
Olvassuk el mindennap a heti igét.A r e g gelre kijelölt igesza-
kaszok ezt az egy verset magyarázzák,világitják meg különböző 
oldalról.Minden pénteken az ige a Golgothára mutat,a keresztről 
beszél.
Heti ige:"Ö a mi Istenünk,mi pedig az Ö legelőjének népei és 
az Ö kezének juhai vagyunk,vajha ma hallanátok az Ö szavát" 

 95.Zsoltár 7.v.
  Február 21,vasárnap.II.Kor, 12,1-9.Nem sopánkodást,panaszt,lemondást
  fejeznek ki Pál apostolnak ezek a szavai,hanem Krisztusra mutatást.
Bizony csak emberek vagyunk.Korlátok vesznek körül.Töviseket

 kaptunk,hogy figyelmeztesselek ember voltunkra.Mindnyájan hordunk 
tövist.Ezt az Ur nem veszi el.Még ez is lehet hasznunkra /R.8,28/A  
g y e n g e  Pál Krisztussal erős volt /v.ö. előző fejezet !/ Az
ő gyengeségére is elég volt a kegyelem.
Február 22,hétfő. Mt.l3,lo-17.A heti ige utolsó szavaira utal ez 
a szakasz.Mondanivalója:halljátok az Ö szavát!Hogyan lett süketté
Jézus korában a nép?A maguk kivánságai szerint jártak.Rettenetes 
itélet:Nem akartok hallgatni,nem is hallhattok! Isten meghosszabbitja 
a bünös ember utját.Megengedi,hogy saját kivánságai teljesedjenek, 
megengedi,hogy a saját utját járja/tékozló fiu ,R.l.vége/.Van e
kiu t ? Akkor is volt tizenkettő aki értette az igét,ma is van
népe, igére hallgató népe az Istennek.
Február 23,kedd. És.28,23-29.Kemény itéletről beszélő fejezetek
között olvassuk ezt a néhány verset.Mint napsugár süt át mondani- 
valója az itélet felhőin./Jer 29 ,11./Isten itélete nem pusztitja 
el végleg az ö népét. Isten ugy foglalkozik gyermekeivel,mint a 
földmives földjével és vetőmagjával. Azt akarja,hogy semmi se 
vesszen kárba. Ekéjével szántja a földet nyitogatja a sziveket az 
ige magja előtt.Mindenkivel különbözőképen megfelelően bánik. 
Február 24,szerda.Jézus nemcsak a hiten,de a hitetlenségen is 

csodálkozik.Előtte egyetlen akadály a  hitetlenség.Az UT szerint
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csak ott tesz csodát,ahol hisznek Benne.-Aki nem vár,nem kér Tele 
semmit nem is kaphat. 
Február 25.csütörtök Mk. 4,26-29.A mi dolgunk csak a vetés,a növeke-

dést Isten adja .I.Kor 3,6-8.Nékünk csak arra,kell vigyáznunk,hogy 
tiszta magot hintsünk.A növekedés idejét és ütemét csak ö tudja.
Türelemmel kell várnunk az Ur cselekedeteire Jak.5,7.-Az ige magjának
termése az egyes keresztyén ember és a keresztyén gyülekezet.
Február 26,péntek.I.Kor 2,1-5. Pál apostol,ez a széleslátókörü és 
müveit ember elhatározta,hogy csak a keresztről akar tudni.Azelőtt 
 ö is próbálkozott más beszéddel,de ugy látja csak a keresztről szóló
beszédnek van ereje.Igehirdetésének summázása,az U jtestámentum igazi
 mondanivalója:a keresztrefeszitett Krisztus.Heti igénket is igy 
  értjük meg igazán:A kereszten látjuk meg kicsoda a mi  Istenünk,
kik vagyunk mi,ott érthetjük meg Isten mondanivalóját.
Február 27.szombat Zsid.6,1-8 Halálosan komolyan kell venni 
 Isten beszédét,nem lehet játszani vele.Komoly figyelmeztetés ez

  hely.Luther kemény csomónak" nevezte.-Nem maradhatunk mindig 
gyermekek a hitben növekednünk kell /l.v. -Ef.4,14/.Igénk összefügg 
a kedden olvasott igével:Mt.13,12v.velAkinek van,annak adatik...


