
követendő példákat is állít elénk a családban, gyülekezetben, 
történelemben, hogy megismerjük és járjuk az istenismeret és 
az emberszeretet útját.
RÉ 133 MRÉ 133 Zsolt 133 Kol 3,12-17

12 Hétfő Guidó 2Krón 22
“...Jósáfát unokája volt, aki tiszta szívvel kereste az Urat” (9). 
Istenünk emberekkel való bánásmódját sokszor nehezen értjük. 
Van, amikor ez vagy az az ember, bár semmi jót sem érdemel, 
mégis megkapja. A másik szerintünk boldogulhatna, és még
sem találja meg ennek a lehetőségeit, Isten szövetségi hűsége 
átível a nemzedékeken. Nagyapáink kedvesek voltak az Úrnak, 
és mi kapjuk az áldásokat. Unokáink jövendője felől sokat 
aggódunk. Urunk velük is jót tehet, ha mi tiszta szívvel keressük 
és követjük Urunkat!

“...az Úr ígérete Dávid fiainak szól!” (3). A kicsiny júdai királyság 
uralkodási rendjét határozta meg és stabilitását célozta Isten 
ígérete, sőt előremutatott Dávidnak arra a késői utódjára, aki 
Isten minden ígéretének beteljesítőjeként született meg Betle
hemben. Ő volt a Messiás, akiről Dávid és fiai a prófétai ígéreteket 
hordozzák, akit életükkel előre hirdettek.
RÉ 90 MRÉ 90 Kol 4,1-6

14 Szerda Szeréna 2Krón 24
“az egész nép örömmel vitt és dobott pénzt a ládába...” (10). 
Ez a láda volt az első persely, amelyben a jeruzsálemi templom 
felújításához gyűjtötték az adományokat. Azóta szokásos Isten 
népe közösségében az adományozásnak ez a módja: úgy adni, 
hogy ne tudja a szomszédunk, sőt úgy adni Isten országa céljaira, 
hogy ne tudja a bal kéz, hogy mit tesz a jobb (vö. Mt 6,3). A másik 
jellemzője a perselyadakozásnak, hogy az öröme és dicsérete

RÉ 508 MRÉ 293 Kol 3,18-25

13 Kedd Ludovika 2Krón 23
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lesz az adakozónak, még akkor is, ha csak filléreket dob a 
perselybe (vö. Mk 12,43).
RÉ 74 MRÉ 74 Kol 4,7—18

15 Csütörtök Enikő 2Krón 25
“Tud az Úr neked annál többet is adni!” (9). Az ifjú király ver
sengése viszi veszedelembe Júdát. Meggondolatlanul költeke
zik, és bizonyítani akarja nagyságát. A prófétai figyelmeztetés 
nemcsak azt ígéri, hogy a már kiadott pénz megtérülhet, de arra 
is felhívja a király figyelmét, hogy Isten áldásainak sokasága 
sokkal többet ér bármilyen gazdagságnál, bármilyen hatalom
nál vagy hírnévnél és az emberek dicséreténél is.
RÉ 39 MRÉ 39 Lk 1,1-25

16 Péntek Edit 2Krón 26
“...amíg az Urat kereste, sikert adott neki Isten” (5). Hosszú 
időn át (52 év) uralkodott Uzzijjá király. Élete két korszakra oszt
ható. Volt, amikor kereste és követte az Úr útmutatásait, és volt, 
amikor elfordult tőle. Ezért élete első időszaka “sikeres" volt, 
gyarapodott az ország, erősödtek a családok, egyre több ember 
szíve hódolt meg Isten előtt. Később azonban felfuvalkodott, és 
nem törődött Isten rendjével. Ennek következménye lett a súlyos 
betegsége. Ez a történet is tanulságunkra íratott meg.
RÉ 210 MRÉ 347 Lk 1,26-38

17 Szombat Hajnalka 2Krón 27
“Anyja neve Jerúsá volt, Cádók leánya. Azt tette, amit helyes
nek lát az Úr...” (1-2). Nemcsak Jótám király, de sok más ember 
életét is meghatározza az édesanyja. Emlékezzünk édesanyánk, 
szüléink és nagyszüleink tanításaira, akik elindítottak minket is 
a hit útján.
RÉ 27 MRÉ 27 Lk 1,39-56

Imádkozzunk a családokért, hogy minden e világi szokás és 
kísértés ellenére a házaspárok együtt maradjanak, és közös 
hitben neveljék a gyermekeket, az egyház következő nemzedékét, 
a holnap magyarságát.
Hálaáldozatunk: Adjuk örömmel adományainkat egyházi épü
leteink felújítására, karbantartására és gyermekeink hitoktatá
sára.

NT
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39. HÉT, SZEPTEMBER 18-24.

18 Vasárnap Diána 2Krón 28
A kettészakadt Izráelben Júda és Jeruzsálem királya Áház lett, 
aki nem azt tette, amit helyesnek lát az Úr. Testvérháborút folytatott, 
és sikertelen életének megoldását a bálványok tiszteletében 
kereste. Az Úrtól való hűtlenségében odáig jutott, hogy még a 
fiait is feláldozta a bálványnak, majd a templomot is bezáratta. 
Ezért ellenség kezébe kerülnek az izráeliek. El kell engedni a 
foglyokat. Hallgatnak az Úr szavára: a foglyoknak szabadulást 
hirdetnek, a mezíteleneket felruházzák, és az éhezőknek enni 
adnak. Az Isten iránti engedelmességnek mindig jó következ
ménye van.
RÉ 134 MRÉ 134 Zsolt 134 Lk 1,57-80

19 Hétfő Vilma 2Krón 29,1-19
Ezékiás fiatalon lesz Júda királya, amikor a templom zárva, nincs 
istentisztelet, a papok, léviták szétszéledtek, és a bezárt 
templomban bálványok sorakoznak. A prófétai szó azonban itt is 
hangzik. Most a királyon keresztül: “...ne tétlenkedjetek!” A 
templomban még a legbelsőbb helyeken sem lehet semmi 
tisztátalan. Az élő Istent nem lehet bálványokkal körülvéve imádni. 
Ezékiás szembenéz a múlt bűneivel, és megújítja szövetségét 
az Úrral. Nincs igazi istentisztelet ma sem bűnvallás és Isten 
dicsőítése nélkül.
RÉ 213 MRÉ 306 Lk 2,1-20

20 Kedd Friderika 2Krón 29,20-36
A megtisztított templomban megkezdődik az istentisztelet. Be
mutatják az áldozatot a bűneikért, a királyságért, a templomért 
és a népért. Az egész nép együtt borul le az Úr előtt, az ének 
zeng, a trombiták harsognak. Az igazi istentiszteletben az egész 
gyülekezet részt vesz.
RÉ 89 MRÉ 89 Lk 2,21-40

21 Szerda Máté 2Krón 30
Isten egységet és békességet hoz a megtisztított templomba. 
A hívás az északi országnak is szól. Nem tekintik testvéreiket 
sem ellenségnek. Futárok hirdetik a meghívást a nagy hálaadó 
ünnepségre, ahová az egész nép hivatalos. Egyesek gúnyolód
tak, mások viszont eljöttek, együtt emlékeztek Isten Egyiptom-
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ból való szabadítására. Jézus is szomorúan állapította meg, hogy 
a hivatalosak nem mindig jönnek el, de akik eljönnek, azoknak 
örülnek a mennyben.
RÉ 184 MRÉ 218 Lk 2,41-52

22 Csütörtök Móric 2Krón 31
Az újrakezdésnek, az Istennel való szövetségnek következményei 
vannak. Aki az Úr közelébe kerül, azt erő hatja át, annak az életén 
meglátszik, hogy kit imád, ki vezeti a gondolatait és tetteit. Ezékiás 
Isten iránt hűséges vezető, aki példamutató életet él még az 
áldozathozatalban is. Minden gyülekezet lelki megújulásának 
következménye az istentisztelet megújulása, az áldozathozatal 
vállalása, ami az élet minden területét áthatja.
RÉ 258 MRÉ 333 Lk 3,1-20

23 Péntek Tekla 2Krón 32,1-19
Ha nem hisztek, bizony meg nem maradtok! Isten népe szem
betalálja magát a nála sokkal hatalmasabb asszírokkal, akik úgy 
tekintenek Jeruzsálem Istenére, mint egy a sok isten közül. Nem 
tudják, hogy az élő Isten az egyetlen. Vannak esetek, amikor 
Isten népének dönteni kell. Itt látszólag minden veszélybe került, 
amit eddig építettek. Ezékiás és a nép hűséges marad az Úrhoz, 
és Isten megjutalmazza őket.
RÉ 12 MRÉ 12 Lk 3,21-38

24 Szombat Gellért 2Krón 32,20-33
Sikerek között az ember könnyen válik gőgössé. Megfeledkezik 
arról, hogy minden Isten ajándéka. A bűneink nemcsak minket 
rontanak meg, hanem hatással vannak a körülöttünk lévőkre is. 
Ma már ezt mindenki tudja, amikor a környezetszennyezésre, 
háborúkra gondolunk. De jó lenne, ha a saját bűneinket is meg 
tudnánk bánni, mint Ezékiás is tette. Az Úr nem akarja, hogy 
elvesszünk, hanem hogy életünk legyen és bővölködjünk.
RÉ 77 MRÉ 77 Lk 4,1-13

Imádkozzunk azért, hogy mi magunk, hívő testvéreink, gyüle
kezeteink és egész egyházunk szabad legyen a pénz és egyéb 
modern bálványok imádásától.
Hálaáldozatunk: Támogassuk a missziói traktátusok kiadását 
és terjesztését.

PJ-né
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40. HÉT, SZEPTEMBER 25-OKTÓBER 1.

25 Vasárnap Kleofás 2Krón 33
“Szólt ugyan az Úr Manasséhoz és népéhez, de nem figyeltek
rá” (10). Isten megszólítja az Őt megvető, népe romlásán évti
zedekig munkálkodó ‘‘Manassé”-kat is, mert kész megbocsátani 
nekik. Az egykori uralkodó élete hátralevő részében lerombolta 
mindazt, amit addig istentelenül épített. Istenre figyelve sok 
hiábavaló munkától, felesleges szenvedéstől kímélhetjük meg 
magunkat és környezetünket.
RÉ 135 MRÉ 135 Lk 4,14-30

26 Hétfő Jusztina 2Krón 34 
“...még ifjúkorában kezdte keresni... Istenét” (3). Jósiás hívő 
élete nem fulladt ki megtérése után. Belső megújulása - a 
megértett üzenet megtartása által - kihatott környezetére. Rajtad 
keresztül is úgy akar munkálkodni Isten, hogy előkerüljön a 
lelkekből minden eltemetett ige, és új életet fakasszon.
RÉ 238 MRÉ 368 Lk 4,31-44

27 Kedd Adalbert 2Krón 35 
“Most már Isteneteknek, az Úrnak, és népének... szolgál
jatok!” (3). A szövetség ládáját hordozva talán nem Istennek 
szolgáltak? De igen, azonban a templom a szolgálatok új 
lehetőségét teremtette meg számukra. Annyi járulékos terhet 
cipelünk, vajon van-e ezek között "szent láda", amelyet az Úr 
bízott ránk, vagy csak megszokásból, engedékenységből, 
tetszeni akarásból fáradozunk. A felesleges terheket tegyük le, 
hogy felszabaduljunk Isten szolgálatára!

“De ők kigúnyolták az Isten követeit, megvetették kijelenté
sét...” (16). Isten követeként nem csupán igaz beszédet kell 
szólnod, hanem mindezt szeretetbe csomagolva kell átnyújtanod, 
így cselekedve nem veszed személyes sértésnek, ha meg
mosolyognak, gúnyolnak Istenért. Ha ott van benned a sértettség, 
vizsgáld meg, hogy a féltő szeretet mondatta-e szavaidat?

RE 230 MRE 213 Lk 5,1-16

28 Szerda Vencel 2Krón 36

RE 79 MRE 79 Lk 5,17-26
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29 Csütörtök Mihály 4Móz 1 
“Vegyétek névjegyzékbe...” (2). Vedd számba családod, gyü
lekezeted tagjait: egymáshoz tartoztok, vagy csak egymás mel
lett éltek? A névjegyzékre nem a statisztika miatt volt szükség, 
hanem hogy tudják, kiért felelősek, kire számíthatnak. Ha ezzel 
nem vagy tisztában, keresd Jézust - rá mindig számíthatsz 
és engedd, hogy átjárjon az a felelősség, mellyel még a halált is 
vállalta érted.
RÉ 87 MRÉ 87 Lk 5,27-39

30 Péntek Jeromos 4Móz 2 
“...a kijelentés sátrától távolabbra, körös-körül táborozzanak”
(2). Minden újabb táborverésnél gyakorolták (bizonyára egyre 
jobban ment), hogy a “kijelentés sátra” legyen a középpontban, 
és köré szervezzék életüket. Nekünk ennél több adatott, hiszen 
maga a kijelentés állhat életünk középpontjában. Ha egy-egy új 
élethelyzetben nem is sikerül tökéletesen hozzá igazodnod, 
Jézusra figyelve mégis előrébb jutsz a megszentelődésben.
RÉ 248 MRÉ 349 Lk 6,1-11

1 Szombat Malvin 4Móz 3,1-39
“...hogy a szolgálatában segédkezzenek” (5). A szolgálat nem 
egy személy ügye, hanem az egész gyülekezeté. Ha valami nem 
sikerül, akkor azt nem “egyvalaki” rontotta el, hanem nekünk 
nem sikerült megoldanunk. Kész vagy a szolgálatába állni, ál
dozatot hozni, vagy csak “kegyesen" megengeded, hogy neked 
szolgáljanak? Bár a csecsemő gondoskodásra szorul, felnőve 
már ő hordozza a kisebbek terheit. Felnőttél-e már?
RÉ 13 MRÉ 13 Lk 6,12-19

Imádkozzunk, hogy a savanyú, éretlen szőlőhöz hasonló “hívő 
életek” Krisztus fényében beérjenek, és lelki gyümölcsei sokakat 
Istenhez vonzanak. Adjunk hálát lelki hajlékainkért, új templo
mainkért.
Hálaáldozatunk: Szeretetben mondott szavainkkal, engedelmes 
élettel dicsőítsük Istent. Hozzunk anyagi áldozatot a lélekmentés 
szolgálatára.
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41. HÉT, OKTÓBER 2-8.
- Nyugdíjas lelkipásztorok és lelkészözvegyek vasárnapja

2 Vasárnap Petra 4Móz 3,40-51
“Vedd számba... Számba is vette Mózes..., ahogyan megpa
rancsolta neki az Úr” (40.42). Mózes Istentől kap parancsot, 
hogy Izráel fiai közül az elsőszülött férfiakat vegye számba. Nem 
kérdezősködik, nem magyarázkodik, nem akadékoskodik, ha
nem egyszerűen úgy cselekszik, ahogy Isten mondja neki. Jó 
nekünk is megkérdeznünk: Mit akarsz, Uram, hogy cselekedjem? 
RÉ 136 MRÉ 136 Zsolt 136 Lk 6,20-36

3 Hétfő Helga 3Móz 4,1-33
“...munkát végezzenek..., szolgálatot végezzenek a kijelentés 
sátránál” (3.30). A léviták és a papok feladata a kijelentés 
sátránál való munka. Nekik elsősorban ott kellett a szolgálatukat 
elvégezni. Ma is el kell gondolkozni Isten előtt, hogy Krisztus 
követeként hol kell szolgálatot végeznem? A mai léviták és papok 
sokszor nem azt csinálják, amit az Úr rájuk bízott. Tőlünk pedig 
ezt fogja elsősorban számon kérni Jézus!

“...mindenkinek megvolt a maga tennivalója és vinnivalója”
(49). összhangban vannak Istennel és egymással. Az Újszövet
ség népe számára is kiváló útmutatás ez. Lelkipásztor és presbi
ter, kántor, gyermekmunkás, harangozó, adminisztrátor, körzet
felelős tudjon úgy munkálkodni, hogy a maga tennivalóját végzi. 
Ne külső szemlélők legyünk az anyaszentegyház életében! így 
válik valóra: “mi Isten munkatársai vagyunk” (1Kor 3,9).
RÉ 509 MRÉ 294 Lk 7,1-17

5 Szerda Aurél 4Móz 5
“...az Úrral szemben válik hűtlenné, és így adós lesz...” (6). 
Nagy az egymás ellen elkövetett vétkeink száma. Szülő a gyer
mek, gyermek a szülő, testvér a testvér, gyülekezeti tag a gyü
lekezeti tag ellen vétkezik. Nem tudjuk megfizetni adósságunkat. 
Mi csak halmozni tudjuk vagy törleszteni, elfelejteni és letagadni, 
így adósai maradunk egymásnak és Istennek is.

RE 195 MRE 170 Lk 6,37-49

4 Kedd Ferenc 4Móz 4,34-49

RE 149 MRE 149 Lk 7,18-35
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6 Csütörtök Brúnó 4Móz 6
“Áldjon meg téged az Úr..., és én megáldom őket” (24,27). Az 
ároni áldás nem Áron főpap találmánya. Isten adta ezeket a 
csodálatos mondatokat áldásként. A főpap csak eszköz, közvetítő 
Isten és a nép között. Isten áldását érezni életünkben a leg
nagyobb ajándék. “Hála legyen az Istennek kimondhatatlan 
ajándékáért" (2Kor 9,15). Fogadjuk el örömmel Isten számunkra 
adott ajándékát!
RÉ 178 MRÉ 171 Lk 7,36-50

7 Péntek Amália 4Móz 7,1-41
Amikor elkészült a kijelentés sátra, s Mózes felállította, akkor 
Izráel vezetői “odavitték áldozatukat az Úr elé” (3). Ez az ő
válaszuk arra, amit Istentől kaptak. Köszönetüket fejezik ki 
Istennek. Zinzendorf dolgozószobájában volt egy kereszt ezzel a 
felirattal: “Ezt tettem érted, mit teszel te értem?" Észreveszi-e 
Isten a felé irányuló köszönetmondásunkat? Sokféleképpen kife
jezhetjük ezt: a legfontosabb életünk odaszentelése Jézusnak, 
de anyagi javainkból is odaszánhatunk Isten ügyére.
RÉ 212 MRÉ 304 Lk 8,1-15

8 Szombat Etelka 4Móz 7,42-89 
“Amikor bement Mózes a kijelentés sátrába, hogy beszéljen 
az Úrral, hallotta a hangot, mely a födélről beszélt hozzá...”
(89). Isten fogadta Mózest a kijelentés sátrában az üzenetével. 
Beszélő Istenünk van: a templomban és egyéni csendességünk 
alkalmával is vár ránk szavával. Isten kész értésünkre adni az Ő 
üzenetét és akaratát ma is igéje és Szentlelke által. Természete
sen mi is elmondhatunk neki mindent imádságban. Az a jó, ha 
megtörténik a párbeszéd Isten és közted.
RÉ 16 MRÉ 16 Lk 8,16-25

Imádkozzunk azokért a református testvérekért, akik már nem 
vagy még nem tartanak kapcsolatot a helyi gyülekezettel. Kérjünk 
áldást a gyülekezetek “belmissziói” szolgálataira. Könyörögjünk 
volt pásztorainkért és szeretteikért.
Hálaáldozatunk: Legyen gondunk az évtizeden át hűséggel szol
gáló nyugdíjasainkra, hogy szerényen, de hálaadással élhesse
nek.
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87



42. HÉT, OKTÓBER 9-15.

9 Vasárnap Dénes 4Móz 8
A léviták szolgálatba állításának hosszadalmas leírásában egy 
fogalom ismétlődik folyamatosan: tisztaság. Mózesnek részle
tesen tudtára adja Isten, hogy azoknak, akiket kiválasztott, miként 
kell megtisztulniuk, mielőtt elkezdik végezni a szolgálatot. Isten 
ügyét csak megtisztult élettel lehet ma is hitelesen szolgálni: 
tiszta szívvel, tiszta kezekkel, tiszta eszközökkel.
RÉ 137 MRÉ 137 Zsolt 137 Lk 8,26-39

10 Hétfő Gedeon 4Móz 9
Mózes úgy áll előttünk (8), mint akire valóban igaz: a legaláza
tosabb volt a földön. Semmit nem tesz a maga elképzelése 
szerint, hanem mindenben aláveti magát Isten szavának. Az elha
markodottság vagy éppen engedékenység éppúgy távol áll tőle, 
mint az önkényes szigor. Mennyivel hitelesebbek lennénk, ha ki 
tudnánk várni és meghallani: mit mond erről vagy arról a 
kérdésről Isten!
RÉ 345 MRÉ 302 Lk 8,40-56

11 Kedd Brigitta 4Móz 10
Hóbáb, Mózes pogány sógora különleges figura a történetben 
(29). Előbb vonakodik attól, hogy együtt maradjon Izráellel, noha 
Mózes világosan tudtára adja, hogy bizonyosan javára lenne ez! 
Mint “idegenvezető” azonban végül segít, és Isten népével marad. 
Sokakat lehetne és kellene ma is segítőkészségükön, 
szakértelmükön keresztül megszólítanunk és megnyernünk Isten 
ügye számára.
RÉ 78 MRÉ 78 Lk 9,1-17

12 Szerda Miksa 4Móz 11
Isten “garantálja” Mózesen keresztül, hogy a húsért lázadozó 
nép biztosan megkapja, amiért siránkozott és zúgolódott: addig 
ehet majd húst, amíg meg nem undorodik tőle (20). A bűn mindig 
magában hordozza a büntetést. Számtalanszor látjuk, hogy Isten 
legnagyobb büntetése az, amikor pontosan azt adja meg az 
embernek, amit az kikövetel magának, amiért lázadozott és 
zúgolódott.
RÉ 277 MRÉ 391 Lk 9,18-27
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13 Csütörtök Kálmán 4Móz 12
Lázadásért, zúgolódásért Mirjám büntetése az évezredek óta 
legszörnyűbbnek tartott betegség, a lepra lett. Kirekesztették a 
táborból, önvédelemből és megbélyegzésül. A leprást élő ha
lottnak tekintették (12) és tekintik sok helyütt még ma is (pedig 
ma már a betegség könnyen gyógyítható!). Az Isten elleni lázadás 
mindig megbélyegzi a lázadót. Magát rekeszti ki Isten népéből, 
önmaga ítéli magát halálra azzal, hogy elszakítja a bizalom szálát. 
RÉ 220 MRÉ 300 Lk 9,28-36

14 Péntek Helén 4Móz 13
A kémek állásfoglalása, illetve Mózes és Káléb vélekedése tipi
kusan megmutatja: milyen az, amikor ugyanazt a tényt hit nélkül 
vagy hittel látja valaki. A kémek tűnnek “reális” gondolkodásúnak, 
hiszen az erőviszonyok valóban egyenlőtlenek. Mózes és Káléb 
pedig látszólag “felelőtlenek”, akik nem a realitás talaján állnak... 
Hinni mindig azt jelenti: látni a láthatatlant, és rábízni magunkat. 
Aki ezt nem meri komolyan venni, az egy életen át ott fog topogni 
az ígéret földje küszöbén, de nem veheti birtokba azt!
RÉ 24 MRÉ 24 Lk 9,37-50

15 Szombat Teréz 4Móz 14,1-25
Hatalmas dráma zajlik ebben a szakaszban. A 4. verset ma így 
mondanánk: a nép le akarja “cserélni” lelki vezetőjét, Mózest. 
Kire? Olyan vezetőre, aki azt csinálja, amit a nép kér tőle. Ez 
lenne a “néphatalom”, a “demokrácia”? Nem. Isten világossá 
teszi: akik az általa rendelt vezető ellen lázadnak, valójában ellene 
lázadnak! (11). Szörnyű a büntetés (23): pontosan azt kapják 
meg, amiért kiabáltak, és nem mehetnek be a megígért hazába, 
az áldás helyére!
RÉ 217 MRÉ 301 Lk 9,51-62

Imádkozzunk egyházunk elöljáróiért, püspökökért, fögondno- 
kokért, esperesekért, gondnokokért, zsinati tagokért, döntést 
hozó testületeinkért. Kérjük Urunk áldását a lelkipásztor- és 
presbiterválasztó gyülekezetekre, hogy egy véleményen legyenek. 
Hálaáldozatunk: Támogassuk a lelkészözvegyeket és árvákat.
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43. HÉT, OKTÓBER 16-22.
- A Magyar Reformátusok Világszövetségének vasárnapja -

16 Vasárnap Gál 4Móz 14,26-45
A zúgolódás nem idegen Isten mostani népétől sem. Ez mindig 
az Isten ígéreteibe vetett hit, az Isten iránti bizalom gyöngülését 
jelzi, és a következménye a félelem. Ha bizalmunk, hitünk meg 
is inog, kapaszkodjunk Isten életünkben már megvalósult 
ígéreteibe, mindenekelőtt abba, hogy Krisztus meghalt érettünk, 
mikor még bűnösök voltunk.
RÉ 138 MRÉ 138 Zsolt 138 Lk 10,1-16

17 Hétfő Hedvig 4Móz 15,1-21
“...olyan legyen a jövevény az Úr előtt, mint ti!” (15). Orszá
gunk, gyülekezetünk, sőt a magunk életében egyre inkább 
megjelennek a jövevények. Fogadjuk be őket szeretettel, mert 
mi mindnyájan jövevények voltunk Isten előtt. A befogadás nem 
jelentheti azt, hogy a jövevény kedvéért engedünk hitünk 
alapjaiból, Isten törvényéből.
RÉ 100 MRÉ 100 Lk 10,17-24

18 Kedd Lukács 4Móz 15,22-41 
Az Úr napjának megszentelése a világban egyre inkább elmarad. 
Vajon mi mivel töltöttük az elmúlt vasárnapot? Az egész nap az 
Úré volt vagy csak az istentisztelet órája? Ezért kell szüntelen 
emlékeznünk az Úr parancsaira, nem kötelességből, hanem 
iránta való szeretetből. Akkor a ruhabojtok emlékeztettek, ma a 
napi igeolvasás, imádság, visszatekintés Isten nagy tetteire.
RÉ 510 MRÉ 295 Lk 10,25-42

19 Szerda Nándor 4Móz 16
Isten mindnyájunknak kirendelte helyét a világban, és kiválasz
tott magának az üdvösségre. Ha az Isten által kijelölt helyünkön 
állunk, akkor vagyunk közel hozzá. Ha az üdvösségre is kiválasz
tott, akkor az örök életben egészen közel leszünk hozzá. Ne akar
junk tehát más helyet, más feladatokat, bár ez megkísért minket 
családban, gyülekezetben, munkahelyen.
RÉ 38 MRÉ 38 Lk 11,1-13
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20 Csütörtök Vendel 4Móz 17
Nemcsak mi lázadunk fel, másik is fellázadhatnak, elégedetlen
kedhetnek, vádaskodhatnak ellenünk otthon, a gyülekezetben, 
munkahelyünkön. Vajon hogyan fogadjuk ezt, akár igazuk van, 
akár nincs? Megtoroljuk, “leverjük” a lázadást, visszautasítjuk a 
vádakat? Mi a válaszunk Pál apostol kérdésére: “Miért nem 
szenveditek el inkább a sérelmet? Miért nem tűritek el inkább a 
kárt?” (1Kor 6,7-8).
RÉ 257 MRÉ 340 Lk 11,14-32

21 Péntek Orsolya 4Móz 18 
“Én vagyok a te osztályrészed, örökséged Izráel fiai között”
(20). Lévi fiai nem kaptak földet Izráel fiai között, de ők az Úrnak 
szolgálhattak. Lehet-e jobb örökségünk, mint az Ő közelében 
élni? Pedig mi nemegyszer megpróbálunk más “örökséget” is 
szerezni, de legalábbis áhítozunk rá. Jézus Krisztusban mi 
mindent megkaptunk, ami a boldog földi élethez és az örök 
élethez kell.
RÉ 150 MRÉ 150 Lk 11,33-54

22 Szombat Előd 4Móz 19 
“Aki tisztátalan és nem akar megtisztulni vétkétől, azt az em
bert ki kell irtani a gyülekezetből, mert az Úr szent helyét tisz
tátalanná tette” (20). Pál apostol azt írja: “Mert nem tisztáta- 
lanságra hívott el minket Isten, hanem megszentelődésre" 
(Uhessz 4,7). Az Ószövetségben a tisztító víz átmenetileg meg
tisztított. Jézus kiontott vére örökre megtisztít minket!
RÉ 438 MRÉ 258 Lk 12,1-12

Imádkozzunk határainkon túlra szorult testvéreinkért, hogy a 
maguk környezetében tudják teljesíteni Jézus missziói paran
csát.
Hálaáldozatunkkal segítsük elő, hogy gyülekezetünk mind gyak
rabban tudjon találkozni határon túli testvéreinkkel.
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44. HÉT, OKTÓBER 23-29.

23 Vasárnap Nemzeti ünnep Gyöngyi 4Móz 20
“Edém tehát nem engedte meg Izráelnek, hogy átvonuljon 
területén, ezért Izráelnek ki kellett kerülnie” (21). Egyre több
ször találkozunk ilyen feliratokkal: “magánút”, “privát”, “átjárni 
tilos!”. Ilyen és hasonló feliratoknál az ember megáll, s újratervezi 
az útját. Ez időveszteséget és fáradságot jelent. Ez átvitt érte
lemben is igaz, hiszen vannak emberek, akik egyáltalán nin
csenek segítségünkre, amikor életutunkat járjuk, sőt akadályo
kat gördítenek elénk. Ez soha ne keserítsen el, hanem erősítsen! 
RÉ 139 MRÉ 139 Zsolt 139 Lk 12,13-32

24 Hétfő Salamon 4Móz 21,1-20
És imádkozott Mózes a népért” (7). Az emberek nagyon sokszor 
úgy gondolják, hogy zúgolódásuk csak beszéd, de Istent és az 
embereket is zavarja az, amikor hálaadás helyett követelőzést 
hall (5). Amikor Isten büntetéseként jönnek a halált okozó 
szárnyas kígyók, akkor az agyonsértegetett Mózest kérik, hogy 
imádkozzon a népért! Isten a nép hitét próbálja, amikor érckigyót 
készíttet. Nekünk nincs más lehetőségünk, mint arra nézni, aki 
megfeszíttetett (vö. Jn 3,14-15)!
RÉ 343 MRÉ 225 Lk 12,33-48

25 Kedd Blanka 4Móz 21,21-35
Mózes és a nép nehézséggel találkoznak. Emberileg lehetetlen 
előtt állnak, erről a kémek is meggyőződnek. S rá kell döbbenniük, 
hogy az Úr szemmel tartja népét a vándorlás közben. Most nem 
kell Mózesnek kérni. Az Úr látja a gyötrelmét, s így szól: “Ne félj 
tőle...” (34). Óg királya ugyanúgy Isten kezében van, mint a mai 
ellenségeink! Csak több csend kell az életünkbe, hogy meg
halljuk Öt!
RÉ 34 MRÉ 34 Lk 12,41-59

26 Szerda Dömötör 4Móz 22
Örök kérdése a keresztyén embernek, hogy milyen társaságban 
fordulhat meg. Ez az ige határozott útmutatást ad Bálámnak, aki 
ugyan nem tartozott Isten népéhez, de megismerte az Úr erejét. 
Az angyal szava igazítja el őt és minket is: “Menj el ezekkel a 
férfiakkal, de csak azt mondd, amit én mondok neked” (35). 
így lehet jelenlétünk nyomán átokból áldás! Jézus azt ígéri,
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hogy a Lélek a legnehezebb helyzetekben is segítségünkre lesz 
(vö. Mt 10,19-20).
RÉ 269 MRÉ 398 Lk 13,1-21

27 Csütörtök Szabina 4Móz 23
Bálám számára nem kudarc, hogy megáll minden “tudománya" 
az Isten népével szemben. De megállapítja: “Vele van Istene, 
az Úr” (21a). így tehát nem ér semmit a megrontással és va
rázslással. Ma is arról ismerheti fel a világ, hogy a gyülekezetben 
biztonság, boldogság és erő van, ha “királynak szóló ujjongás 
hangzik benne” (21b).
RÉ 119 MRÉ 119 Lk 13,22-35

28 Péntek Simon 4Móz 24
Gonosz emberi elképzelés: vesszen a másik, csak én és az 
enyéim éljenek! Isten tervével szemben senki sem tehet semmit. 
Bálám azt is megláthatja, hogy Istennek milyen nagy terve van 
az övéivel. “Csillag jön fel Jákobból, királyi pálca támad 
Izráelből” (17). Ez még messze van, de benne van Isten üdvözítő 
tervében! Később azt mondhatják a napkeleti bölcsek: “mert 
láttuk az ö csillagát, amikor feltűnt, s eljöttünk, hogy imádjuk őt” 
(Mt 2,2). Az életünket a még be nem teljesedett próféciák is 
meghatározzák!
RÉ 330 MRÉ 211 Lk 14,1-14

29 Szombat Nárcisz 4Móz 25
“Az Úr legyen veled! S vigyázz magadra!" - mondjuk az elutazó 
gyerekeinknek. Nem elég, ha az Úr vele van? Nem elég, ha az Úr 
vigyáz rá? Neki is vigyáznia kell magára? Igen! Ha valakire, akkor 
az ószövetségi népre nagyon vigyázott Isten. Nem engedett ellene 
semmi rosszat, de a nép magára nem tudott vigyázni: “Elkezdett 
a nép paráználkodni Móáb leányaival” (1). Jézus mondja: 
“Vigyázzatok, legyetek ébren, mert nem tudjátok, mikor jön el az 
az idő!” (Mk 13,33).
RÉ 130 MRÉ 130 Lk 14,15-35

Imádkozzunk: Úr Jézus, köszönjük, hogy gondod van reánk! Óvj 
meg attól, hogy könnyelműségünk szakítson el tőled! Ámen. 
Hálaáldozatunk: Ajándékozzunk igemagyarázatos könyveket 
szeretteinknek!

SE
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45. HÉT, OKTÓBER 30-NOVEMBER 5.
- Missziói vasárnap -

30 Vasárnap Alfonz 4Móz 26,1-34
“De Kórah fiai nem haltak meg" (11). Azt tanultuk, hogy Isten 
több generációra visszamenően is megbüntetheti az atyák vétkét 
a fiákban, a lázadó lévita Kórah fiaival azonban kivételt tett: amikor 
követőivel együtt elnyelte őt a föld, az apa bűneiről mit sem tudó 
gyermekek megmenekültek. Istennek sok tulajdonságát számon 
tartjuk, de a legfontosabb vonásairól, irgalmáról és szeretetéről 
olyan könnyen megfeledkezünk.
RÉ 140 MRÉ 140 Zsolt 140 Lk 15,1-10

31 Hétfő Reformáció ünnepe Farkas 4Móz 26,35-65 
“Nem is maradt meg közülük senki, csak Káléb... és Józsué...”
(65). Isten megmondta, hogy a húszévesnél idősebbeknek meg 
kell halniuk a pusztában, hogy a nép megláthassa az ígéret föld
jét, s az ítélet, íme, beteljesedett. Az ószövetségi történetek két 
fő mondanivalója: Isten hűsége önmagához és kijelentéséhez, 
illetve irgalmassága (amikor “megbánja” elhatározását). Ne 
feledjük, hogy a reformáció indító gondolatai is ezek voltak: Isten 
kijelentésének igazsága és Isten irgalmassága (kegyelme), 
amely által Krisztusban megigazulunk.
RÉ 390 MRÉ 254 Lk 15,11-32

1 Kedd Marianna 4Móz 27
Az utód kiválasztásáról szóló fejezetben mellékszálnak tűnik 
Celofhád leányainak örökösödési kérése, pedig fontos dolgo
kat árul el az ószövetségi törvénykezésről, amelyben döntő sze
repe volt a pártatlanságnak, az igazságosságnak és az ésszerű
ségnek. Celofhád árva leányai objektív szempontból a legkiszol
gáltatottabb csoportba tartoztak, mégis (vagy éppen ezért!) bátor 
és őszinte kérésük meghallgatásra talált Isten előtt.
RÉ 142 MRÉ 142 Lk 16,1-18

2 Szerda Achilles 4Móz 28
A nép az Ígéret földjének kapujában áll, egy hosszú és nehéz 
honfoglalás küszöbén. Bár a kishitűek kihaltak, él még a népben 
az emlék és a félelem Anák hatalmas fiaival és a megerősített 
városokkal kapcsolatban. Isten pedig eközben egy boldog 
békekorszak áldozati rendjéről beszél, sok-sok állattal, vetéssel,

94



aratással, ünnepekkel. Mi csak a szorongató jelent látjuk, de 
Isten már a kiteljesedő jövőt is, annak áldásaival!
RÉ 22 MRÉ 22 Lk 16,19-31

3 Csütörtök Győző 4Móz 29
“Készítsetek... egy bikaborjút” (2). Az őszi ünnepek leírásai 
között a leggyakrabban előírt áldozati állat a fiatal bika, amelyet 
mind Egyiptomban, mind pedig Kánaánban szent állatként, sőt 
egy-egy istenség szimbólumaként tiszteltek. Hitvallás volt, hogy 
a bikát Izráelben "lefokozták" egyszerű áldozati állattá. Az ünnep 
hűséges megtartása most is hálaadás Istennek.
RÉ 143 MRE 143 Lk 17,1-19

4 Péntek Károly 4Móz 30 
“...ha nő tesz fogadalmat az Úrnak...” (4). A férfiak gyakran 
tettek különféle fogadalmakat (Jefte, Pál apostol), de ugyanezt 
az asszonyok is megtehették, apjuk vagy férjük beleegyezésével. 
Az eredeti szövegben nem csak az önmegtartóztatásról van szó, 
hanem az Úrnak való bármilyen odaszánásról: Jézusnak több 
asszony is a vagyonával szolgált, s Pál misszióját is vagyonos 
nők segítették. Az asszonyok ma is gyülekezeteink igazi “osz
lopai”. Becsüljük meg a szolgálatukat!
RÉ 511 MRÉ 291 Lk 17,20-37

5 Szombat Imre 4Móz 31
“...álljatok bosszút Midjánon az Úrért” (3). Ezeket a részeket 
nem szeretjük az Ószövetségben, mert véres törzsi háborúkról 
tudósítanak, amelyekben a kegyetlen gyilkolás “az Úrért” is folyik. 
Ahogy azonban a magyarság fennmaradását is a “vérzivataros 
századok” során, hívő emberként csakis Istennek tudjuk meg
köszönni, a zsidóság még inkább csak Isten csodálatos veze
tésével magyarázhatta, hogy nemcsak fennmaradtak, de még 
hazát is szereztek a harciasabb (fél)nomád népek között. Ezek 
háborúk voltak, és nem népirtások.
RÉ 28 MRÉ 28 Lk 18,1-17

Imádkozzunk egyházunk kifelé ható tanúságtételéért, a 
misszióért.
Hálaáldozatunk szolgálja egyházi kiadványaink megvásárlását 
és terjesztését a gyülekezeteken kívül is.
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46. HÉT, NOVEMBER 6-12.

6 Vasárnap Lénárd 4Móz 32
“...de amit kimondtatok, azt tegyétek meg! (24). Óvás, intés, 
figyelmeztetés van ebben a félmondatban. Eredeti összefüggé
sében a honfoglalásban való közös részvételről van szó. Csak 
azután lehet különválni és a Jordántól keletre letelepedni. 
A közösség sorsa mindig fontosabb, mint az egyén boldogulása. 
Ugyanakkor az adott szó mindig kötelez. Teljesítettük-e fo
gadásainkat az Úrnak, és megtettük-e azt, amit egymásnak
fogadtunk?
RÉ 141 MRÉ 141 Zsolt 141 Lk 18,18-30

7 Hétfő Rezső 4Móz 33
“Vegyétek birtokotokba az országot...” (53). A folyamatok így 
követik egymást: megharcolni érte, elfoglalni, sorsvetéssel 
megosztozni, elhatárolódni a bálványimádó őslakos népektől, 
letelepedni, berendezkedni, új életet kezdeni. Életünknek is része 
lehet hasonló folyamat földi és mennyei értelemben egyaránt. 
Kérdés, hogy hogyan bánunk a ránk bízott javakkal. 
A hűséges sáfár többre bízatik.
RÉ 63 MRÉ 63 Lk 18,31-43

8 Kedd Zsombor 4Móz 34
“Ezt a földet osszátok fel sorsvetéssel, ahogyan megparanc
solta az Úr...” (13). Egy isteni parancs végrehajtásáról van szó. 
A parancsot kapta és továbbította Mózes, az Isten embere. Tárgya: 
Kánaán felosztása. Módja: sorsvetéssel, igazságosan. 
Felelősök: Eleázár pap, Józsué és a 12 törzs 1-1 képviselője. 
Micsoda isteni célszerűség és szervezettség! Mindenek ékesen 
és jó renddel legyenek!
RÉ 85 MRÉ 85 Lk 19,1-27

9 Szerda Tivadar 4Móz 35,1-8 
“Mindegyik törzs... adjon városaiból a lévitáknak” (8). A költő 
szavaival szólva: “Adjatok, adjatok, amit Isten adott!” A földtulajdon 
Izraelben az Úré. Ő ad belőle kinek-kinek jó tetszése szerint. Az 
elfogadóknak viszont meg kell tanulni visszaadni abból Isten 
ügyének szolgálatára. így jelölik ki Izráel térképén a léviták 48
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városát. Meg kell tanulnunk, hogy az Isten iránti hála mikor mire 
kötelez bennünket!
RÉ 15 MRÉ 15 Lk 19,28-48

10 Csütörtök Réka 4Móz 35,9-34
“...mert én, az Úr, Izráel fiai között lakozom” (34). Hat mene
dékvárost is ki kell jelölni, hogy oda meneküljön a gyilkos a 
vérbosszú elől, ha nem szándékosan ölt. Isten igazságossága 
elégtételt kíván. Mégis van menedék! Ezek a "bűnösök városai” 
az életben maradást jelentik. De az egyetlen és igazi menedék 
csak a golgotái kereszt lehet.
RÉ 32 MRÉ 32 Lk 20,1-19

11 Péntek Márton 4Móz 36 
“...Celofhádnak az örökségét a leányainak add” (2). Ezt is meg
parancsolta Mózesnek az Úr. Ezért nem merülhet feledésbe. 
Ami jár, az jár, és az ígéretet minden időben be kell váltani. De a 
nemek közötti korlátok és különbségek végképp csak Krisztusban 
tűnnek el: Krisztusban nincs sem férfi, sem nő, mert ti mindnyájan 
egyek vagytok a Krisztus Jézusban (vö. Gál 3,28).
RÉ 20 MRÉ 20 Lk 20,20-47

12 Szombat Jónás Zsolt 42 
“Hol van a te Istened?” (4). Az ellenség gúnyolódó kérdése ez: 
Hol van Isten? Közel van hozzád vagy távol tőled? Ha azt mondod, 
veled van, akkor miért van beteg, szenvedő, és miért kell gyászban 
járnod? Nincs ebben ellentmondás, mert “ha Isten velünk, ki 
ellenünk? Aki tulajdon Fiát nem kímélte, hanem mindnyájunkért 
odaadta, hogyne ajándékozna nekünk vele együtt mindent?” 
(Róm 8,31-32).
RÉ 42 MRÉ 42 Lk 21,1-24

Imádkozzunk: Hűséges Istenünk, bizalommal kérjük, áldd meg 
azokat a testvéreinket, akik azt hiszik, hogy Te hagytad el őket. 
Adj olyan megtérést és megújulást a szívükbe, hogy boldog 
örömmel éljék át közelségedet, kegyelmedet és bőséggel adott 
áldásaidat. Ámen.
Hálaáldozatunk: Gondoljunk azokra áldozatos szeretettel, akik
nek jövedelme nem elég arra, hogy a hideg idő érkeztével meleg 
hajlékuk és elegendő élelmük legyen!

SzS
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13 Vasárnap Szilvia Zsolt43 
“...miért taszítottál el engem?” (2) - kérdezi a csalódott, meg
próbált életű ember. De valami ilyesmit kérdeznek azok az em
bertársaink is, akik csak kábítószerek bódulatában tudják elhor
dozni életüket. Istentől, társadalomtól, embertársaktól elszige
telten lézengenek, és pillanatnyi feloldást keresnek. Az egyház 
missziója azt a jó hírt viszi hozzájuk, hogy van végleges feloldás, 
mert van szabadító Isten, aki még nekik is tud kiutat mutatni és 
új erőt adni.
RÉ 43 MRÉ 43 Zsolt 142 Lk 21,25-38

14 Hétfő Aliz Zsolt 44 
“...elbeszélték nekünk apáink...” (2). Ez Isten üzenetének, az 
evangélium terjedésének évezredek óta bevált útja. így kaptuk 
mi is. Hálaadással emlegetjük a szülőket, nagyszülőket, akik 
nemcsak kenyeret, öltözetet adtak utódaiknak, de a legdrágább 
örökséget is átadták: Jézus Krisztus ismeretét. Európa és benne 
a mi hazánk így emlékezhet az előttünk jártakra. Ma az a felnőttek 
megtisztelő lehetősége és szent elkötelezettsége, hogy 
elmondják a fiáknak Urunk megváltó szeretetét.
RÉ 44 MRÉ 44 Lk 22,1-23

15 Kedd Lipót Zsolt 45 
“Szereted az igazságot...” (8). Ez a királyt dicsőítő ének mes
siási zsoltár. Nem egyik vagy másik ókori uralkodó igaz tetteit 
dicséri, hanem előremutat a királyok Királyára, Jézus Krisztusra. 
Ő az, aki nemcsak szereti az igazságot, de maga az igazság (vő. 
Jn 14,6). Urunk nemcsak ismeri, hirdeti és gyakorolja az igazsá
got, de a maga isteni igazságát nekünk ajándékozta, és ezért, 
bár kárhozatra érdemesek vagyunk, bocsánatot, életet és 
üdvösséget kaptunk ajándékba.
RÉ 45 MRÉ 45 Lk 22,24-46

16 Szerda Ödön Zsolt 46 
“...bámulatos dolgokat művel a földön...” (9). Isten nagyságos 
tetteit hirdeti a földi természet, a növény- és állatvilág ezernyi 
csodája. De szeretetéről, hűségéről és ítéletéről tesznek bizony
ságot az emberi történelem eseményei is. Más nemzetek is

47. HÉT, NOVEMBER 13-19.
- A társadalmi missziók vasárnapja -
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tudtak erről, de nekünk, magyaroknak különös okunk van arra, 
hogy fájdalmas és örvendetes múltunkban ott lássuk Isten keze 
munkáját, és ez erősítse reménységünket, hogy holnapunkat is 
hűséges Istenünk szeretete igazgatja.
RÉ 121 MRÉ 121 Lk 22,47-71

17 Csütörtök Hortenzia Zsolt 47
“...harsogó hangon ujjongjatok Isten előtt!” (2). Hangos világ
ban élünk. Otthonaink, utcáink a gépek, járművek és a szóra
koztatóipar termékeitől hangosak. Isten dicsérete és magaszta- 
lása pedig - ha történik egyáltalán - alig hallható. Temploma
inkban, ha hangzik is a zsoltár, a falakon kívül már nem hallható, 
és életünkből - sajnos - nem zendül ki az evangélium.
RÉ 47 MRÉ 47 Lk 23,1-25

18 Péntek Jenő Zsolt 48 
“...ő vezet minket mindhalálig” (15). Sokan várják és szinte 
elvárják, hogy a halál közelében és a halálon át Isten vezesse 
őket. Ez áldott várakozás és reménység, hiszen a halálban 
minden ember megérkezik Alkotójához. De nem elég a halál 
küszöbén igényelni és elvárni az isteni segítséget. Ő azt ajánlja 
nekünk, hogy egész életünkön át kegyelmes karjai oltalmában 
hordoz, és igéjével, Leikével vezérel. Jó ezt elfogadni.
RÉ 48 MRÉ 48 Lk 23,26-43

19 Szombat Erzsébet Zsolt 49 
“Isten engem kivált a holtak hazájából...” (16). Mennyi minden 
más a mi időnkben, mint Kórah fiai idejében, majd háromezer 
esztendővel ezelőtt, de az ember alapvető vágya és kívánsága 
ugyanaz: szeretne fájdalom és a halál félelme nélkül élni. 
E közös emberi vágy elérésére ma sincs semmi reménysége 
és lehetősége az embernek. Ezzel egyedül csak Isten kegyelme 
ajándékozhatja meg azt az embert.
RÉ 49 MRÉ 49 Lk 23,44-56

Imádkozzunk egyházunk missziói szolgálataiért a vakok, siketek, 
mozgássérültek és szenvedélybetegek között. Kérjünk áldást a 
dömsödi, ráckeresztúri és hidasi otthonok szolgálataira. 
Hálaáldozatunk: Imádságainkkal és adományainkkal segítsük 
a sérült emberek közötti missziók szolgálatait.

SzE
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48. HÉT, NOVEMBER 20-26.

20 Vasárnap Jolán Zsolt 50
“Hálaadással áldozz Istennek...” (14). Áldozatunk csak hálás 
felelet lehet arra a nagy áldozatra, amit Isten hozott értünk, amikor 
Jézust keresztre adta, hogy el ne vesszünk bűneink miatt, hanem 
örök életünk legyen. Ajándékok helyett önmagunkat kell áldozni 
Istennek (vö. Róm 12,1). A hála nem csupán érzés, hanem bizony
ságtétel is: hirdetni, miképpen szabadított meg Isten nyomo
rúságunkból, és ezzel dicsőíteni őt (vö. Zsid 13,15). Ne feledjük: 
hálaáldozatunkhoz hozzátartozik az Isten akaratának engedel
meskedő, feddhetetlen élet is (16-23)!
RÉ 50 MRÉ 50 Zsolt 143 Lk 24,1-12

21 Hétfő Olivér Zsolt 51
“Isten előtt a töredelmes lélek a kedves áldozat” (19). A hála
áldozat és engedelmesség mellett a töredelmes szív az Isten
nek tetsző áldozat. Miért? Azért, mert a töredelmes lélek áldozata 
az ó-ember megöldöklése és az új ember felöltése, a megtérés 
és újjászületés folyamata Isten kegyelméből. Jézus áldozata a 
kereszten eleget tett értünk, ő azért jött, hogy meggyógyítsa a 
töredelmes szívűeket.
RÉ 51 MRÉ 51 Lk 24,13-35

22 Kedd Cecília Zsolt 52 
“Mit dicsekszel gonoszságoddal, te nagy hős?” (3). Ilyen mélyre 
lehet süllyedni a bűnben: nem elég, hogy elkövetjük, még 
ráadásul szemérmetlenül dicsekszünk is vele. Ahelyett, hogy 
szégyellnénk, küzdenénk ellene, megbánnánk és megtérnénk 
belőle. A gazságával dicsekvőt, a megtérni nem akarót összetöri 
Isten ítélete.
RÉ 52 MRÉ 52 Lk 24,36-53

23 Szerda Kelemen Zsolt 53 
“Azt gondolja magában a bolond, hogy nincs lsten!”(2). Mindig 
vannak olyan emberek, akiknek elviselhetetlen még a gondolata 
is annak, hogy van Isten. Tehát kimondják, hogy szerintük nincs. 
Ennek következménye: egyetlen istenük, a szabadjára engedett 
énük kívánságai szerint élnek. Erkölcsi romlottság jellemzi ezt 
az életet. Milyen más annak az élete, akinek bizonyossága az:
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van Isten, Ő Jézus Krisztus által az enyém, és én az övé vagyok! 
RÉ 53 MRÉ 53 Zsid 1

24 Csütörtök Emma Zsolt 54
“De Isten megsegít engem...” (6). A segítségért könyörgő imád
ságban megszólal a bizalom szava is. Ez arra tanít, hogy “az 
imádkozó ember, amikor kér, már köszönhet is, mert az aján
dékozás megtörtént, csak nem tudjuk, mi az ajándék. Ha nem 
az, amit kértünk, akkor nagyobb nála” (Ravasz László).

“Miért is nincs szárnyam..., hogy elrepülhetnék...?” (7). Hány
szor óhajtunk mi is szárnyakat, amelyekkel magunk mögött 
hagyhatnánk a bajokat és az elhordozhatatlanná vált terheket, 
hogy biztonságos menedéket találjunk valahol (8). A hit szárnyait 
megkaphatjuk, hogy imádságban Istenhez meneküljünk. “Szállj, 
hited majd szárnyad ad” (RÉ 464,4), erőd megújul, szárnyra 
kelsz, mint a sasok, nem lankadsz és nem fáradsz el (vö. Ézs 
40,31).
RÉ 55 MRÉ 55 Zsid 2,10-18

26 Szombat Virág Zsolt 56
“Gyújtsd könnyeimet tömlődbe...” (9). Jézustól tudjuk, még a 
hajunk szálai is mind számon vannak tartva. De hogy még a 
könnyeinket is számon tartó Istenünk van, ez különös kijelentés, 
és csodálatos érzés számunkra. Neki semmi nem kerüli el a 
figyelmét, ami övéinek fájdalmat okoz. Együtt szenved velünk. 
RE 56 MRÉ 56 Zsid 3,1-11

Imádkozzunk: “Tiszta szívet teremts bennem, Istenem, és az 
erős lelket újítsd meg bennem!” Ámen.
Hálaáldozatunk: “...teljesítsd a Felségesnek tett fogadalmaidat!”

TP

RÉ 54 MRÉ 54 Zsid 2,1-9

25 Péntek Katalin Zsolt 55
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49. HÉT, NOVEMBER 27-DECEMBER 3.

27 Advent 1. vasárnapja Virgil Zsolt 57
Az imádságban csodálatos lehetőséget kapunk arra, hogy Isten 
elé álljunk és megosszuk vele kéréseinket. “A felséges Istenhez 
kiáltok...” (3). De elé tudjuk tárni legigazibb szükségünket is? 
Nemzedékek hosszú sora fordult Istenhez, és kérte, várta a 
Szabaditó eljövetelét, aki a bűn erejét töri meg. Advent kezdetén 
adjunk hálát azért, mert mi már tudjuk, hogy Isten meghallgatta 
a hozzá forduló embert!
RÉ 144 MRÉ 144 Zsolt 144 Zsid 3,12-19

28 Hétfő Stefánia Zsolt 58
A hatalom, valamint az igazságosság és a pártatlanság nem 
feltétlenül összetartozó fogalmak. Saját tapasztalatból is 
tudhatjuk, hogy akinek hatalma van, az vissza is élhet vele. Pedig 
a hatalom nem ad felmentést, hanem felelősséget jelent. Az 
igazságtalanság és jogtalanság sokszor vált ki felháborodást 
belőlünk. Mi akarjuk megszüntetni a kiváltó okokat, vagy 
átengedjük ezt a jogot Istennek? “Mégis van Isten, aki igazságot 
tesz a földön!” (12).
RÉ 58 MRÉ 58 Zsid 4,1-11

29 Kedd Taksony Zsolt 59
Sokféle elképzelés él az emberekben Istenről. Ez mindig attól 
függ, mit értett meg Isten lényegéből. Mi vajon mit gondolunk 
róla, milyennek látjuk őt? Látjuk-e Őt olyannak, amilyennek a 
tékozló fiú láthatta atyját, amikor közeledett hazafelé: “Szere- 
tetével jön felém Istenem” (11).
RÉ 59 MRÉ 59 Zsid 4,12-16

30 Szerda András Zsolt 60
Nagyon szeretjük azt az érzést, amikor elmondhatjuk: én tartom 
kezemben az életem. Büszke vagyok arra, hogy mindent meg 
tudok oldani. Mégis, hányszor kellett már megállnunk életünk 
során, és őszintén szembenézni azzal, amiről a zsoltáros beszél: 
“...mert az emberi segítség mit sem ér!” (13). Tiltakozunk a 
kudarcok ellen, egyértelműen rossznak ítéljük azt. Pedig el kell
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jutnunk addig a pontig, amikor Istennek engedjük át a cselekvést. 
“Isten segítségével hatalmas dolgokat viszünk véghez...” (14). 
RÉ 60 MRÉ 60 Zsid 5,1-10

1 Csütörtök Elza Zsolt 61
Aki már megtapasztalta, hogy jó az Isten közelsége, az újra és 
újra vágyódik a vele való közösség útján. Szeretné azt újra és 
újra átélni, amíg el nem jut addig a pontig, hogy nem csak 
pillanatokra vagy hosszabb-rövidebb időszakokra vágyódik 
utána, hanem folyamatosan. “Hadd lakjam mindenkor sátrad
ban...” (5).
RÉ 61 MRÉ 61 Zsid 5,11-14

2 Péntek Aurélia Zsolt 62 
“Csak Istennél csendesül el lelkem...” (2). Amikor ezeket a 
szavakat halljuk, akkor milyen érzések szólalnak meg bennünk? 
Fel merjük tenni magunknak a kérdést: van olyan hely és idő az 
életemben, amikor elcsendesedem? Vagy nem merem 
megállítani az állandó rohanás, jövés-menés folyamát? Isten 
kész a velünk való találkozásra. Hogyan döntünk? Élünk a felkínált 
lehetőséggel?
RÉ 301 MRÉ 189 Zsid 6,1-8

3 Szombat Ferenc Zsolt 63
Isten az ő szeretetével ajándékoz meg bennünket. Nem azért, 
mert ezt megérdemeljük, vagy bármivel is kötelezhetnénk rá. 
Csakis azért, mert ő így döntött. Mi hogyan válaszolunk erre a 
megelőlegezett szeretetre, amely az Ő Fiának, Jézus Krisztusnak 
elküldésében lett nyilvánvaló? A mi válaszunk is lehet az, amit a 
zsoltárban olvasunk. “Ezért téged áldalak, amíg élek” (5).
RÉ 303 MRÉ 181 Zsid 6,9-20

Imádkozzunk azért, hogy legyen bátorságunk őszintén és 
nyitottan odaállni Isten elé, felismerve az időket és alkalmakat. 
Legyünk készek arra, hogy Ő cselekedni fog bennünk és általunk. 
Hálaáldozatunk: Tegyünk bizonyságot valakinek, aki nem tud 
Isten szeretetéről.

KSz
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50. HÉT, DECEMBER 4-10.

4 Advent 2. vasárnapja Borbála Zsolt 64
“Hallgasd meg, Istenem, panaszkodó szavamat! Óvd meg éle
temet, mert ellenség rettent!” (2). Panaszával a zsoltáros Isten
hez fordul. Nem embereknek panaszkodik, nem magában hor
dozza jogos panaszát. Tanulhatunk tőle! Az ellenség ma sem 
tétlen, szüntelenül támad, de ma is él, aki megvéd attól, hogy 
győzelmet arasson felettünk. Urunk ma is meghallgat minket, 
hallgassunk rá mindenkor mi is.
RÉ 145 MRÉ 145 Zsolt 145 Zsid 7,1-10

5 Hétfő Vilma Zsolt 65
“Boldog, akit kiválasztasz, és közeledbe engedsz...” (5). Az az 
igazán boldog ember, akit az Isten kiválasztott, és a maga kö
zelébe engedett. Itt a kiválasztás titkával szembesülünk. Érdem
telenül kiválasztott minket az Örökkévaló, hogy vele kapcsolatunk 
lehessen, hogy jelenlétében örvendező életet élhessünk, hogy 
jóságát, szeretetét megízlelhessük.
RÉ 304 MRÉ 182 Zsid 7,11-22

6 Kedd Miklós Zsolt 66
“Örvendj egész föld, az Istennek!... Jertek és lássátok Isten 
tetteit!... Ő tartott életben bennünket, és nem engedte, hogy 
lábunk inogjon” (1.5.9). Két felszólítás és egy kijelentés szól 
hozzánk az igéből. Isten iránti örvendezésre, önfeledt ujjongásra 
hívja az egész földet a zsoltáros. Ne maradjon ki senki az Istent 
dicsőítő, magasztaló, hálás örvendezésből. Isten nem engedi, 
hogy megrendüljenek azok, akik benne bíznak. Nem engedi, 
hogy lábunk inogjon, hanem biztos, szilárd alapra állít minket. 
RÉ 305 MRÉ 176 Zsid 7,23-28

7 Szerda Ambrus Zsolt 67 
“Legyen kegyelmes hozzánk az Isten, áldjon meg bennünket, 
és ragyogtassa ránk orcáját!” (2). Az ároni áldás rövidített 
formáját talán éppen az aratási ünnepen énekelte boldogan, 
hálás szívvel a választott nép. Isten kegyelme nélkül minden 
munkánk, minden tevékenységünk, sőt egész életünk hiábavaló 
vállalkozás. Isten orcájának ránk ragyogása jelzi, hogy ö nem 
rejti el haragosan előlünk tekintetét, nem fordítja el tőlünk arcát, 
hanem jóakaratának jeleként orcája melegen fénylik, és
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nyájasan sugárzik, mint a nap. Erre a gyógyító fényre és átölelő, 
megmentő szeretetsugárzásra van ma is szükségünk!
RÉ 306 MRÉ 183 Zsid 8,1-5

8 Csütörtök Rege Zsolt 68,1-15
“Énekeljetek Istennek, zengjetek nevének! Készítsetek utat!...”
(5). Cantate Domino! Óriási lehetőség, különleges kiváltság és 
ajándék, hogy énekelhetünk Istennek. Nincs istentisztelet éneklés 
nélkül! Ahol szívből jön az Istent dicsérő ének, ott a gonosz nem 
jól érzi magát. Kálvin Írja: "Az ének gyógyító erő a kísértésekben, 
megelőző orvosság a bűnnel és kételkedéssel szemben, és 
segítő eszköze a megszentelődésnek.”
RÉ 308 MRÉ 179 Zsid 8,6-13

9 Péntek Natália Zsolt 68,16-36
“Áldott az Úr! Napról napra gondot visel rólunk szabadító Is
tenünk” (20). Áldja a zsoltáros Istent gondviselő szeretetéért. 
Olyan Istennek vagyunk gyermekei, aki napról napra gondot visel 
rólunk. Mégpedig nem úgy általában, hanem napról napra. Ez 
egy akkora időtartam, amit mi is be tudunk látni, amit mi is 
nyomon tudunk követni. A mai napon is ezzel a gondoskodó, 
megmentő szeretetével szembesüljünk.
RÉ 310 MRÉ 179 Zsid 9,1-10

10 Szombat Judit Zsolt 69,1-22 
“...házad iránti féltő szeretet emészt...” (10). A zsoltáros szen
ved az Úr házáért. A fogságból hazatérve a nép döntő része azzal 
foglalkozik, hogy ki-ki a saját házát építse, felújítsa, szépítgesse. 
De vannak olyanok, akik nem nyugodnak bele a szánalmas 
helyzetbe, hanem hajlandók mindent megtenni az Úr házáért. 
Nem ugyanez az indulat töltötte be Jézus szívét, amikor meg
tisztította a jeruzsálemi templomot (Jn 2,13-22)?
RÉ 312 MRÉ 184 Zsid 9,11-14

Imádkozzunk igazi adventért, hogy hálásan emlegessük az atyák 
reménységét, Jézus Krisztus eljövetelét, és boldog örömmel 
várjuk visszaérkezését.
Hálaáldozatunk: Készítsük el adományainkat az ünnepi legátus 
és egyházi iskoláink támogatására.

VZs
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51. HÉT, DECEMBER 11-17.

11 Advent 3. vasárnapja Árpád Zsolt 69,23-37
Milyen félelmetes dolog átkozódni! Ha Dávid magánember lett 
volna, méltán el is Ítélhetnénk. De ő az Úr felkentje volt. Aki őellene 
támadt, az Úr választása ellen támadt. Rettenetesen teljesedett 
be az átok Júdáson, ahogy Péter az ApCsel 1,20-ban idézi. Aki 
Isten kegyelmét, bűnei bocsánatát nem fogadja el, azon Isten 
igazsága teljesedik be.
RÉ 146 MRÉ 146 Zsolt 146 Zsid 9,15-28

12 Hétfő Gabriella Zsolt 70
Legyőzni gőgösen valakit: emberi módszer. Tiltakozunk is ellene. 
Isten előtt kicsivé válni természetes, bár nehezen fogadjuk el. 
Erre felel Ő szabadításával, a támadók megszégyenítésével. 
A megszabadultaknak Őrá nézni: szívükből kiáradó, másokra is 
elterjedő öröm. Csak maradjak kicsi Őelőtte!
RÉ 313 MRÉ 177 Zsid 10,1-10

13 Kedd Luca Zsolt 71
Jó dolog az Úr nagy tetteit emlegetni: amiket az ősidőkben 
véghezvitt, és amiket születésünktől fogva tapasztaltunk. Jó 
ezekből leszűrni: ő hatalmas és igaz, nincs távol (Immánuel), 
megváltott. Ezért lehet számítani kegyelmére, késő vénségünk- 
ben is bizonyossággal várni: megelevenít a föld mélységeiből 
is. Ezért egész életünkben dicsérjük Őt!
RÉ 314 MRÉ 198 Zsid 10,11-18

14 Szerda Szilárd Zsolt 72
Lehet, hogy földi király (Salamon) éneke, de a Királyról szól. Az ő 
királyi felkenetéséből adott részt nekünk is: Heidelbergi Káté 32. 
Az Ó igazsága csodálatos: megbűnhődött a mi bűneinkért. Az ő 
gazdagsága tart meg minket, jobban, mint az ég madarait. Az Ő 
méltósága nem leigáz, hanem megment. “Maradjon meg neve 
örökké!”
RÉ 315 MRÉ 201 Zsid 10,19-39
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15 Csütörtök Valér Észt 1
A bevezetés megmutatja, milyen emberről van szó: képes há
roméves uralkodását féléves rendezvénysorozattal megünne
pelni. Természetesen evés-ivással, a részegségig. Képes fele
ségét közszemlére tárni, hogy dicsekedjen vele. És képes olyan 
törvényt hozni, ami az ő felsőbbségét igazolja. Méltatlan minden 
hatalomra. A későbbiekben Isten tervei fognak megvalósulni!

“Modern" házassági terv ez: birodalmi szépségversenyt rendezni, 
sok lányt “végigkóstolni”, a nyertest feleségül venni. De így kerül 
bele Eszter az ókori “Hamupipőke”-történetbe. Neki más az útja: 
a háremör megkedvelte, mindenkinek megtetszett, a király pedig 
megszerette. Mordokaj hűsége nem kapott jutalmat, de odafent 
fel volt jegyezve. Egy pohár víz Krisztus nevében: nem veszíti el 
jutalmát (vő. Mk 9,41).
RÉ 318 MRÉ 190 Zsid 11,17-22

17 Szombat Lázár Eszt3
Derült égből villámcsapás - mondjuk mi. És akkor jött Hámán - 
mondja Izráel. Igen, az ősi ellenség újra és újra támad, az utolsó 
ítéletig. Ha “méltóságra emelik", azt azonnal Isten gyermekei 
ellen használja ki. Mindig talál eszközöket: a babona (sorsvetés), 
anyagi érdek (10 000 talentum ezüst), az ital. És mindig van 
olyan hatalmi szervezet, melyet gyilkológéppé lehet formálni. De 
az Úr szövetsége hatalmasabb.
RÉ 320 MRÉ 195 Zsid 11,23-31

Imádkozzunk azokért, akik rosszindulattal vannak irántunk, akik 
rágalmaznak és vádolnak minket, és bízzuk magunkat egészen 
Jézus Krisztusra, aki a mi igazságunk, utunk és életünk. 
Hálaáldozatunk: Kérjünk bocsánatot azoktól, akiket megbántot
tunk és rágalmaztunk.

RE 316 MRE 191 Zsid 11,1-16

16 Péntek Etelka Észt 2

VI
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52. HÉT, DECEMBER 18-24.

18 Advent 4. vasárnapja Auguszta Észt 4
“...esdekeljen előtte népéért” (8). Hámán arra használja rang
ját, hogy kiirtson egy neki nem tetsző népet. A tervet csak a király 
ereje gátolhatja meg. A kiválasztottság terhe nehezedett Eszter 
lelkére. Népe életéért rangjánál is többet, az életét kellett odas
zánnia. Népünk megmaradásáért azok tehetnek a legtöbbet, akik 
Krisztus közbenjárói szolgálatából merítenek erőt, s átadott éle
tükkel "imádkozva és dolgozva” tudnak Isten eszközévé válni. 
RÉ 147 MRÉ 147 Zsolt 147 Zsid 11,32-40

19 Hétfő Viola Észt 5
“De mindez nem elég nekem...” (13). A királyné bölcs terve, 
mint fény, Hámán önteltsége és gyűlölködése, mint az árnyék áll 
előttünk. Eszterből Isten ihlető jelenléte, Hámánból a Sátán 
gyilkos indulata árad. Hámán “nem elég” kiáltásának hulláma 
megtörik Jézus szaván, hiába nyerte meg az egész világot, 
lelkében kárt vallott.
RÉ 321 MRÉ 196 Zsid 12,1-11

20 Kedd Apor Észt 6 
“Milyen kitüntetést és méltóságot adtak ezért...?” (3). Ajutalom 
tesz egy cselekedetet erkölcsi erővé, követendő példává. Isten 
szembesít minket a háládatosság és jutalmazás elmulasztá
sával, de lehetőséget is ad annak pótlására. Ajutalom és ajándék 
kigondolása, például karácsonyra, nem könnyű, de minél 
személyesebb, annál értékesebb. Isten ajándéka az örök élet, 
az Ő Fiába vetett hit által.
RÉ 323 MRÉ 192 Zsid 12,12-17

21 Szerda Tamás Észt 7
“Van itt egy fa...” (9). Mint a közmondásban, a másnak ácsolt 
bitófára maga Hámán kerül fel. A pusztulást előrevetítő fa a 
szabadulás fájává lett Eszter közbenjárása és az igazság győze
delmeskedése nyomán. Jézus a mi szabadulásunkért adta 
magát a keresztfára, hogy mi immár “jó faként” teremjük a meg
térés és a megszentelt élet gyümölcseit.
RÉ 324 MRÉ 202 Zsid 12,18-29
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22 Csütörtök Zénó Észt 8»
“Az ország lakossága közül sokan zsidókká lettek...” (17). 
Újabb közbenjárásra Hámán intézkedéseit is hatástalanítani 
lehetett. Óriási államgépezet mozdult meg a jóvátétel ügyében. 
Öröm és vigasság sarjadhat a futárok lába nyomán. Ekkor a 
lakosság egy része a “fordulat” szerint és nem szív szerint 
rendezte át életét.
RÉ 325 MRÉ 204 Zsid 13,1-17

23 Péntek Viktória Észt 9, 10
“...amikor egymásnak ajándékokat, a szegényeknek pedig 
adományokat küldenek” (9, 22). Sokat kell imádkozni és tenni 
azért, hogy az újszövetségi “aranyszabály” a népek közti kap
csolatokban is érvényre juthasson, a bosszúállás ószövetségi 
gyakorlása helyett. Az ünneplés győzelemre emlékeztet, ám 
vigyázni kell, hogy az ünnep formája ne homályosítsa el annak 
tartalmát. Karácsonykor jó enni, inni, ajándékot kapni, 
szegényeken segíteni, de mindez azért lehet, mert született néktek 
a Megtartó, aki az Úr Krisztus.
RÉ 326 MRÉ 194 Zsid 13,18-25

24 Szombat Ádám, Éva Mt 1,1-17
“...Krisztusig...” (17). A családfák Isten nemzedékről nemzedék
re való kegyelmét bizonyítják. Sok király és próféta nem látta 
meg életében munkája gyümölcsét, de aki az Úrra nézve élt és 
szolgált, az az idők teljességében igazolást nyer. Akit vártak, eljött, 
s ezután nem csak Krisztus szerint kell számlálni az éveket, 
hanem általa szeretetben is kell élni az életet.
RÉ 327 MRÉ 203 Jób 1

Imádkozzunk, hogy Jézus Krisztus megszülessen sokak szívé
ben.
Hálaáldozatunk támogassa a szeretethiány miatt éhezésre és 
otthontalanságra jutott embertársainkat.

vs
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53. HÉT, DECEMBER 25-31.

25 Vasárnap Karácsony 1. napja Eugénia Mt 1,18-25
Máté úgy szól Jézus születéséről, mint az ézsaiási prófécia 
beteljesedéséről, Isten üdvtervének fordulópontjáról. Ennek 
lényege pedig, hogy “velünk az Isten”. Az evangélium megha
tározó gondolata az első gyülekezetek számára éppúgy a 
keresztyén szabadság rendíthetetlen alapja, mint számunkra. 
RÉ 328 MRÉ 199 Zsolt 148 Jób 2

26 Hétfő Karácsony 2. napja István Mt 2,1-12
Az elbeszélésben két alapvető emberi hozzáállással találkozunk: 
a heródesi hamissággal és a bölcsek feltétlen imádatával. 
A pogányok Izráel Felkentjéhez jönnek, és leborulva imádják, 
míg a jeruzsálemi vezetés elutasítja Jézust. Ismerjük azonban a 
"végkifejletet”, ami arra figyelmeztet, hogy a pogány bölcsek 
őszinte imádatával lássuk meg a csecsemőben a zsidók kirá
lyát, a feltámadott Urat
RÉ 182 MRÉ 200 Zsolt 149 Jób 3

27 Kedd János Mt 2,13-18
Heródes nem nyugszik: a hatalmát veszélyben érző király haragja 
vérfürdőhöz vezet. Heródest a nép ellenségévé teszi tragikus 
gonoszsága. De még ez sem vethet gátat annak, hogy Isten 
terve célba érjen éppen népe javára. Az evangélium megerősíti 
a gyülekezetét, hogy a megmenekülő gyermek Jézusban az 
Egyiptomból való szabadulás történetében kiábrázolt üdvösség 
teljesedik be. Ez a karácsony “csöndes", de az emberi hatalom 
tombolása felett győzedelmeskedő csodája.
RÉ 329 MRÉ 197 Jób 4

28 Szerda Kamilla Mt 2,19-23
“...názáretinek fogják őt nevezni” (23). Isten terve feltartóztat
hatatlan. Jézus Izráel földjére, küldetésének helyszínére ér. 
Názáret jelentéktelen falucskájában, “a pogányok Galileájának” 
területén (4,15) telepedik le. A Máté által leirt út előremutat 
evangéliumának mondanivalójára: Izráel Messiásának útját 
beszéli el a pogányokhoz, saját gyülekezetéhez Szíriában, ahol 
a “názáreti" a keresztyének jelzője, hozzánk, akik róla neveztetünk 
keresztyéneknek.
RÉ 40 MRÉ 40 Jób 5
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29 Csütörtök Tamás Mt 3,1-12
“Teremjetek hát megtéréshez illő gyümölcsöt... (8) - hangzik 
Keresztelő János figyelmeztető szava a nép vezetőihez. Különb
ség tétetik tehát a nép és vezetői között, akiknek vétke, hogy 
tetteiket nem az elközelített mennyek országa határozza meg, és 
ezzel bezárják azt az emberek előtt (23,13). Az ítélet hirdetése 
figyelmeztetés a mi számunkra is, hogy cselekedeteinkkel 
tanúskodhatunk Isten országáról, de ellene is.
RÉ 215 MRÉ 375 Jób 6

30 Péntek Dávid Mt 3,13-17
Jézus megkeresztelkedésének történetében lesz nyilvánvalóvá 
az, amire eddig csak utalt az evangélium: “ez az én szeretett 
Fiam” (17). Az evangélista felfedi azt is, hogy miben nyilvánul 
meg Jézus öröktől való fiúsága: az engedelmességben (15), 
ami életét meghatározta egészen a keresztfáig (27,43), és a 
keresztyén élet példájává teszi. Isten megtapasztalása és a 
hétköznapok engedelmessége el nem választható egymástól. 
RÉ 283 MRÉ 206 Jób 7

31 Szombat Szilveszter Mt 4,1-11
Jézus istenfiúságában megkísértetik, és az Isten igéjéhez való 
hűségével ellenáll a kísértőnek, ami a szenvedések között is 
erőt adott neki Atyja akaratának véghezviteléhez: “Az Urat, a te 
Istenedet imádd, és csak neki szolgálj” (10). Később sem 
engedett a csábításnak, hogy hatalmával akár tanítványai hamis 
várakozásainak betöltését szolgálja (16,23), hanem angyalse
regről is lemondva (26,53) vállalja a kereszthalált. Vajon mi 
magunk nem botránkoztatjuk meg Krisztust csodaváró vágya
inkkal?
RÉ 280 MRÉ 205 Zsolt 150 Jób 8

Imádkozzunk azért, hogy sokan megértsék és átéljék a karácso
nyi örömüzenetet: Immánuel, velünk az Isten. Kérjünk áldást a 
szegénységet, betegséget, árvaságot, özvegységet és más ter
heket hordozó felebarátainkra, hogy az ünnep fényei ne kápráz
tassák szemeiket, de hathatós segítséget kapjanak a karácsonyi 
evangéliumból.
Hálaáldozatunk: Ez év utolsó napjain gondoljuk jól meg, kinek 
mivel tartozunk, és pótoljuk még mindazt, amit lehetséges.

ÓB
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BEVEZETÉS A MAGYARÁZOTT BIBLIAI KÖNYVEKHEZ

MÓZES NEGYEDIK KÖNYVE. Mózes negyedik könyvét a latin 
bibliafordítás nyomán Numerinek (= Számok) nevezzük, mert 
két ízben is beszámol az izreáeliek között végzett népszámlálásról 
és annak eredményéről (1-4. és 26. r.). A könyv elején a nép 
még a Sínai-hegynél táborozik, a végén már közvetlenül a Jordán 
átlépése és az ígéret földjének elfoglalása előtt áll.

A könyv mégsem számol be gördülékenyen e két végpont 
között található eseményekről. Számos tradíciószál fonódott 
össze egy nehezen áttekinthető egésszé. Ha a “kitérőktől” 
eltekintünk, három nagy részre oszthatjuk a Numerit: A sínai- 
hegyi táborozás - a pusztai vándorlás - a Jordántól keletre levő 
terület meghódí-tása, táborozás Móáb területén a Jordántól 
nyugatra levő terület (Kánaán földje) elfoglalása előtt.

Az első részek a Sínai törvényadás összefüggésébe tartoznak 
(2Móz 19-től a 4Móz 9-ig). Kultikus törvények kiegészítéseit és 
folytatását tartalmazzák; ezzel összefüggésben megrajzolják a 
tizenkét törzs idealizált képét, ahogyan szent gyülekezetként “Isten 
lakhelye” körül táboroznak.

A 10. r. ábrázolja a sínai-hegyi indulást; a 13. r.-ben az izráeliek 
már Kánaán földjének déli határán állnak. Ekkor következik be a 
meglepő fordulat: amikor Izráel kémei révén értesül a városok 
erődítményéről és lakosainak erejéről, inába száll a bátorsága, 
és nem mer többé Istene segítségében bízni. Büntetésül még 
egy emberöltőn át a pusztában kell maradniuk (13k. r.). Már ezelőtt 
is adódtak hasonlóan feszült helyzetek (11 k. r.), több ízben felütötte 
fejét az elégedetlenség, amely a látszólag nem teljes isteni 
gondoskodás és Mózes vezetése ellen irányult (16k. r.; 20,1-13; 
21,4-9). A nép az Istennel kötött szövetség után sem változott. 
Ugyanazok a gyengéi, mint közvetlenül az egyiptomi kivonulást 
követően (vö. 2Móz 14,10-12; 16,1-30; 17,1-7). Ha Isten ennek 
ellenére mégis e nép mellé áll, és őket az ígéret földjére vezeti, 
akkor ennek magyarázata kizárólag a felfoghatatlan isteni 
türelemben és hűségben gyökerezik, nem emberi érdemekben 
vagy teljesítményekben.

A 21. r.-szel kezdődően arról olvashatunk, hogy Izráel immár 
másodszor közeledik Kánaán földjéhez, ez alkalommal nem 
délről, hanem keletről. A Jordántól keletre levő területeket 
meghódítják, és Rúben, valamint Gád törzsének juttatják (21,21-
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35; 32. r.). Eközben további, mindenekelőtt kultikus törvényekkel 
találkozunk (27-30. r.), a befejező 34k. r.-ek előretekintenek, az 
ország majdani felosztása felé.

A KRÓNIKÁK KÖNYVEI négy fő részre oszthatók. Az első rész 
(1Krón 1-9) csak családfákat (genealógiákat) közöl Ádámtól 
kezdve, meg különböző embercsoportok jegyzékeit. A patriarchák 
nevei után az edómi királyok listája, Dávid házának, az egyes 
izráeli törzseknek és különböző egyéb nemzetségeknek a 
jegyzéke következik. Csak a második részben (1Krón 10-29) 
kezdődik el az események elbeszélése, de ezt is megszakítják 
egyes listák. A Dávid történetével kapcsolatos hagyományok
ról van szó. Ezek sokszor szinte szó szerint a Sámuel könyvé
ből vett átvételek. Ugyanez az eset a harmadik részben (2Krón
1-9), amely Salamon történetét tárgyalja híven a Királyok első 
könyve nyomán, de más feldolgozásban. A negyedik rész (2Krón 
10-36) átveszi Júda királyainak történetét a Királyok első és 
második könyvéből, olykor kiegészíti önálló szövegekkel, 
amelyek csak itt olvashatók. Ez a negyedik rész Cidkijjá 
királyságával és a júdaiaknak a babiloni száműzetésére való 
utalással végződik, de megemlíti még, hogy Círus (Kyros) perzsa 
király megengedte a jeruzsálemi templom újjáépítését. Ezzel a 
2Krón valamivel továbbmegy a 2Kir-nál.

ESZTER KÖNYVE. A történeti könyvek sorában utolsóként Esz
ter könyve következik a krónikái történelmi mű után. Ez az el
beszélés is a fogság utáni időből való, de szigorúan véve nem 
nevezhető történelmi műnek. A perzsa udvarban királynői 
méltóságra emelkedett Eszter magatartásában inkább azt akarja 
megmutatni, hogyan tudott a zsidóság a szentföldön kívül egy 
ellenséges környezet ellenére is fennmaradni. Az elbeszélés 
adatai egyetlen más forrásból sem igazolhatók. Mint oly sokszor 
a világirodalomban, itt is igen színes előadásban, drámai módon 
kellett bemutatni, hogyan sikerült egyetlen személynek, Eszter 
királynénak Mordokaj segítségével megmenteni a saját népét, 
ellenségeit pedig a jogos büntetésnek kiszolgáltatni. A szoron- 
gatottak győzelme örömünneppel végződik, s ezt az ünnepet a 
zsidók az Eszter könyvére való hivatkozással (Észt 9,28) még 
ma is a Púrim ünnepeként ülik meg. Ez az elbeszélés 
előfeltételezi a zsidók üldöztetését és szabadulását az idegen
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környezetben. Itt valószínűleg a Babilóniában perzsa uralom alatt 
élő zsidóságról van szó. Eszter könyve az általános vélemény 
szerint Kr. e. 300 után keletkezett.

A ZSOLTÁROK KÖNYVE. A Biblia legolvasottabb könyvei közé 
tartozik a 150 zsoltárt (imádságot, tanítást, éneket) tartalmazó 
gyűjtemény. Nyolc évszázad hagyománya tárul fel előttünk a 
Dávid, Salamon, Mózes, Ászáf és mások nevéhez fűződő 
énekekben. Ma már nem tudjuk, hogy melyiket milyen dallammal 
énekelték. A keresztyén egyháznak is kedvesek ezek a zsoltárok, 
amelyek oly beszédesen szólnak az emberről, Isten és ember 
kapcsolatáról. Némelyik újra meg újra előrevet egy-egy képet az 
eljövendő Messiás személyéről és életútjáról (pl. Zsolt 16; 22; 
31; 41; 69; 118 stb.). Az Újszövetség 104 zsoltárverset idéz. 
Nekünk, magyar reformátusoknak különösen drága ez az 
imádság- és énekgyűjtemény. Hitünket a zsoltárokból vett 
idézetekkel tudjuk megvallani: “Tebenned bíztunk eleitől fogva..." 
(90). "Az Úr énnékem őriző pásztorom..." (23). “Szívemet hozzád 
emelem...” (25), vagy a “Mint a szép híves patakra..." (42) stb.

A Zsoltárok könyvében 5 különböző terjedelmű “könyvet” 
találhatunk. Ezek is jelzik, hogy a mai Zsoltárok könyve különböző 
korok gyűjteményeiből áll. A zsoltárok különböző műfajú 
költemények, amelyek a héber verselés szabályai szerint 
készültek. Ennek lényege a párhuzamosság: egy-egy gondolatot 
két sor fogalmaz meg, és a két sor kiegészíti, összegzi vagy 
ellentétbe állítva fogalmazza meg a kívánt mondanivalót.

A zsoltárokat 10 "műfaji” csoportba szokták besorolni: 
1. Nemzeti panaszénekek (pl. 44), 2. Egyéni panaszénekek 
(pl. 22), 3. Nemzeti hálaének (pl. 124), 4. Egyéni hálaének 
(pl. 116), 5. Dicsőítő ének, himnusz (pl. 8), 6. Liturgikus zsoltárok 
(pl. 107), 7. Sion-énekek (pl. 46), 8. Királyzsoltárok (pl. 2), 
9. Isten királyságáról szóló énekek (pl. 47), 10. A bölcsesség 
zsoltárai (pl. 119).

MÁTÉ EVANGÉLIUMA. A cím az egyházi hagyományban később 
alakult ki. Az evangélium szó műfaji megjelölés, a Máté név is 
utólagos, az egyházi szájhagyomány és annak írásba rögzítése 
volt hatással az evangéliumok címére. Mivel név nélkül keletkezett 
irat volt, a többi evangéliumhoz hasonlóan elsődleges szempont 
volt az, hogy a gyülekezet megismerje Jézus életét, munkásságát,
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beszédeit. Az evangélium ún. törzsanyaga azonos Márk evan
géliumával - s mivel közösen használhatták Márkot, ezért 
bizonyos részben Lukáccsal is az evangélium szerzője 
azonban használt még egy Jézus beszédeiből álló gyűjteményt 
is. Ez abból látszik, hogy ebben az evangéliumban Jézusnak 
sok olyan beszéde, példázata olvasható egy tömbben, melyek 
másutt nem találhatók. E beszédgyűjtemények mellett van még 
két jellegzetessége. Az egyik az evangélium erős kötődése a 
zsidó hitvilághoz és várakozáshoz. Általánosan elismert és 
elfogadott vélemény, hogy az evangélium szerzője zsidóknak, 
zsidókból lett keresztyéneknek írt. Jézust a megígért Messiásnak, 
Isten Felkentjének tartja. Ezért hangsúlyozza gyakran az 
ószövetségi próféciák, az atyáknak adott ígéretek beteljesedését, 
szinte Jézus születésének meghirdetésétől kezdve haláláig 
terjedően. Ennek világméretű kihatását igazolja a három keleti 
bölcs története, mely szintén azt hangsúlyozza, hogy Jézus 
hatalma az egész világra kiterjed (pl. 28,18). Az evangélium 
hagyományanyagának kialakulása elég korán megkezdődhetett, 
aminek keletkezésében nagy szerepet játszhatott az apostolok 
tanítása a jeruzsálemi gyülekezetben (ApCsel 2,42). Eleinte talán 
külön gyűjtötték Jézus beszédeit (beszédgyüjtemény), illetve 
tetteit, csodáit, jeleit, melyek nagyobb részét Márk evangé
liumában találhatjuk. Ezt használta aztán Máté, kiegészítve más 
gyűjtemények anyagával, s valamikor 61 és 70 között le is írhatta, 
mert a Kr. utáni 2. században már ismerik.

JÁNOS EVANGÉLIUMA. E könyv szerzője az a János lehetett, 
aki Jézus legfiatalabb tanítványa volt és a legtovább élt közü
lük. Bizonyára már ismerte Máté, Márk és Lukács írásait, és így 
evangéliumában nem annyira a Jézussal kapcsolatos esemé
nyeket, mint inkább az Ő munkáját övező vitákat és Jézus taní
tásait jegyezte fel. Nagyon emlékezetesek azok a beszámolók, 
amelyekben Jézus egy-egy emberrel találkozik (Nikodémus, 
samáriai asszony, betesdai beteg, vakon született), és azok a 
kijelentések, amelyeket Jézus önmagáról és az Ő halála után a 
tanítványoknak adandó Pártfogóról, a Szentlélekről mondott. 
Jézus halála és feltámadása eseményeiről szóló részeknél azt 
is láthatjuk - nagy hálaadással! -, hogy ezt szemtanú írta le. Az 
is hiteles és áldásokat hordozó lehet, ha valaki gondos utána
járás után írja meg az eseményeket, de a szemtanú beszámo
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lója azért adatott, hogy bármely időben élők boldogok lehes
senek, mert nem láttak ugyan saját szemükkel, de hisznek abban 
a Jézus Krisztusban, akiről a kortársak és a szemtanúk 
bizonyságot tettek.

APOSTOLOK CSELEKEDETEI. A cím alá akár alcímül is írhat
nánk: az egyháztörténet-írás kezdetei. A könyv szerzője, aki nagy 
valószínűséggel a harmadik evangélium szerzőjével azonosít
ható, alapos munkát végzett, kora színvonalának megfelelően. 
Sajátos, de nem isteni ihletés nélküli írása nem olyan részletes 
és precíz, mint ahogy azt mi ma egy történeti műtől elvárjuk. Az 
1,8-ban megfogalmazott programnak megfelelően irányítja a 
könyv vezérfonalát, és bemutatja, hogyan indul a misszió 
Jeruzsálemben, hogyan folytatódik Samáriában, s miként jut el 
a föld végső határáig. A palesztinai misszió vezéralakja Péter, a 
pogányok közöttié Pál. Mindaz, amit Pál csinál, gyökerét és 
jogosultságát megkapja Péter élményeiben. A Pállal történő 
események párhuzamos és hasonló volta igazolásul és 
megerősítésül is szolgál. A szájhagyományra és talán írásos 
feljegyzésekre (is) épülő történetírás, feltehetően személyes 
élményeket sem nélkülözve (vő. a 16,10-zel kezdődő ún. “mi 
forrást’’), bizonyos részeket átdolgozva hagyományoz tovább. Pál 
apostolnak a leveleiben tükröződő "teológiája” más, mint amit a 
Cselekedetek könyvéből megismerhetünk. Sőt, alaposabb 
megfigyelés után kiderül, hogy a szerző valami módon megkapva 
az elhangzott igehirdetések “vázlatát”, azokat a maga ízlése 
szerint formálta, “lektorálta”. Azt ma már megítélni nehéz, hogy 
ez a beavatkozás mennyiben volt javára vagy kárára az eredetinek. 
Forrásai hitelességének a mértékét sem tudjuk ma már 
pontosan megítélni. Ez a könyv bizonyságtétel a bizonyságtételről, 
azaz az egyház missziójának kibontakozásáról szól, és nem 
száraz adatokat közöl csupán. De még ez a bizonyságtétel sem 
dogmatikus prédikáció, hanem találkozások, sikerek és kudarcok 
eseményláncolatába beépített elképzelések sora, melyek 
tanulság nélkül is tanítanak, elbeszélés közben az élményt is 
megidézik, megjelenítik. Nem a hiteles adatok teszik igazzá, 
hanem az, hogy évszázadok múlva is Saulként, Anániásként, 
kincstárnokként, börtönőrként újra átélhető az, amiről bizony
ságot tesz a szerző. Azt ugyanis nem szabad elfelejtenünk, hogy 
ezt az élményt maivá nem mágikus szertartás teszi, hanem a
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Szentlélek. Aki akkor szerzője volt a könyvnek, ma pedig az olvasót 
az egykori bizonyságtétel befogadójává teheti.

A THESSZALONIKABELIEKHEZ ÍRT ELSŐ LEVÉL talán Pálnak 
a legelső ránk maradt levele. Röviddel a gyülekezet megalapítása 
után (vő. ApCsel 17,1-15) Kr. u. 50. körül írta Korinthusból. 
Hálaadással tekint vissza a gyülekezet létrejöttére, és válaszol 
azokra a kérdésekre, amelyeket bizonyára Timóteus hozott el 
Thesszalonikában tett látogatásáról visszatérve (3,6-9). Különös 
nyomatékot nyer ezek között a Jézus visszajövetele előtt elhunyt 
hívők sorsát illető kérdés. Ezek talán ki vannak zárva a vele való 
közösségből? Pál válasza szerint az elhunyt és az élő hivők 
egyaránt egyesülnek a visszatérő Krisztussal (4,13-18). Mivel 
azonban az ő visszajövetelének az időpontja ismeretlen, mindig 
éberen kell ügyelni arra, hogy a Krisztussal fenntartott 
kapcsolatból éljünk (5,1-11).

A THESSZALONIKAIAKHOZ ÍRT MÁSODIK LEVÉL sok egyezést 
mutat az elsővel, és úgy látszik, hogy nem sokkal utána íródott. 
Persze feltűnő, hogy a központi témát, Jézus visszajövetelének 
az időpontját illető kérdésre a 2,1-12-ben adott válasza más, 
mint az IThessz 5,1—11-beli. Míg akkor azt mondta, hogy az Úr 
napja békesség közben váratlanul jön el, most azt jövendöli, 
hogy a Krisztus végső győzelmét antikrisztusi félrevezetés, 
törvénytiprás és erőszakos uralom előzi meg. Ezért sok 
magyarázó úgy véli, hogy ezt a levelet Pál halála után írta valaki 
az első Thesszalonikai levél felhasználásával, hogy Pál saját 
szavaival tiltakozzék a Krisztus közeli visszavárásnak hamis 
elképzelésével szemben. Ez ellen szól azonban a levél eredeti 
voltának a 3,17-beli kifejezett hangsúlyozása, valamint az, hogy 
hiányzik belőle minden ellenvetés egy a thesszalonikaiaktól 
származó levél ellen.

Teológiailag fontos e levélben az intelem a közeli üdvözülés 
optimizmusától, valamint a realista utalás a Gonosz hatalmának 
még várható kibontakozására.

PÁL LEVELE TITUSZHOZ. Titusz Pál első teljesen pogányke- 
resztyén származású munkatársa volt, aki őt már az apostoli 
zsinatra is elkísérte (Gál 2,1-5). Titusz vállalta a kényes küldetést, 
hogy Pált és a korinthusi gyülekezetét megbékítse egymással,
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és ez a fáradozása eredménnyel is járt (2Kor 2,13; 7,6k. 13). Őt 
bízta meg Pál a jeruzsálemi gyülekezetnek szánt pénzadomá
nyok összegyűjtésével is (2Kor 8,6.16.23k; 12,18). Titusz az 1,5 
szerint Krétán tevékenykedik, ahonnan az epiruszi Nikopoliszba 
kell mennie az apostolhoz (Tit 3,12); a 2Tim 4,10 szerint pedig 
Dalmáciában folytatja útját. A Tituszhoz írt levél rokonságot mutat 
a Timóteushoz írt levéllel, és ahhoz hasonlóan a gyüleke
zet vezetésének kérdéseivel foglalkozik. Az ún. “pásztori levelek” 
(1—2Tim, Tit, Filem) keletkezése nehéz kérdések elé állítja a 
magyarázókat. Ez a három levél mind stílusában, mind teológiai 
szemléletében és érvelési módjában jelentősen különbözik a 
többi páli levéltől. Azok az adatok, amelyeket Pál tartózkodási 
helyeiről és terveiről közölnek, csak nehezen illeszthetők abba a 
történeti keretbe, amelyet az ApCsel és a többi páli levél 
megrajzol. A tudósok által talált eddigi megoldások nem 
nyújtanak végleges segítséget.

JÁNOS 1. LEVELE. A levél közeli rokonságot mutat János evan
géliumával. Sok célzás, az azonos nyelv és a sajátságos, újra 
meg újra ugyanazon tartalmak körül forgó gondolatmenet a 
negyedik evangéliumra emlékeztet. Azonban egy különleges 
helyzet mutatkozik meg a levélben. A gyülekezet tagjainak egy 
csoportja elszakad, mert más tanítást követ (2,19). Ezek a 
keresztyének tagadják, hogy Krisztus “testté lett", azaz valóban 
emberré lett (4,2k). Nem akarják igaznak elismerni, hogy Isten 
Fia azonos a földi, szenvedő és meghalt Jézussal (2,24; 4,3). És 
így elválasztják hitüket is saját életüktől és magatartásuktól. Azt 
állítják, hogy Istentől születtek és ezért már bűntelenek (1,8-10). 
Az Istennel való közösség a Lélek által nem érinti földi, konkrét 
életüket. - E tanítás egyik kezdeti formája minden bizonnyal 
elterjedt a gyülekezetekben, akiknek az 1. János-levél szerzője 
ír. Erőteljesen szembeszáll ellenfelei véleményével, és mindig 
a krisztusi hitvallást mutatja fel előttük. Különösképpen is két 
alapgondolatot ismétel állandóan:

1. Csak aki megvallja, hogy Jézus a Krisztus, tehát hogy Isten 
Fia valóban emberré lett, és a bűnök váltságáért halt meg, az 
van valóságos közösségben Istennel (2,23; 4,2.15; 5,1.5).

2. Az Istennel való közösségnek, amit az ellenfelek maguknak 
igényelnek, a keresztyén testvérek iránti valóságos szeretetben 
kell megnyilvánulni (1,6k; 2,4k.9-11).
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IMAKALENDÁRIUM A 2005. ÉVRE

A Magyar Református Egyházak Tanácskozó Zsinata az esztendő 
minden vasárnapjára egy-egy imádságtémát ajánl, hogy 
gyülekezeti istentiszteleten vagy családi és magánáhítatok 
alkalmával a Föld bármely helyén élő magyar reformátusok 
együtt tudjunk Urunknak hálát adni, és közösen kérni hűséges 
Istenünk kegyelme áldásait. Hitvallásunk tanít arra, hogy “Isten 
csak azoknak adja kegyelmét és Szentlelkét, aki azt Őtőle 
őszinte fohászkodásban szüntelenül kérik és ezért néki hálát 
adnak" (Heidelbergi Káté 116).

JANUÁR
“Sápadt az arany, csak az Isten s a lelkünk van velünk. Nem 
maradt egyebünk...” (Reményik Sándor).

2-án: Imádkozzunk azért, hogy ne hűljön ki szívünkben a 
szeretet Isten iránt. Egyháztagjaink ne veszítsék el hitüket, 
bizodalmukat, senki se engedje el Ura kezét!

9-én: Kérjük Istent, hogy meg ne fogyatkozzék szeretetünk 
egymás iránt. Határok fölött és óceánokon át tudjuk megragadni 
és megtartani egymás kezét.

16-án: Az egyház közössége volt nemzetünk megtartó ereje 
nemzedékeken át. Kérjük Istent, hogy szorongassa választottai 
szivét az egymás iránti felelős szeretetre.

23-án: Kérjük Istent, hogy segítse még szétszórtságra 
kényszerített nemzetünket. Segítsen, hogy tudjunk dolgozni és 
áldozatot hozni népünkért.

30-án: Rendszeresen imádkozzunk a megszületendő gyer
mekekért, hogy senki se gyilkolja meg magzatát, és az egészsé
ges gyermekek örömöt szerezzenek a szülőknek.

FEBRUÁR
Imádkozzunk az egyre fogyó nemzetünkért és egyházunkért.

6-án: Kérjük Isten áldását a gyermekeket vállaló házaspá
rokra.

13-án: Imádkozzunk a jegyespárokért és fiatal házasokért.
20-án: Kérjük Isten gazdag áldását a sokgyermekes csalá

dokra.
27-én: Kérjünk áldást a bölcsődék, óvodák, iskolák nevelő

munkájára.
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MÁRCIUS
Gyermekeink életét, testi-lelki növekedését kérjük Urunktól.

6-án: Könyörögjünk a hittanórákért és a gyermekek istentisz
teleteiért.

13-án: Kérjük Isten áldását az ifjúsági szervezetekre (cserké
szek, REFISZ, KIÉ, SDG).

20-án: A konfirmációra készülő fiatalokat hordozzuk Urunk 
előtt.

27-én: Könyörögjünk azért, hogy fiataljaink is rendszeresen 
részesüljenek az úrvacsora áldásaiban.

ÁPRILIS
Kérjük Isten áldását tanintézeteinkre.

3-án: Adjunk hálát a keresztségben részesült gyermekekért, 
a református óvodákért és óvónőkért.

10-én: Ajánljuk Isten kegyelmébe a református iskolákat, 
tanárokat, diákokat.

17-én: Imádkozzunk egyházunk egyeteméért, főiskoláiért, a 
lelkész- és diakónusképző intézetekért.

24-én: Kérjünk áldást az állami, önkormányzati tanintézetekre, 
tanárokra, diákokra.

MÁJUS
Megpróbált életű testvéreinket ajánljuk Isten kegyelmébe.

1-jén: Kérjük Isten áldását az öregotthonok lakói és a gondo
zók életére.

8-án: Hordozzuk Isten előtt az árvaházak és szétszakadt csa
ládok gyermekeit.

15-én: Könyörögjünk az értelmi fogyatékos és mozgássérült 
fiatalokért.

22-én: Könyörögjünk az utcagyerekekért és a hajléktalano
kért.

29-én: Esedezzünk a kábítószerek kísértésével küzdő fiatalo
kért.

JÚNIUS
Kérjünk áldást a szeretetszolgálatban fáradozókra.

5-én: A református kórházak orvosaiért, ápolóiért, betegeiért 
imádkozzunk.

12-én: Az állami önkormányzati kórházak gyógyító munkájára 
kérjünk áldást.
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19-én: Könyörögjünk az otthon gondozott betegekért és 
ápolóikért.

26-án: Kérjünk áldást az új gyógyszereket és gyógyító eljárá
sokat kutató tudósokra.

JÚLIUS
Könyörögjünk a szétszórtságban élő magyar nemzet megtar
tásáért.

3- án: Anyanyelvűnk megmaradásáért és az egy nyelven be
szélők szeretetközösségéért imádkozzunk.

10- én: A Magyar Református Egyházak Tanácskozó Zsinata 
és a Magyar Reformátusok Világszövetsége szolgálataira kérjünk 
áldást.

17-én: A szórványokban élő magyarokért és köztük szolgáló
kért imádkozzunk.

24-én: A Kárpát-medencében szolgálatot vállaló magyar szer
vezetek munkájára kérjük Isten gazdag áldását.

31-én: Kérjük Istent, hogy megmaradhasson köztünk az adott 
szó becsülete.

AUGUSZTUS
Kérjük Istenünket, hogy segítsen megőrizni valódi kincseinket.

7-én: Kérjük Istent, segítsen, hogy tiszta beszédű, kulturált 
nemzet legyünk.

14-én: Kérjük Istent, segítsen, hogy a hit, a hűség és a tisz
tesség népe legyünk.

21-én: Kérjük Istent, segítsen, hogy a széthúzás helyett az 
összetartás legyen jellemzőnk, és közös reménység éljen szí
vünkben.

28-án: Imádkozzunk, hogy vezetőink az ország javát és bol
dogulását munkálják.

SZEPTEMBER
Imádkozzunk, hogy a világ élete Isten rendje szerint formálódjék.

4- én: Könyörögjünk azért, hogy Isten adjon az országoknak 
jó vezetőket, és ne engedje az emberiséget gonosz kezek 
hatalmába esni.

11- én: Isten adjon minden népnek szabadságot, békességet, 
fejlődést. Nekünk is.
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18-án: Urunk szabadítsa meg a nemzeteket egymás gyűlöle
tének átkától.

25-én: Áldjuk Urunkat a teremtett világért, és kérjük, hogy 
segítse mindazokat, akik óvják és védik a természetet.

OKTÓBER
Imádkozzunk az egyház megújulásáért.

2-án: Az egyetemes anyaszentegyház új lelki ébredéséért 
könyörögjünk.

9-én: Imádkozzunk azért, hogy Isten kegyelméből só és vilá
gosság lehessen egyházunk és a gyülekezetek tagjai környeze
tükben.

16-án: Imádkozzunk a külmisszióban szolgáló testvéreinkért 
és munkájukért.

23-án: Kérjük Urunkat, hogy adjon megértést, szeretetet és 
közeledést a keresztyén felekezetek között.

30-án: Adjunk hálát a reformációért, és kérjük az új reformáció 
ajándékát Urunktól!

NOVEMBER
Kérjük Urunkat saját egyházunk megújulásáért.

6-án: Kérjük Urunk áldásait a zsinatok, egyházkerületi és 
egyházmegyei közgyűlések döntéseire. Könyörögjünk a püspö
kök, főgondnokok, esperesek, gondnokok életéért.

13-án: Kérjük Isten áldását a lelkipásztorok igehirdetői, tanitó 
és pásztori szolgálataira.

20-án: Kérjük Isten áldását a presbiterek és diakónusok fel
készítésére és szolgálataikra.

27-én: Esedezzünk azokért a gyülekezetekért, ahol még vagy 
már nincs lelkipásztor, hogy megerősödve a hitben, legyen saját 
presbitériumuk és pásztoruk.

DECEMBER
4-én: Az Afrikában és Ausztráliában élő magyar reformátu

sokra, gyülekezetekre, pásztorokra, presbiterekre kérjük Isten 
áldását.

11-én: Az Észak- és Dél-Amerikában élő magyar reformátu
sokra, gyülekezetekre, pásztorokra, presbiterekre kérjük Isten 
áldását.
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18-án: A Nyugat-Európa országaiban élő magyar reformátu
sokra, gyülekezetekre, pásztorokra, presbiterekre kérjük Isten 
áldását.

25-én: A Kárpát-medencében élő magyar reformátusokra, 
gyülekezetekre, pásztorokra, presbiterekre kérjük Isten áldását.

D. Dr. Csiha Kálmán 
ny. püspök, a MRETZS tb. elnöke 

javaslatai alapján
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NAPONKÉNTI IMÁDSÁGAINK AJÁNLOTT TÉMÁI

VASÁRNAP - Isten országa ügyét, az egyetemes anyaszent- 
egyház életét, az igehirdetés örömeit és gondjait hordozzuk Isten 
előtt. Imádkozzunk az egyházi intézményekért, az istentisz
teletekért, a sákramentumok áldásaiért.

HÉTFŐ - Családunk: szüléink, házastársunk, testvéreink, gyer
mekeink, unokáink, keresztgyermekeink, rokonaink örömeit és 
terheit vigyük Isten elé. Könyörögjünk erőért, egészségért, ke
nyérért, családi életünk terveiért és feladataiért.

KEDD - Magyar népünk és a világ gondjaiért imádkozzunk: 
kérjünk áldást az önkormányzatok, az országgyűlés, a kormány 
munkájára, a népek vezetőire, hogy békében, biztonságban, 
jólétben és igazságban élhessünk a Földön.

SZERDA - Küldetésünk, szolgálatunk gondjaiért imádkozzunk: 
felebarátok, betegek, szenvedők, öregek, gyászolók árvák, a 
szeretetotthonok gondozottjai és gondozói életére kérjünk áldást. 
Könyörögjünk az egyház egységéért és missziójáért.

CSÜTÖRTÖK - Munkánk, hivatásunk eredményeit és feladatait 
hordozzuk bizalommal a kegyelem királyi széke elé. Könyö
rögjünk munkatársainkért. Hordozzuk Urunk előtt városunk, 
községünk, hazánk jólétét, szabadságát, lelki gyarapodását. 
Kérjünk áldást a gyermeket nevelő családokra, óvodákra, isko
lákra.

PÉNTEK - Gyülekezetünk életét és szolgálatát vigyük az Úr elé. 
A lelkipásztor, a gondnok, a presbiter, a diakónus, a hitoktató, a 
tanár és minden szolgálattevő életére kérjünk áldást. Imádkoz
zunk az igehirdetési alkalmakért és az egyházi tanintézetekért.

SZOMBAT - Adjunk hálát az igéért, a Szentlélek ajándékáért, az 
egészségért, erőért, kenyérért, elvégzett munkáért. Kérjünk áldást 
a vasárnapi istentiszteletekre. Készüljünk Jézus Krisztus 
visszajövetelére, Isten valamennyi ígérete beteljesedésére.
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A 2005. ÉVI BIBLIAOLVASÓ KALAUZ MUNKATÁRSAI

AK - Ablonczy Kálmán lp., Budapest-Kispest
BA - Bölcsföldi András lp., Kecskemét
BB - Bíró Botond lp., Budapest-Mátyásföld 
BF - Bíró Ferenc lp., Budapest-Mátyásföld 
BGy - Benke György ny. teol. professzor, Bogács 
BöP - Bödecs Pál lp., Kiskunhalas 
BM - Bátky Miklós lp., Réde 
BT-né - Bartha Tiborné lp., Szeged 
CsAGy - Cseh A. György lp., New York (USA)
CsI - Csűry István lp., Nagyvárad (Erdély)
CsiK - Csiha Kálmán ny. püspök, Marosvásárhely (Erdély)
CzP - Czanik Péter lp., Budapest-Törökőr
CsSzM - Szép Mónika lp., Piliscsaba
DL - Dani László vallástanár, Debrecen
FF - Fodor Ferenc lp., Nagykőrös
FK - Fekete Károly teol. rektor, Debrecen
GÁ - Galsi Árpád lp., Jászberény
Gyl - Győri István teol. professzor, Sárospatak
HP - Herczeg Pál teol. professzor, Budapest
HZL - Hajdú Zoltán Levente lp., Szólád
JKGy - Jakabné Köves Gyopárka lp., Szombathely
KCs - Kovács Csongor lp., Szalkszentmárton
KE - Karsay Eszter lp., Budapest-Klauzál tér
KF - Kádár Ferenc lp., Sátoraljaújhely
KSz - Kovács Szilvia lp., Somogyjád
KZ - Kustár Zoltán teol. professzor, Debrecen
LSK - Lenkeyné Semsey Klára teol. professzor, Debrecen
MaZs - Major Zsolt lp., Martonyi
MáM - Márkus Mihály püspök, Tata
MBA - Móriczné Bátky Anna lp., Debeljacsa (Vajdaság)
MM - Molnár Miklós ny. lp., Budapest
MZs - Mucsi Zsófia lp., Budapest-Buda
NAM - Nagy Antal Mihály teol. professzor, Sárospatak
NT - Nagy Tibor ny. lp., Budapest
ÓB - Odor Balázs lp., Budapest-Zsinati Iroda
PA - Pentaller Attila lp., Szarvas
PJ-né - Pásztor Jánosné, a Református Nöszövetség elnöke, 

Budapest
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PL - Pótor László lp., Tokaj
PO - Pécsük Ottó lp., Bibliatársulat, Budapest
RFM - Riskóné Fazekas Márta lp., Kistarcsa
RJ - Riskó János lp., Kistarcsa
RP - Ritoók Pál presbiter, Budapest-Józsefváros
SASz - Sipos Alpár Szabolcs lp., Budapest-Nagyvárad tér
SE - Sándor Endre lp., Vámosújfalu
SzE - Szép Eduárd lp., Magyarbükkös (Erdély)
SzS - Szabó Sándor lp., Miskolc-Belváros
TK - Tarr Kálmán lp., Kálvin Kiadó, Budapest
TP - Tímár Pál ny. lp., Pilisszentlászló
VI - Victor István vallástanár, Debrecen
VS - Virágh Sándor lp., Sárospatak
VZs - Vad Zsigmond lp., Debrecen-Nagytemplom

Az énekrend Vizi István munkája.
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A BÉTHEL KONFERENCIA KÖZPONT MISSZIÓI 
ALKALMAI
Január 3-7 Hitoktatóképző 
Január 17-21 Presbiteri hét 
Január 24-28 Férfi hét 
Február 7-11 Vegyes hét
Február 28 - március 4 Hitmélyítő hét gyülekezeti munkásoknak 
Június 6- augusztus 27 Ifjúsági hetek 
November 14-18 Hitmélyítő hét 
November 21-25 Vegyes hét

A CSONGORI SZENVEDÉLYBETEGEKET MENTŐ 
MISSZIÓ ALKALMAI
Január 10-21 Gyógyító hetek
Január 27-28 Bibliakör vezetők továbbképzője
Február 14-19 GYEK tanfolyam
Február 24-25 Bibliakör vezetők továbbképzője
Február 28-március 10 Gyógyító hetek
Március 31 -április 1 Bibliakör vezetők továbbképzője
Április 4-8 Lelkészek csendeshete
Április 28-29 Bibliakör vezetők továbbképzője
Május 23-június Gyógyító hetek
Május 29 Csendesnap Csongoron
Július 4-8 Katechéta továbbképző
Szeptember 5-16 Gyógyító hetek
Szeptember 29-30 Bibliakör vezetők továbbképzője
Október 4-6 Öreghívők találkozója
Október 24-28 Munkatársképző a misszió munkatársainak
November 3-4 Bibliakör vezetők továbbképzője
November 7-18 Gyógyító hetek 
December 5-9 Hitmélyitő hét szabadult betegeknek

A MISZIÓ CSENDESNAPJAI
Február 27. vasárnap 14.00 Mezőgecse 
Március 20. vasárnap 14.00 Tiszaújlak 
Április 24. vasárnap 14.00 Feketepatak 
Június 26. vasárnap 14.00 Tiszakeresztúr 
Július 31. vasárnap 14.00 Nagymuzsaly
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KRISZ alkalmak 2005-ben
Január 5-8. Hivő fiatalok közös évkezdője Tivadarfalva
Január 14-15. Munkatársképző Balazsér
Február 5. Megyei ifjúsági találkozó, Ungvár
Március 5. Megyei csendesnap, Tivadarfalva
Március 18-19. Munkatársképző, Balazsér
Április 9. Kerületi ifjúsági nap, Csap
Május6-7. Táborfelkészítő munkatársképző, Balazsér
Május 21. Megyei csendesnap, Balazsér
Június első hete. Misszióshét, Nagymuzsaly
Június 23 - július 7. Német hét, Akiihegy
Július Balatoni hét, Gadány
Július 18-24. Angol hét, Balazsér
Július 24-30. Hitébresztő hét, Balazsér
Augusztus 1-6. Hitébresztö hét, Rát, Aklihegy
Augusztus 8-15. Utógondozó munkatársképző, Halábor
Szeptember 17. Megyei ifinap, Rát
Szeptember 30 - október 1. Munkatársképző, Balazsér
Október 8. Megyei ifinap, Tiszaújlak
Október 15. Megyei ifinap, Balazsér
Október 27-29. Ifitalálkozó, Tivadarfalva
November 11-12. Munkatársképző, Balazsér
December 3-4. Munkatársképző, Balazsér
December 31. Szilveszteri alkalom, Balazsér

Szerkesztette: Pécsük Ottó és Nagy Tibor
Felelős kiadó: Tarr Kálmán 

Kárpátaljai felelős kiadó: Szántó János 
Kiadja a Kárpátaljai Református Egyház Sajtóosztálya

Друк ВАТ “Патент”, м. Ужгород, вул. Гагаріна, 101 
Тел./факс: (0312) 66-02-22
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