
Bibliaóra – 2021. december 3. 

Kezdő ének: 68. zsoltár – Hogyha felindul az Isten… 

Imádság:  

Köszönjük Urunk az ádvent csendjét és üzenetét. S ha hiányzik belőlünk ez a 

csend, akkor kérünk, teremtsd meg bennünk, hogy meghalljuk szelíd szavadat, 

örülni tudjunk annak, hogy a szívünkhöz érkezel. Hadd töltsön be minket az az 

öröm, amely felülről való és tekintetünket is fel tudja emelni a múló dolgokról az 

örökkévalókra. Ehhez kérjük, hogy vizsgálj meg minket, nincs-e bennünk olyasmi, 

ami Előtted nem kedves. Vezess alázatra, hogy tudjunk Téged nagynak látni, és 

ugyanakkor felismerni, mit jelent, hogy lehajoltál hozzánk, amikor közénk jöttél az 

Úr Jézus Krisztusban, hogy Általa megtörjed a halál és kárhozat erejét és hogy 

üdvösséggel ajándékozhass meg. Hadd lehessen a megváltás feletti öröm a mi 

örömünknek is a forrása, hadd tudjuk ezt hálaadással megélni, továbbadni. Kérünk, 

igéddel ezt munkáld bennünk ma is. Ámen 

Ószövetségi igeszakasz – Náhum könyve 2. rész Ninive feldúlása 

1 Jön már a hegyeken az örömhírhozó, aki békességet hirdet! Ünnepeld, Júda, ünnepeidet, 

teljesítsd fogadalmaidat, mert nem gázol át rajtad többé a pusztító, teljesen megsemmisült! 

2 Ostromló vonul ellened, Ninive! Őrizd az erődöt, figyeld az utat, öltözz fegyverbe, szedd 

össze minden erődet! 3 Visszaadja az Úr Jákób méltóságát, Izráel méltóságát, bár rablók 

rabolták ki őket, levagdalták ágaikat.  

4 A vitézek pajzsa vörös, a katonák ruhája bíborszínű. Harci kocsijaik acélosan csillognak, 

amikor harcra készülnek, és fenyegetve rázzák a lándzsát. 5 Harci kocsik robognak az 

utcákon, fel-alá száguldoznak a tereken, ragyognak, mint a fáklyák, cikáznak, mint a villámok. 

6 Felriadnak a parancsnokok, hanyatt-homlok rohannak, sietnek a várfalakra, de már áll az 

ostrom. 7 A folyam felőli kapuk föltárultak, a palota rémületbe esik. 8 A királynőt fogolyként 

hurcolják el, szolgálólányai keseregnek, mint a nyögő galambok, és mellüket verik. 9 Olyan 

lett Ninive, mint egy víztároló, amelynek elfolyt a vize. Álljatok meg, álljatok meg! – kiáltják, 

de senki sem fordul vissza. 10 Raboljatok ezüstöt, raboljatok aranyat! Határtalan sok a kincs, 

tömegével van mindenféle drága holmi! 11 Dúlás, pusztulás, felfordulás! Megdermed a szív, 

reszketnek a térdek, meggörnyed minden derék, minden arc elsápad. 12 Hová lett az 

oroszlánok tanyája, az oroszlánkölykök barlangja, ahová hazajárt nőstényéhez a hím 

oroszlán, ahol a kölykeivel lakott, és senki sem merte fölriasztani?! 13 Az oroszlán bőven 

szerzett zsákmányt kölykeinek, és öldökölt nőstényeinek, megtöltötte barlangjait 

zsákmánnyal, tanyáit pedig prédával. 14 De én most rád támadok – így szól a Seregek Ura –, 

és porrá égetem harci kocsijaidat! Oroszlánkölykeidet fegyver emészti meg, véget vetek 

zsákmányszerzésednek a földön, és nem hallatszik többé követeid szava.  

Kedves Testvéreim, a bibliaolvasók által egy kevésbé ismert könyvet olvasunk 

most. Náhumról csak annyit tudunk, ami a bevezetésben olvasható róla. Nevének 
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jelentése: Jahve megvigasztal. Elkósi, amit megpróbáltak azonosítani egyes galileai, 

júdeai helységekkel, de ez bizonytalan. Annál fontosabb azonban az üzenet, amit 

általa hirdetett Isten. Ugyanis arról szól, hogy Ő a világnak az ura, aki türelmes, de a 

hűtlenséget nem tűri. Emberi hatalmasság nem állhat meg előtte.  

A könyv Ninive ellen szóló ítéletes prófécia. Ninive 150 ezer lakosával az ókor 

legnagyobb városa volt. 1M 10,8-12 szerint Nimród alapította. Mindig jelentős hely 

volt, később fővárosa is Asszíriának. Megpróbálhatjuk elképzelni hatalmát annak 

alapján is, hogy Szanhérib mennyire impozánsan kiépítette. Többek között a várost 

helyenként 25 m magas kettős fallal vette körül, amin 15 kapu volt, a fal körül 50 m 

széles árokkal; palotákat, utcákat, tereket épített, vizet biztosított a város számára 

úgy, hogy az asszír birodalom méltán lehetett rá büszke. Ninivét a babiloniak 

foglalták el és rombolták le Krisztus előtt 612-ben. Angol régészek kezdték feltárni a 

19. században. A feltárt falból ma 12 km és a Nergal kapu van meg, amit az iszlám 

állam pár éve kis híján lerombolt. Az egykori Ninive ugyanis a mai Moszul területén 

van Irakban. (Az iraki keresztyének nagy többsége asszír származásúnak vallja 

magát). 

 E bevezető után térjünk rá igénkre. Általánosan elmondható, hogy a jómód, 

gazdagság és hatalom rendszerint együtt jár a gőggel, elbizakodottsággal, ami 

Istennek nem tetsző életformát is jelent. Ahogyan nem ok nélkül küldte oda Isten 

Jónás prófétát, akinek ítélethirdetését Ninivében általános megtérés követte. 

Azonban ez nem jelentett gyökeres változást, hatása hamar elmúlt, s most a Náhum 

által hirdetett ige már a város végső pusztulásáról szól: letelt számukra az idő.  

 Mai fejezetünk 1-3. verse biztató üzenet Izráel fiainak, örömhír azoknak, akik 

várják Isten igazságos ítéletét. Hiszen azt mondja el, hogy „nem gázol át rajtad többé a 

pusztító, teljesen megsemmisült”. Az ellenséges néptől, aki annyi szenvedést és kárt 

okozott, Isten megszabadította népét, visszaadja Jákób méltóságát. Nem úgy írja le 

mindezt a próféta, mint akinek szeme előtt ez már meg is történt volna, de mégis 

múlt időben fogalmaz. Ez azt a bizonyosságot jelzi, hogy Isten valóra váltja ígéreteit 

– annak jegyében, hogy a hit a nem látott dolgokról való meggyőződés (Zsid 11,1) 

 A 4-14. versek Ninive feldúlását írják le. Mindent elsöprő, félelmetes és 

megállíthatatlan ez az roham. Az akkori haditechnika teljes erejével felvonul és 

bevetésen van. Mire a város parancsnokai észbe kapnak, már áll az ostrom. Most a 

kaput sem jelentenek védelmet – pedig Ninive kapui kisebb erődítménynek 

számítottak, ahogyan azt a máig megmaradt kapu is mutatja. Királynő elhurcolásáról 

tesz a próféta említést, a királyról nem esik szó. Az, hogy úgy jár Ninive, mint a 

víztároló, amelynek vize elfolyt, jelzi a teljes tehetetlenséget és védtelenséget. 

 Rablás, dúlás, pusztulás, fosztogatás, teljes felfordulás – és teljes lebénulás 

követi az ellenség győzelmét, különösen is szomorú a foglyok bemutatása: 



Megdermed a szív, reszketnek a térdek, meggörnyed minden derék, minden arc elsápad.  

Hogy ki ez a győztes ellenség, arról nem szól a prófécia. De az oroszlán (ez Asszíria 

jelképe) teljhatalma – noha korlátlanul tehetett bármit – megszűnik, az nyilvánvaló. 

Az Úr véget vet minden eddigi zsákmányszerzésének, hatalmának, amellyel sakkban 

tartotta az Ő népét is. 

Végső soron az üzenet Isten népe számára, hogy Ő a teremtett világ ura, Ő 

szabja meg az időt, nála van az ítélet ott, ahol nem kell a kegyelme. Népére pedig 

gondja van, megengedi a nyomorúságokat, de elhozza a felüdülés – megváltás idejét 

is. Ezt szabad nekünk is hittel elfogadnunk. Hiszen Krisztusban békességet hirdetett 

nekünk is. 

Újszövetségi igeszakasz: Jk 5,7-12 – Intés türelemre 

7 Legyetek tehát türelemmel, testvéreim, az Úr eljöveteléig. Íme, a földművelő várja a föld 

drága gyümölcsét, és türelmesen várja, amíg az korai és késői esőt kap. 8 Legyetek tehát ti is 

türelemmel, és erősítsétek meg a szíveteket, mert az Úr eljövetele közel van. 9 Ne 

panaszkodjatok, testvéreim, egymásra, hogy el ne ítéltessetek! Íme, a bíró az ajtó előtt áll. 10 

Vegyetek példát, testvéreim, a szenvedésben és a türelemben a prófétákról, akik az Úr 

nevében szóltak. 11 Íme, boldognak mondjuk azokat, akik tűrni tudtak a szenvedésekben. 

Jób állhatatosságáról hallottatok, és láttátok, hogyan intézte a sorsát az Úr; mert igen 

irgalmas és könyörületes az Úr. 12 Mindenekelőtt pedig, testvéreim, ne esküdjetek se az égre, 

se a földre, se más egyébre. Hanem legyen az igenetek igen, és a nemetek nem, hogy ítélet alá 

ne essetek. (Mt 5,37) 

Kedves Testvéreim,  

 Intés türelemre – semmit nem vesztett aktualitásából ez a néhány igevers. A 

türelem nagyon sokszor előfordul benne. Hiszen a türelem olyan kincs, amellyel nem 

sokan rendelkeznek, ami gyorsan fogy és könnyen elveszíthető. Figyeljük meg, hogy 

a türelem és a tűrés mennyire szorosan együtt járnak. Látjuk, hogy az tud tűrni, aki 

türelmes, és a tűrésben edződik a türelem. Sokszor tesszük fel a kérdést, hogy 

egyáltalán hol van a türelem vagy a tűrés határa? Meddig? Meddig még?  A 

bevezető vers – bár nem erre akar válasz lenni, de mégis eligazít – azt mondja, hogy 

„az Úr eljöveteléig”. Határ tehát, vagy pontos időpont nincs – egyszerűen azt 

mondhatjuk, hogy végig. Az idők végéig, az életünk végéig, Jézus visszajöveteléig – 

az ősegyházban ez a várakozás sokkal valóságosabb volt, mint ma.  Mindenképpen 

benne van, hogy nincs határ, amin túl a türelem már nem lenne követelmény. 

  Az apostol példának a földművelőt hozza fel, aki minden aktivitása mellett 

sem lehet türelmetlen,ha termést vár, hanem türelmesen várja ki és kivárja 

mindannak az idejét, ami ahhoz kell, hogy az elvetett mag termést hozzon. Várni és 

türelmesnek lenni – egymással szorosan összekapcsolódó tevékenységek. Várni és 

türelmesnek lenni – de nagy kihívás ez a számunkra is! A biztatás pedig abban van, 

hogy az Úr eljövetele közel van – írja Jakab. Vajon számunkra is, nekünk is ismerős ez a 
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gondolkodás, hogy az Úr Jézus eljövetele valóságos esemény lesz, és akár a mi 

életünk folyamán is bekövetkezhet? Ez a hit erősíti meg a várakozó ember szívét az 

ige szerint. Mi milyen „szíverősítőket” ismerünk, szedünk, alkalmazunk??? 

 A türelmetlen, tűrni nem tudó ember általában panaszkodik, okkal, ok nélkül, 

s főleg ok nélkül. A baj, amikor ezt ráadásul testvér ellen teszi, őt bántja vele. Ezért 

írja Jakab: Ne panaszkodjatok, testvéreim, egymásra, hogy el ne ítéltessetek! Két fontos 

figyelmeztetés van ebben a mondatban. Az egyik, hogy egymásra ne 

panaszkodjunk. Ne bántsam, vádoljam, okoljam, támadjam a másikat. A másik, 

hogy ez a magatartás ítéletet von maga után. S vajon megállnék-e az ítéletben? Íme, a 

bíró az ajtó előtt áll. A Bíró igazságos, hallja a panaszt, a vádakat. Közelebb van, mint 

gondolnánk. Az ajtó előtt áll – ádventben ez egy nagyon kedves üzenet, ha arra 

gondolunk, hogy Jézus érkezik, hogy az ajtó előtt áll és kopogtat, hogy beengedjük. 

Viszont, ha mint bíró érkezik, akkor jó lesz vigyáznunk, hogy ítéletet ne jelentsen 

számunkra az Ő érkezése. 

 Jakab példaként említi a prófétákat, akiknek nem volt magánéletük, akiknek 

sorsa egybefonódott az általuk hirdetett üzenettel, és akik ezért sok gúnyt, 

megvetést, bántást, elutasítást és üldöztetést szenvedtek el. Türelemmel, tűrve, mert 

tudták, hogy az Úr nevében szólnak, nem a maguk gondolatait hirdetik. Bizony, ma 

is boldogok, akik tűrni tudnak. 

 A konkrét példa pedig Jób példája, aki állhatatosan tűrte a sok érthetetlen 

nyomorúságot, akinek a szenvedése igaz bizonyságtétel volt. De Jakab sokkal 

inkább az Úrra mutat, aki kegyelmes volt Jób életében is. Sorsát jól intézte, mert igen 

irgalmas és könyörületes. Erre – Őrá gondoljunk. 

És végül, de „mindenekelőtt pedig, testvéreim, ne esküdjetek se az égre, se a földre, se 

más egyébre. Hanem legyen az igenetek igen, és a nemetek nem, hogy ítélet alá ne essetek.” Ez 

már mintha egy önálló téma lenne, de gondoljuk csak meg, mikor szoktak az 

emberek esküdözni, esküvel bizonygatni valamit? Amikor türelmetlenek, amikor 

sürgetik a dolgokat. Jakab óvva int az ilyenfajta esküvéstől, akármire is történik. 

Viszont arra figyelmeztet, hogy eskü nélküli szavaink súlya érjen fel az esküvel 

megerősített szavakéval. 

Imádság: 

 Úr Jézus, aki tűrtél és szenvedtél értünk, aki türelmesen hívogatsz és keresel 

minket, köszönjük, hogy ezt még mindig teszed. Hol vagyunk mi ettől a türelemtől, 

tűréstől! Bocsásd meg minden türelmetlenségünket és annak következményeit, 

mindazt a kárt, bántást, amit okoztunk. És főleg, hogy ez Veled szemben s 

bizalmatlanság, kételkedés. Bocsásd meg, kérünk az egymásra való panaszkodást is. 

Segíts, hogy legyen példa előttünk Jób állhatatossága. Hiszen hol lehet 

összehasonlítani az ő szenvedését a mi próbáinkkal? Hát még azzal, amit értünk 



vállaltál a Golgotán! Segíts, hogy a Te kereszted perspektívájából tudjunk tekinteni 

minden nyomorúságunkra és megvigasztalódjunk, reménységet nyerjünk általa. 

Ámen           Mi Atyánk…         Áldás… 

Záró ének: 367. dicséret – Emeljük Jézushoz szemünk… 


