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A hónap igeverse: 

„Aki hisz a Fiúban, annak örök élete van, aki pedig nem 
engedelmeskedik a Fiúnak, nem lát majd életet,” Jn 3:36

Az örökkévalóság

Az örökkévalóság gondolata mindig
foglalkoztatta az embert. Megtaláljuk
ezt a gondolatot minden kultúrában, úgy
a  modern  embereknél,  mint  a
legelmaradottabb  ember  csoportok
között is.

A magyarázat  nagyon  egyszerű,  az
ember teremtője az örökkévaló Isten, és
Ő az ember tudomására hozta, hogy van
örökkévalóság. 
Azt olvassuk:
Préd 3:11 Mindent szépen alkotott Isten
a maga idejében. Az örökkévalóságot is
az emberek szívébe helyezte,

Tehát nem véletlen ez a gondolat az
emberek szívében.

A  primitív  emberek  is  felismerték
ezt,  és  hallgatnak  szívükre,  figyelembe
veszik ezt.

A  modern  ember  életében  már
változás  állt  be,  nem  sokat  gondol  és
beszél az örökkévalóságról.

Miért? 
Mert ennek a ténynek az elismerése

komoly következményekkel járna. 
Ha  van  örökkévalóság,  van  Isten,

lesz ítélet,  lesz számadás az itt  eltöltött
életért, a tettekért. Ezt pedig mindenképp

el kell kerülni a bűntudat miatt. Mert van
az emberben bűntudat! Lelkiismerete is
erről tesz bizonyságot.

Egy életen át el lehet ezt "felejteni ",
nem gondolni rá, de a halál pillanatában,
mikor az örökkévalóság küszöbén áll az
ember,  a  valósággal  találja  szembe
magát.

Az örökkévalóság küszöbén minden
más  fényben  tűnik  fel,  mint  a  földi
megvilágításban,  de  lehet  egyesek
számára ez már késő.

A  hívő  embernek  az  a  kiváltság
jutott,  hogy  már  itt  a  földi  létben
szemlélheti  életét  az  örökkévalóság
fényében.  Ez  segíti  a  helyes
döntésekben,  a  készülésben  az
örökkévalóságra. 

Ez fény a Biblián, Isten igéjén 
keresztül árad. 

Engeded hogy ez beragyogjon?
Ezt  a  fényt  ki  lehet  oltani  is,  az

engedetlenség által, ha egyet olvasol és
mást teszel, de ne felejtsd ott majd az ige
szerint lesz a megméretés.

Épp ezért vedd figyelembe, itt a földi
élet  terén  Isten  igéjét,  a  Bibliát,  így
készülve az örökkévalóságra!

Nagy Géza



A hétközi Bibliaórák margójára 

Többen  javasolták,  hogy  az
„Őrállóban”  jelentessünk  meg  időnként
egy-egy  bibliaórai  vázlatot.  Célunk
természetesen  az,  hogy  ezzel  is  kedvet
csiholjunk  a  testvérekben,  hogy
látogassák  ezeket  a  hétközi  alkalmakat.
Remélem  hasznos  és  épületes  lesz
erőfeszítésem. 

A  múlt  alkalommal  az  1Sám
25:1-35 alapján  Nábál  és  felesége
Abigail,  valamint  Dávid  király
történetével foglalkoztunk. 

Nábálnak nagy állatfarmja volt.
Amikor  azonban  Dávid  –korábban
nyújtott  segítsége  viszonzásáért  élelmet
kért tőle, durván visszautasította. Tettével
önző  és  fukar  szívét  leplezte  le.  Bár
szolgái  figyelmeztették,  ő  mégis
megátalkodott maradt és hajthatatlan. 

Ekkor  Dávidnál  „elszakad  a
cérna”,  és  bosszút  tervez.  Ez  meglepő,
hisz  ez  a  történet  két  olyan  eset  közzé
van  beékelve,  ahol  Dávid  tudatosan
elhatárolódik  a  bosszútól  (nem öli  meg
azt a Sault, aki halálát akarja). Riválisát
megkíméli,  de  egy  idegennel  végezni
akar. 

Így  lép  a  színtérre  Abigail,  a
feleség,  aki  azonnal  intézkedik,  menti  a
menthetőt.  Megrakott  szekérrel  siet
Dávid  elé,  hogy  kiengesztelje  őt.
Megalázkodik előtte,  bocsánatot  kér  (!),
emlékezteti,  hogy  az  Úr  visszatartani
akarja őt a vérrontástól, hogy ne legyen
később folt az „erkölcsi bizonyítványán”.
Tanulságok:
1.  Nábállal (nevének  jelentése:  bolond,
valószínű  csúfnévként  ragadt  rá
magatartása  miatt)  nem  tud  senki  szót
érteni – sem felesége, sem szolgái (17.v.)
Az  önzés,  fösvénység,  elszigetelődés
bennünket  is  fenyeget,  de  álljunk
ellent. 

2.  Dávid helyet  ad  indulatainak,  és
kevésen  múlt  a  tragédia.  Isten ezt  kéri
gyermekeitől:  „Ne fizessetek senkinek
rosszal  a  rosszért”;  „  ne  álljatok
bosszút  önmagatokért”  ;  „minden
keserűség,  indulat,  harag,  kiabálás
legyen távol tőletek”. Bárcsak Istennek
hinnénk, és nem romlott szívünknek.  
3.  Abigail (nevének  jelentése:  akinek
öröm  az  apja)  bölcs  és  gyors
cselekvésével  megmenti  ostobán
viselkedő férjét és gazdaságát a haláltól.
Szépségével - anélkül, hogy hivalkodna,
megnyerő  beszédével  -  anélkül,  hogy
manipulálna „felnyitja” Dávid szemét, és
kijózanítja  dühöngő állapotából.  Milyen
szép  magatartás  ez.  Szavainkkal
mérgezhetünk,  vagy  áldást
mondhatunk;  rombolhatunk,  vagy
építhetünk.  (Jak  3)  A  felelősség  a
mienk.

Kedves olvasó, mivel áldott vagy, légy
te magad is áldás környezetedben!

       
   Boros Róbert lp.

Interjú 
a gyülekezet tagjaitól

 Milyen egy jó imaóra? 
Mit vár el a gyülekezet 

az imaóravezetőtől?
 
1. Az imaóravezetés  legyen buzdítás az
imára  és  nem  tanítás,  nem  prédikáció.
Amikor  a  vezető  nem  tudja  mit  kell
mondjon,  mert  nincs  kapcsolatban  az
Úrral, akkor sokat beszél tartalom nélkül,
ezt  kerülni  kell.  Az  imaórára  készülni
kell, ha egész héten más van főhelyen, ez
vasárnap reggel meglátszik.
2. Imaórára általában rövid és mindenki
számára  érthető  igeversek  vannak
kijelölve, ezért  nem szükséges a hosszú
magyarázat,  prédikáció,  ehelyett  inkább
több  imatémát  kell  felsorolni,  lehetőleg



ne csak olyanokat, amelyek közvetlenül a
gyülekezetet  érintik,  hanem  lehet
szélesíteni  is  a  kört.  Az  imaóravezető
legyen  rövid,  hogy  jusson  idő  az
imádkozásra.   Amikor  ritkán
kiscsoportokban  imádkozunk,  akkor
fontos,  hogy  sorban  imádkozzanak  a
csoportban  levő  személyek,  nem
egyszerre.
3.  Az  imaóravezetők sokszor
elkalandoznak az igétől, pedig az annyira
gazdag,  annyira  egyszerű  és  nekünk
szóló.  Nem kell  mellé  beszélni,  csupán
megvizsgálni, hogy mit jelent számunkra
ma   az  adott  igevers.  Olyan  jó  lenne,
hogyha  nem  lenne  gond  az,  ha  valaki
kétszer  imádkozik,  ha  valakinek  még
eszébe  jut  valami,  akkor  bátran
elmondhatná.  Profik  vagyunk  abban,
hogy  mindenki  ugyanazt  mondja  el,
ugyanazt  fogalmazza  meg  többféle
képen, de Isten nem süket, ha a testvérem
imájára  Ámen-el  válaszoltam,  akkor  én
ezzel  kifejeztem azt,  hogy én  is  kérem
ugyanazt. Ha több téma van megemlítve,
akkor mindenki válasszon egy-egy témát,
így  imáink  nem  lesznek  sablonosak.
Nézzünk  kifelé  is,  imádkozzunk  az
országunkért,  városunkért,  az
elöljárókért,  a  vezetőkért  többet,  hiszen
ha  többen  egy  akarattal  tesszük,  akkor
nagyobb hatása van.
4.  Az  imaóra olyan  légkörben  kellene
történjen,  ahol  érzed  azt,  hogy  valakit
megszólítasz,  és  valaki  szól  hozzád.  Az
imaóra  kapcsolódik  az  imádathoz,
amelyben van egy  szellemi  rész és  egy
érzelmi rész. Nem zárhatjuk ki Istent és
egymást.  Egy  olyan  kapcsolat,  ahol
nyíltan, őszintén tudunk szólni Istenhez,
mert  utóvégre  Isten  úgyis  ismeri  a
szíveket, a legbelsőbb pontjainkat, nincs
mit takargatni előtte, s ennek a tudatában
kell  közelednünk  Istenhez  alázatban,
ugyanakkor  tudva  azt,  hogy  kihez
szólunk, s azt, hogy mit akarunk tőle. Az

aki  buzdít,  az  serkentsen.  Ha  én  el
vagyok  lankadva,  amikor  jövök  az
imaházba, akkor éreznem kell azt, hogy
valaki lök, emel, segít egy hullámhosszra
kerülni  Istennel.   Amikor  gyülekezetbe
jövünk,  amely  az  imádság  háza,  akkor
nem  egy  buliba,  egy  klubba  jövünk,
hanem imádkozni. Ha mindenki azért jön
a  gyülekezetbe,  mert  akar  imádkozni,
akkor  valóban  imádság  háza  lesz,
másképp csak egy közösségi terem, 
nekünk pedig arra kell törekednünk, hogy
imádság háza legyen.
5. Az  imaóra egy olyan pillanat, amikor
elmondhatunk  mindent  az  Úrnak.  Itt
készülünk fel az egész napra, így ha már
itt  megnyílik  a  szívünk,  akkor
könnyebben  befogadjuk  az  igét.  Az
imaóravezető, ha a Szentlélek által szól,
akkor tudja, hogy mit kell mondania, és
meddig kell szólnia.
6. Egy imaóra akkor jó, ha már otthonról
felkészülten jövünk, Isten igéjének helye
van az életünkben, a szolgáló által Isten
Lelke formál bennünket, szól hozzánk, a
biztatás legyen rövid, több idő legyen az
imádkozásra  szánva,  és  ha  az  egész
gyülekezet  részt  vesz  az  imádkozásban,
hogy  az  imáink  csokorként  kerüljenek
Isten  elé,  kedves  illattal,  amit  ő  is
elfogad,  hisszük,  hogy imáinkra  választ
is ad.
7. Az imaóra vezető lelki kell legyen, aki
odavezeti az imádkozó szíveket Isten elé.
8.  Szeretem  azt,  amikor  az
imaóravezetés  lényegre  törő,  érdekkeltő
és  lenyűgöző  olyan  szinten,  hogy  a
testvérek,  akik  szeretnének  imádkozni,
azok  bele  tudják  helyezni  magukat  a
buzdításba,  az  igébe.  Belülről  jöjjön  az
imádság,  ne  legyenek  betanult
imádságok, hanem mondjuk el azt, amit
Isten Szentlelke abban a pillanatban kitár
és munkál bennünk.

Kérdezett Boros Viktória



Gyakran feltett kérdések
Vagy olyan kérdések, melyre

nem kaptad eddig meg a választ

Szeretnénk egy új rovatot indítani,
amelyben gyakran feltett kérdésekre,

vagy kérdésekre, amelyre nem tudod a
választ,  szeretnénk megkeresni az Isten

szerinti válaszokat.
Kérjük ezért ha valakinek van ilyen

kérdése, küldje el SMS-ben a következő
telefonszámra: 0770 573 473.

A kérdező neve nem fontos.

Fejtörő
A múlthónapi megfejtések:
- Zimri, 7 napig uralkodott; 2 Kir 16:15
- az első leprás Mózes volt; 2 Móz 4:6-7

Kérdés vasárnapi iskolásoknak:
- Körülbelül hány éves volt József, 
amikor álmai elkezdtek beteljesedni?

Az első megfejtő, aki megküldi a 
választ és nevét  sms-ben a 0735 501 094
telefonra jutalmat kap.

Kérdés fiataloknak, felnőtteknek:
- Mi volt Mózes idejében a 
Szövetségládában?

A Szolgálócsoportok 
tagjainak figyelmébe: 

szolgálatotok fontos, hasznos és
szükség van rá!

Bódás János:

REFORMÁTUS REFORMÁCIÓ

Megőriztük a Hitvallást 
s az Igét századokon át,
tisztán és híven.
De csak könyvekbe zárva! - mert szívünktől 
nyelve, szelleme már - már idegen.

Nem éljük, amit vallunk, (mint az ősök)
utunkban a Lélek már nem vezet.
Bár mindnyájunk közös célja a Béke,
de utána a Pénz s az Élvezet.
Üresedik a templom, nincs imádság
asztalnál, ágyban, üzemben, mezőn.

Isten népére nem ismerhet immár
bennünk a világ. Rosszul áll a pör:
vádjait szaporítja ellenünk sok
millió "Minőségi Ellenőr".
Úszunk az árral, számunkra is sorra
ezrével nőnek az uborkafák, s kapaszkodunk,
mert nagy erővel vonz a
fösvény, úrhatnám kispolgáriság.
A múlthoz képest hol van a minőség?
Hiába van papíron igazunk,
hiába mondjuk tisztán az Igét ha
a cáfolata sokszor mi vagyunk!

Bizony, bizony a "Semper reformari"
ideje jött el s elsősorban ránk!
Nem szekta, "izmus", Róma most a kérdés:
bennünk lobbanjon újra fel a Láng,
a szent Láng, ami őseinkben égett,
mitől sok fásult szív tüzet fogott
s áldozva szolgálták a hazát s népet,
szerények, tiszták voltak, s boldogok.
Itt az idő, hogy a Lélek vezessen
s azt tegyük, amit az Úr ma ránk kiró:
nékünk kell újjászületnünk, úgy lesz csak
majd református reformáció!

A lap   célja,  hogy  az   őrállók    kiáltása,  az
információk,  minden emberhez eljussanak.

Szerkesztik:   Nagy Géza,  Gál János,   Boros
Viktória

 E   lapból   minden   anyag   szabadon
felhasználható eredeti rendeltetésének megfelelően.

Gyülekezetünk weboldala:  www.tmbgy.ro


