
Kedves Testvérem! Ha elolvasta, s lehetősége van rá, adja tovább szomszédjának, ismerősének, esetleg fénymásolja! Köszönjük! 
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ÉZSAIÁS A BÉKE ELÖVENŐ KORSZAKÁT HIRDETI 

 

Igeolvasás: Ézs 2,1-5 

 

Alapige: Ézs 2,3-5 Eljön a sok nép, és ezt mondják: 

Jöjjetek, menjünk föl az Úr hegyére, Jákób Istenének 

házához! Tanítson minket utaira, hogy az ő ösvényein 

járjunk. Mert a Sionról jön a tanítás, és az Úr igéje 

Jeruzsálemből. Ítéletet tart a nemzetek fölött, megfenyíti a 

sok népet. Kardjaikból kapákat kovácsolnak, lándzsáikból 

metszőkéseket. Nép a népre kardot nem emel, hadakozást 

többé nem tanul. Jákób háza, jöjjetek, járjunk az Úr 

világosságában!  

Kedves Testvérek! Ézsaiást az Ószövetség 

evangélistájának is nevezik, mert tanúskodik Jézus 

Krisztusról mint Szabadítóról.  A Messiás születéséről, szenvedéséről és haláláról. (Ézsaiás = Jesajahu, neve 

jelentése: Isten a szabadító.) Az ember nem változik, ”mert a bűn az ajtó előtt áll,és reád van vágyódása” és 

nem tudunk uralkodni rajta. Mintegy 2500 évvel ezelőtt hangzik a prófécia egy feszültséggel terhes időben. 

Izrael két nagyhatalom: Egyiptom és Asszíria között helyezkedik el. Uzzija király uralkodásának idején 

hangozhatott el, aki 781-től 740-ig uralkodott. Később Mikeás próféta is szól az eljövendő béke korszakáról, 

de Ézsaiás még hangsúlyosabb módon.  

Látomás a béke korszakáról: Az ún. Ebed Jahve (Isten szenvedő szolgája) énekek rajzolják elénk Krisztus 

szenvedését, most azonban egy ujjongó, hatalmas erőt felmutató,béke korszakot vázol fel a próféta. 

1, Az Úr hegye, a Sion kimagaslik 

Legnagyobb és legfontosabb lesz Isten temploma. A vallás nem a valóság elől való menekülés, ahogyan azt a 

kommunista rendszerben hallottuk, hanem a hit erőforrás az ember számára. 

2, Tanítás: a TÓRA 

Ef4,14: Hogy többé ne legyünk kiskorúak, akik mindenféle tanítás szelében ide-oda hányódnak és sodródnak, 

az emberek csalásától, tévútra csábító ravaszságától, hanem az igazsághoz ragaszkodva növekedjünk fel 

szeretetben mindenestől Őhozzá, aki a fej, a Krisztus. A tanítás Isten felkent szolgája által hirdettetik. 

3, Világosság vs. sötétség 

Jóel 3,9 sáskajáráshoz hasonlítja az ítéletet. Máté 

pedig a Mt 4,16-ban Ézsaiás prófétát idézi: „A nép, 

amely sötétségben ül, lát nagy világosságot. Jézus 

Krisztus ezt hirdette: Térjetek meg, mert elközelített 

a mennyek országa. Az 1Pt 2,9-ben pedig ezt 

olvassuk: „Sötétségből az Ő csodálatos 

világosságára hívott el titeket.” Az Úr igéje 

nemcsak bölcsességre, ismeretre tanít, hanem tükör, 

fék és ösztöke, ahogyan Kálvin. 

 

 



Hívogassuk családtagjainkat, ismerőseinket! A prédikációk honlapunkon meghallgathatóak, elolvashatóak (furediut.hu).  

4, Megtérés, a Szentlélek érintése nagy változást eredményez 

Nincs többé ellenségeskedés, háború az emberi szívben. A vasra a földművelésnél lesz szükség: a kardból kapa 

lesz, lándzsából pedig kést készítenek, hasznos eszközökké válnak. Személyes életünkben is tapasztalhatjuk, 

amint Jézus átformálja szívünket, érzésvilágunkat, döntéseinket is. 

Jn 1,12: „Valakik befogadták, azokat felhatalmazta, hogy Isten gyermekeivé legyenek.” Isten életet adó és 

megtartó erő, az egyetemes béke korszakában. Isten uralma alatt dicsőséges és mindenre kiterjedő béke, örök 

öröm támad. Ez rész szerinti, mert egykor színről-színre való lesz. 

Az emberi szeretetben való együttélés kérdését Jézus a boldogmondásokban fejti ki: ”Boldogok a 

békességteremtők, mert ők Isten Fiainak neveztetnek.” (Mt 5,9) 

Ez nem képzelgés, nem álom. Aki az Úr Jézus Krisztus világosságát megtapasztalja, tudja, milyen érzés ez. „ 

Ma ha az ő szavát halljátok, meg ne keményítsétek a ti szíveteket.” Ámen. 

 

-------------------------  (Szolgálattevő: Hatvani László – nyugd. lelkész) ------------------------- 

 
 

      
 

    
 

                             
                                  Július 22-26: Gyülekezeti gyermekhét az altemplomban Vízre magyar! címmel 

 

Aug. 18. vasárnap  9.40 Énektanulás, párhuzamosan pedig imaközösség a presbiteri szobában.  

Aug. 18. vasárnap 10.00 Istentisztelet. Szolgál: Hatvani László – ny. lelkipásztor 

Aug. 18. vasárnap 14.00 English-language worship for students (Mustard Seed Chapel) 

Okt. 13. vasárnap 10.00 
Felújításért hálaadó istentisztelet várható időpontja. Meghívott igehirdető: 

Dr. Fekete Károly, püspök úr. 

 

- Hirdetem, hogy az istentisztelet utáni szeretetvendégséghez szívesen elfogadunk süteményt, teát. 

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