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ISTEN SZERETETE 

Lekció: Róma 8, 31-39 

Textus: Róma 8, 38-39 Mert meg vagyok győződve, hogy sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelmek, 

sem jelenvalók, sem eljövendők, sem hatalmak,  sem magasság, sem mélység, sem semmiféle más teremtmény 

nem választhat el minket Isten szeretetétől, amely megjelent Krisztus Jézusban, a mi Urunkban. 

 

A reformáció 500. jubiluemi évében sokszor hallhattunk erről az igeszakaszról. Az évforduló után, az ünnepi 

magasságból hozzuk magunkhoz közelebb ezeket a vereseket és Isten szeretetét! Nézzük meg úgy ezeket az 

igeverseket, mint amelyek nem valaki másnak az életére vonatkoznak, hanem a miénkre! Nézz ma úgy, 

gondolj úgy ezekre, mint ami rólad és Istenről szól, az Ő szeretetéről és a te válaszodról! Tedd mérlegre ezen 

a reggelen, hogy milyen most a kapcsolatod Istennel! 

Pál apostol a 8. részben sok mindenről beszélt tanítói stílusban, de a rész végéhez érve azt láthatjuk, hogy 

stílusa költőivé változik. Ugyanis Isten szeretetéről nem lehet egyszerűen tanítani vagy beszélni, Isten 

szeretetéről csak bizonyságot lehet tenni. Rámutatni, miután valaki megtapasztalta az Ő átformáló, kegyelmet 

adó jelenlétét. Pál bizonyságtétele által, Isten segítségét kérve, próbáljuk lefordítani saját életünkre a mai igét!   

1. Mi az akadály? 

2. Isten szeretetének megnyilvánulása 

3. Isten szeretetének hatása 

Tóth Dorottya Tünde (nagytemplomi beosztott intézményi lelkipásztor - Nyitott Ajtó Szociális Központ) 

 

MAI NAPRA (2017.11.19.) SZÓLÓ IGE ÜZENETEK  

A BIBLIAOLVASÓ KALAUZBÓL ÉS KÉT ÁHÍTATOS KÖNYVBŐL 

 

Bibliaolvasó Kalauz 

Kiegészítő ige: Gal 3,6-18; Napi ige: Ez 23,1-21. 

Magyarázat a napi igéhez: „Láttam, hogy tisztátalan lett, egyformák ők mind a ketten” (13). Paráznaság, hűtlenség, 

házasságtörés, engedetlenség. Nincs is olyan bűn és szenny, amit el ne követett volna ez a két asszony, Oholá és 

Oholíbá, azaz Samária és Jeruzsálem. Elhagyták az Urat, pedig ezt olvashatjuk róluk: „…az enyéim lettek, fiakat 

és leányokat szültek” (4). Hányszor elhagytuk mi is Urunkat, szembefordultunk vele, szövetkeztünk ellenségeivel. 

Valljuk meg neki bűnbánattal: „Én Istenem! Sok nagy bűnöm lelkemet szorongatják.” (MRÉ 303). 

 

C. H. Spurgeon: "Isten ígéreteinek tárháza" - Engedelmességből áldás 

„Ettől a naptót fogva áldást adok” (Hagg 2,19). 

Az eljövendő dolgok rejtve vannak előttünk, ez az Ige mégis egy tükör, amelyben láthatjuk a következő éveket. 

Az Úr így szót: "Ettől a naptól fogva áldást adok." Érdemes megjegyeznünk, mikor hangzott el először ez az ígéret. 

Aszály, gabonarozsda, jégeső pusztított mindenfelé, és ennek oka a nép bűne volt. De meglátta Isten, hogy 

megfenyített népe elkezd engedelmeskedni Igéjének, építi a templomot, ezért mondja ezt: "Attól a naptól kezdve, 

hogy lerakták az Úr templomának alapját; gondoljátok csak meg! Ettől a naptól fogva áldást adok!" Ha bűnben 

éltünk, de a Szent Szellem világosságában erre rádöbbentünk és megtagadtuk a bűnt, akkor számíthatunk Isten 

áldására. Sőt, jótetszését, Szellemét, kegyelmét és a valóság mélyebb kinyilatkoztatását - mind gazdagabban fogjuk 

megtapasztalni. Hűségünk miatt az emberek részéről talán nagyobb ellenállásba ütközünk majd, de az Úrhoz való 

kapcsolatunk egyre bensőségesebb lesz és világosabban fogjuk látni, hogy Isten elfogadott minket. Uram, 

elhatároztam, hogy hűségesebb leszek Hozzád, nagyobb igyekezettel követem tanításodat és parancsaidat; kérlek 

ezért a Krisztusért, tedd áldottá az életemet mostantól fogva mindennap. Ámen. 



 

Mindenkit várunk nagy szeretettel alkalmainkra! Kérem, hogy hívogassuk ismerőseinket, szomszédjainkat, családtagjainkat is! 

Oswald Chambers: "Krisztus mindenek felett" - Amikor Ő eljön 

„És ha eljön, meggyőzi a világot bűn... tekintetében" (Jn 16,8). 

Közülünk nagyon kevesen vannak, akiket Ő meggyőzhetett bűn tekintetében. Ismerjük azt a belső zűrzavart a rossz 

miatt, amit tettünk. De ha a Szent Szellem meggyőz bűn tekintetében, ez elfeledtet velünk minden földi kapcsolatot 

és csak azt az egyet hagyja meg: "Egyedül Te ellened vétkeztem" (Zsolt 51,6). Amikor valaki így győződött meg 

a bűnről, lelkiismerete hatalmasan tudtára adja, hogy Isten nem bocsáthat meg neki; ha megbocsátana, akkor az 

embernek erősebb igazságérzete lenne, mint Istennek. - Isten megbocsát, de saját szívének kellett megszakadnia 

Krisztus halálra adásában, hogy ezt megtehesse. Hogy megbocsát, az az Ő kegyelmének nagy csodája. Egyedül 

Krisztus halála által volt képes arra az isteni természet, hogy megbocsátva is hű maradhasson önmagához. 

Értelmetlenség azt mondani, hogy Isten azért bocsát meg, mert Ő szeretet. Mihelyt Szelleme meggyőzhetett a bűn 

felől, soha többé nem mondunk ilyet. Isten szeretete a Golgota és semmi más! Isten szeretetét csak a keresztről 

tudjuk leolvasni, sehonnan máshonnan. Az egyetlen alap, amelyre nézve Isten megbocsáthat nekem: az én Uram 

keresztje! Lelkiismerete ott megnyugodott. A bűnbocsánat nemcsak azt jelenti, hogy a pokoltól megszabadít és 

felkészít királysága számára. Hogy megbocsát, annyit jelent: visszahelyez egy újjáteremtett kapcsolatba. A vele 

való azonosulásba Krisztusban. A megváltás csodája, hogy Isten engem, a szentségtelent átváltoztat Ő magához, 

az egyetlen Szenthez hasonlóvá azáltal, hogy új természetet ültet belém, a Jézus Krisztus természetét. 

                       
B. Kalauz, áhitatos könyvek napi csendesség tartásához, Gyermek-istentisztelet (nov. 12.), Tóth Dorottya Tünde 

Alkalmaink (2017. november):             

22. szerda 16.00 Bibliaóra. A Golgota eseménye és kihatásai. Az előkészítő kérdések a bejárati asztalon. 

23. csütörtök 17.00 Énekkari próba 

25. szombat 9-12 Tűzzománc készítő tanfolyam Nagy T. Wanda testvérünk vezetésével.  

25. szombat 18.00 Ifjúsági bibliaóra 

26. vasárnap 10.00 Istentisztelet és párhuzamosan gyermek-istentisztelet 

Lehetőség van megrendelni a Bibliaolvasó Kalauzt a következő évre. Ára 280 Ft. Az egyházunkban sokak 

által használt Bibliaolvasó Kalauz kijelöli minden napra az elolvasandó ó- és újszövetségi 

szakaszokat, amelyekhez rövid magyarázat is olvasható. Hadd bátorítsam a testvéreket, hogy 

rendeljék meg a következő évre a Bibliaolvasó Kalauzt, és használják azt naponta! (A mai 

napra szóló kijelölt napi igét a magyarázattal és kiegészítő igével fentebb olvashatjuk.) A 

templomtérben lévő belső kisasztalon elhelyezett lapra kérem írják rá mindazok a nevüket, 

akik szeretnék megrendelni a Bibliaolvasó Kalauzt, illetve az 500 Ft-ba kerülő Képes Kálvin 

Kalendáriumot,  valamint a 95 Ft-ba kerülő Reformátusok Falinaptárát.  
December 1-én pénteken 17 órától filmklubot tartunk. A Feltámadás (Risen-2016) 

című film megtekintésére kerül sor. Jézus feltámadása után a római helytartó megbízza 

Claviust, az erőskezű római tribunust, hogy járjon utána a dolgoknak. Clavius a segédjével, 

Luciusszal nyomozni kezd, hogy megfejtsék a rejtélyt.  

ADVENT: December 3-án, advent első vasárnapján szeretnénk adventi vásárt tartani az istentiszteletet 

követően az alagsorban lévő nagyteremben, s lehet, hogy ezt a többi adventi vasárnapon is megismételjük. A vásár 

bevételét a templom magas fűtéskiadásaira szeretnénk fordítani. Köszönettel fogadunk felajánlásokat e célból (pl. 

jó állapotú, használt ruhát, játékokat, használati eszközöket, s mindent, ami vásárfiaként elképzelhető). A 

megmaradt adományokat szilveszterkor tombola díjként tervezzük szétosztani. 

Dec. 3-án 14 órától adventi kézműves délutánt tartunk, ahol adventi koszorúkat készítünk majd. Ehhez 

elfogadunk gyertyát, tobozokat, szárított narancsot, szárított almát, bármilyen díszítő kellékeket, szalagot, illetve 

pénzbeli adományt. (Dec. 10-én mézeskalács-díszítést tervezünk, dec 16-án pedig karácsonyfadíszek készítését.)  

Szeretettel köszöntjük gyülekezetünkben a Debreceni Református Kollégium Dóczy Gimnáziumának 

diákjait, s tanárjukat: Püskiné Mester Évát, aki az iskola köszöntő szavait tolmácsolja felénk. 

Hirdetem az adakozás lehetőségét, tudván azt, hogy a jókedvű adakozót szereti az Isten. (2Kor 9,7) 
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