
 

 

 
 

 

 
(Zsid 12,12-13) 

 

            Amennyiben valakit valamire rá akarnak venni, hogy valamit tegyen meg, akkor ezt mindig úgy teszik, 

hogy valamilyen jutalmat ígérnek neki. Egyszerű példa: be lehet tanítani a delfineket különféle mutatványokra, 

és akkor – látjuk a TV-ben – kapnak egy halat. Ha megint megteszi, megint kap egy halat, így kialakul az 

agyában, hogy érdemes megcsinálnia, mert jutalom jár érte.  Vagy a gyermekekkel kapcsolatban hányszor 

vagyunk úgy: tanulj jól, mert akkor kapsz ezt-azt. Ha jó lesz a bizonyítvány, akkor elmehetsz ide-oda, esetleg 

attól függ a nyári nyaralás, hogy mit teljesítettél.  Az emberi agyunkkal mindig úgy tudunk gondolkozni, hogy 

valamit tegyünk meg, mert annak valami jó következménye lesz.  

            A Zsidókhoz írt levél írója biztatja az akkori keresztyéneket, hívőket, hogy az ellankadt kezeket, a 

lecsüggesztett kezeket, az ellankadt térdeket egyenesítsék fel, de nem azt mondja, hogy ennek jó 

következménye lesz, hanem azt mondja először is, hogy azért, mert ennek már van egy jó oka.  A 2. versben 

ezért érdemes figyelni arra, hogy mit mond Jézus Krisztusról. Azt mondja: annak, hogy ti megbátorodjatok, 

hogy a szívetekben ne legyen félelem, az élet harcát tudjátok harcolni, ne a következményekre nézzetek, hanem 

az okokra. Ehhez nézzünk fel Jézusra, a hitnek szerzőjére és bevégzőjére. Nézzünk fel Jézusra! 

            A Szentírás soha nem embert állít elénk, hanem mindig azt az Istent, azt a Krisztust, akiben mások is 

hittek, és akit érdemes követni.  És honnan lenne hit, ha nincs, aki adja? Ha nem lenne a hitnek szerzője és 

bevégzője, aki odaadja a hitet, aki növeli a hitet? Hiszen a tanítványok azt mondják Jézusnak: növeld a mi 

hitünket. 

            Nézzünk fel Jézusra! És ez a „fel” a Szentírásban soha nem azt jelenti, hogy nézzünk fel a csillagokra, 

mert Jézus talán valahol ott van. Nézzünk fel talán a nap felé, vagy a hold felé, mert Jézus valahol ott van. 

Tudjuk, hogy a „hitetlenek” azt mondták: felmentünk, de nem láttuk Istent, nem találkoztunk Istennel. A „fel” a 

Bibliában soha nem azt jelenti, hogy a csillagokra nézz, hanem azt jelenti: úgy nézz fel, hogy közben emeld fel 

a tekintetedet. Tehát, hogy a földiekről emeld fel a tekintetedet.  

           Testvérem, ne lefele nézz, hanem fölfelé! Ezért az ellankadt térdeket és a lecsüggesztett kezeket 

egyenesítsétek fel!   

Jakab Béla 

 
 

 

 

  



 

 Az Ótestamentumot némelyek kevésre becsülik, mivel úgy gondolják, hogy egyedül a zsidó népnek 

adatott az, és már idejét múlta, mert csupán letűnt idők történeteit beszéli el; s azt tartják, elég nekik az 

Újtestamentum, mondván, hiú törekvés az Ótestamentumban lelki értelmet keresni. Így tanítja Órigenész, 

Jeromos és sok nagynevű férfiú. Ám Krisztus Jézus evangéliumában ezt mondta: „Tudakozzátok az írásokat, 

ezek tesznek bizonyságot rólam!” (Jn5,39); s Szent Pál is azt ajánlja Timótheusnak, hogy legyen gondja az 

írások olvasására (1Tim 4,13), és magasztalja azokat (Róm 1,2), mert bennük ígérte meg Isten az evangéliumot, 

s azt is mondja, hogy Krisztus, aki meghalt és feltámadott a halálból, Dávid sarja az írások szerint (1Kor 15,36). 

Gyakran Szent Péter is az írásokhoz utasít bennünket. Ezáltal azt tanítják, hogy ne vessük meg az 

Ótestamentumot, hanem nagy igyekezettel forgassuk azt, mivel ők maguk is benne vetnek szilárd alapot és 

erősséget az Újtestamentumnak és hivatkoznak is reá. Amint Szent Lukács írja (ApCsel 17), hogy a 

thesszalonikaiak naponként tudakozták az írásokat, hogy meglássák, vajon áll-e mindaz, amit Pál tanított. Így, 

ha az Újtestamentum alapját és bizonyítékát nem akarjuk megvetni, illő megbecsülnünk az Ótestamentumot. S 

mi volna más az Újtestamentum, ha a Krisztusról szóló nyilvános prédikáció és híradás, amelyet az 

Ótestamentum mondásai alapoznak meg. s amely Krisztusban teljesedik be? 

Előszó az Ótestamentumhoz, 1523 (Luther válogatott művei 5,360; ford.: Szita Szilvia) 

 

 

Túrmezei Erzsébet 

 
 

Utolsó idő! Történelmi kor! 

Néha, mint gyermekek színes kockájuk, 

e súlyos szavakat játszva dobáljuk, 

pedig egy is mi mindent eltipor! 

 

Hiszen elbíbelődni még lehet 

kicsi magunkkal! Mi fontosabb nálunk?! 

Ha szalmaszál az útban, már megállunk. 

S évek suhannak el fejünk felett. 

 

Nem érjük fel az óriás napok 

titkát: kisgyerek a koránkapott 

kincsét... csak vesztegetjük tékozolva! 

 

Nem halljuk, hogy ezekben a napokban 

az Eljövendő súlyos lépte dobban. 

Pedig még annyi megbízása volna! 

 

Böjt 1.  vasárnapja 

(invocatio = segítségül hívás) 

az óegyházi liturgia introitusa (az istentisztelet kezdő részében elhangzó zsoltárrészlet) szerint:  

 
Hozzám kiált, és én meghallgatom őt… 

(Zsolt 91,15). 

 

 
  

 
    

 Hitoktatás – gyülekezeti: hétfő 17 óra, 
– iskolai: az órarendek szerint. 

 Bibliaóra – szerda 10 óra. 
 



Tisztújító közgyűlés  ––  ffeebbrruuáárr  2255--éénn,,  aazz  iisstteennttiisszztteelleetteett  kköövveettőőeenn..  

      AA  jjeellöölltteekk  nneevveeii  ééss  fféénnyykkééppeeii  aa  tteemmpplloommii  hhiirrddeettőő--  

      ttáábblláánn  mmeeggttaalláállhhaattóókk..  

      KKéérrjjüükk  tteessttvvéérreeiinnkk  aakkttíívv  rréésszzvvéétteelléétt..  

Az új gyülekezetvezetés  

    beiktatása  
––  mmáárrcciiuuss  1111--éénn  aazz  iisstteennttiisszztteelleett  kkeerreettéébbeenn..  

 

 
 

 

Megvallom és bánom, irgalmas Istenem,  

hogy sokszor engedtem a kísértésnek,és eltértem igédtől.  

Ne vess el engem gyengeségem miatt, hanem  

támogass kegyelmeddel, az Úr Jézus Krisztusért.  

Ámen. 
 
 

 
 

 


