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Előfohász: „9Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz ő: megbocsátja bűneinket, és
megtisztít minket minden gonoszságtól.
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Ha azt mondjuk, hogy nem vagyunk

bűnösök, hazuggá tesszük őt, és nincs meg bennünk az ő igéje.” (1Jn1, 9.10.) Ámen
Ének: 459:14: „Az Isten Bárányára letészem bűnöm én…”
Előima: Imát rebegve jövünk eléd kegyelmes Istenünk, s kérünk vezess el bennünket
egy olyan bűnvallásig, amely nemcsak kimondja és leteszi bűneit, hanem őszinte
szívvel megbánja mindazt, amit Ellened és felabarátai ellen tett.
Urunk megvalljuk, hogy mi sem vagyunk jobbak, mint József fia. Hiszen tele vagyunk
elégedetlenséggel, aggódással és félelemmel. S miközben csak a problémáinkat
sorakoztatjuk egymás után megfeledkezünk arról, hogy Te hatalmas Úr vagy. Te vagy
az, aki rendezed ennek a világnak s benne a mi életünknek a folyását. Te vagy az, aki
Igéd erejével ma is kész vagy szívünket minden szennytől megtisztítani.
Te vagy, aki keresel bennünket ma is, s nem mondasz le rólunk, annak ellenére, hogy
lelkünk képtelen megpihenni, s olyan nehezen rakja le előtted terheit és
nyomorúságait.
Urunk, ott van szívünkben a vágy, hogy szeretnénk olyanok lenni, mint Te-alázatos és
szelíd. De megvalljuk Előtted, hogy nélküled ez nem megy. Szükségünk van Lelked
erejére, szükségünk van Rád, hogy kövessünk, hogy Igéd ott legyen lámpásként, mint
fény a mi utunkon. Ezért könyörgünk ma, hogy szólj hozzánk, formálj bennünket
szereteteddel, hogy mi is szeretni tudjunk ott, ahová helyeztél bennünket. Tudva, hogy
„Aki szereti a testvérét, az a világosságban marad, és nincs benne semmi
megbotránkoztató;
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aki pedig gyűlöli a testvérét, az a sötétségben van, és a

sötétségben jár, és nem tudja, hova megy, mert a sötétség megvakította a
szemét.”(1Jn2,10.11.) Jöjj világosság! Jöjj élet forrása! Jöjj Lélek, s áld meg a mi
együttlétünket! Jézus Krisztusért kérünk…Ámen
Ószövetségi igerész: Józsué könyve 17

„1Manassé törzsének is jutott kisorsolt rész; ő volt ugyanis József elsőszülöttje.
Mákírnak, Manassé elsőszülöttjének, Gileád apjának jutott Gileád és Básán, mert
harcos ember volt. 2Manassé többi fiának is jutott örökség, nemzetségenként: Abíezer
fiainak, Hélek fiainak, Aszríél fiainak, Sekem fiainak, Héfer fiainak és Semída fiainak.
Ezek
3

József

fiának,

Manassénak

a

férfi

leszármazottai

nemzetségenként.

De Celofhádnak, Héfer fiának, aki Gileád fia, Mákír unokája és így Manassé

dédunokája volt, nem voltak fiai, csak leányai. Leányainak neve Mahlá, Nóá, Hoglá,
Milká és Tircá volt. 4Ezek odamentek Eleázár paphoz meg Józsuéhoz, Nún fiához meg
a fejedelmekhez, és ezt mondták: Az ÚR megparancsolta Mózesnek, hogy testvéreink
között nekünk is adjon örökséget. Adott is nekik örökséget az ÚR parancsa szerint
apjuk testvérei között. 5Így esett Manasséra tíz rész a Jordánon túl levő Gileád és
Básán földjén kívül. 6Mert Manassé leányai örökséget kaptak az ő fiai között. Gileád
földje
7

pedig

Manassé

többi

fiáé

lett.

Manassé határa Ásértól Mikmetát felé húzódik, ami Sikemmel átellenben fekszik,

azután dél felé fordul a határ Én-Tappúah lakói felé. 8Tappúah földje Manassénak
jutott, de maga Tappúah, Manassé határán, Efraim fiaié lett. 9Azután lefelé megy a
határ a Káná-patak felé a pataktól délre. Ezek a városok Efraimnak jutottak, bár
Manassé városai között voltak. Manassé határa a pataktól északra volt, és a tengernél
végződött.
Északon
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10

A déli rész Efraimé, az északi rész Manasséé lett, határa pedig a tenger.
Ásér

a

szomszédja,

keleten

pedig

Issakár.

Manassénak jutott Issakár és Ásér területén Bét-Seán a falvaival együtt, Jibleám a

falvaival, Dór lakosai falvaikkal együtt, Én-Dór lakosai falvaikkal együtt, Taanak
lakosai falvaikkal együtt, Megiddó lakosai falvaikkal és a három dombvonulattal
együtt.
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De magukat a városokat nem tudták birtokba venni Manassé fiai, a

kánaániaknak így sikerült ott maradniuk azon a földön. 13Amikor megerősödtek Izráel
fiai, kényszermunkára fogták a kánaániakat, kiűzni azonban nem tudták őket.
14

De József fiai így beszéltek Józsuéval: Miért csak egy sorsvetésnyi örökséget és egy

kimért részt adtál nekünk? Hiszen nagy a mi népünk, mert mindeddig megáldott
bennünket az ÚR. 15Józsué azt felelte nekik: Ha olyan nagy a ti népetek, menjetek föl
az erdőségbe, és irtsatok abból magatoknak a perizziek és a refáiak földjén, ha szűk
nektek Efraim hegyvidéke!

16

Erre azt mondták József fiai: Ez a hegyvidék nem elég

nekünk, viszont a síkságon lakó kánaániaknak mind vas harci kocsijaik vannak: BétSeánban és falvaiban is, meg Jezréel síkságán is.
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Józsué azonban azt felelte József

házának, Efraimnak és Manassénak: Nagy a ti népetek, és az erőtök is nagy! Nemcsak
ez az egy kisorsolt rész jut tehát majd nektek, 18hanem egy egész hegyvidék lesz majd
a tiétek! Ahol erdőség van, irtsátok ki, és így a tietek lesz az egész. Ki fogjátok űzni a
kánaániakat, még ha vas harci kocsijaik vannak, és erősek is.”
Szeretett Testvéreim az Úr Jézus Krisztusban!
Józsué könyvének több fejezetén keresztül az ország felosztásáról olvasunk.
Pontosan meg van határozva, hogy melyek azok a területek, amelyeket egy-egy törzs
örökségként kapott. A felosztás sorsolással történt, nem a szerencsében bízva, vagy
születési sorrendhez kötve, hanem az Úr volt az, aki irányította a határokat, a területek
minősége és nagysága szerint.
A határok jelölték az adott életterületet. S most nem akarom újra felsorolni a
megnevezett helyeket, hiszen a Bibliánk hátsó térképein megnézhetjük a 12 törzs
elhelyezkedését.
Isten teljes mértékben ügyel arra, hogy ígérete beteljesüljön, a törzseknek egy
ága sem csonkul meg, még ahol csak lányok a leszármazottak oda is kerül az
örökségből. Manassé utódai tíz részt kapnak a Jordántól nyugatra eső területen.
„De magukat a városokat nem tudták birtokba venni Manassé fiai, a
kánaániaknak sikerült ott maradni azon a földön.” Akit a Biblia „harcos emberként”
nevez meg, annak harcolnia is kell. Az örökséget nem ők választották, hanem kapták.
De ebben a helyzetben adott elegendő erőt az Úr választottjainak „megerősödtek Izráel
fiai, robotmunkára fogták a kánaániakat.” Erről olvasunk a Bírák könyvében is Bírák1,
27-28.
A 14. verstől pedig jön az elégedetlenség. Egy párbeszéd van előttünk József
fiai és Józsué között. Az Úr áldásának területi megnyilvánulása kevés. Mi ez, hogy ők
csak ennyit kapnak…Józsué felé fordulnak, hogy mi akar ez lenni, hogy csak egy
sorsvetésnyi örökséget és egy kimért részt adtál nekünk? S amikor arra utalnak, hogy

„mi népünk nagy” ebben benne van az is, hogy hát, de te is hozzánk állsz közelebb,
hiszen Efráim törzséből származol, rokonok vagyunk…, nem juthatnánk valamilyen
előnyökhöz. De Józsué nem azt tartotta szem előtt, hogy József fiaival szoros a családi
kapcsolat, hanem Isten szava és döntése volt a domináns az örökség szétosztásában.
A nagy nép épp elég nagy területet kapott a többiekhez képest, s mégsem elég. Az Úr
áldását még jobban, nagyobb méretekben szeretnék látni.
Józsué pedig bölcsen válaszol nekik, ha nagy a ti népetek, kezdjetek el nagy dolgokat
csinálni. Nem csak a jogait kell egymás sorakoztatnia Isten népének, hanem
kötelességét is tenni. Ha megkaptak egy földterületet, akkor gondozzák, őrizzék,
műveljék, harcoljanak. Felelősséggel jár minden, amink van, amit örökségként kapunk
úgy területi szinten, mint családi és közösség szintjén. Józsué megadja az orvosságot
elégedetlenségükre, menjenek és irtsák ki az erdőket. Kezdjenek el dolgozni, ne várják
a sült galambot, hogy majd minden az ölükbe hull.
S erre a válasz újra az elégedetlenség: nem elég nekünk a hegyvidék, a káanaániaknak
vas harci kocsijaik vannak.
Egy hatalmas területet kapnak, de úgy beszélnek, mint a kémek, akik visszajöttek a
terület kikémlelése után Józsué könyvének az elején. Már Jerikó bevétele után
vagyunk, számos győzelem van Isten népe mögött. Mintha félelmetes Alzheimerkórban (elfelejt) szenvedne a választott nép, amit olyan sokszor mi is megöröklünk.
Mit csináljunk az erdőkkel? ….Mit csináljunk

a harci kocsikkal?..., nem tudjuk

birtokba venni ezt a területet…. Csak a problémákat sorolják Józsuénak. Nem látnak
mást csak az akadályt. Miközben mindezek megoldandó feladatokként állnak az
útjukban. A legnagyobb betegsége mai napig az embernek, hogy az akadályokon és
bajokon nem lát túl.
Elfelejtjük sokszor, hogy Istennel is számítanunk kell a történések során.
Józsué részéről elhangzik az ígéret, hogy a nagy nép nagy dolgokat fog véghez vinni.
Ki fogják űzni a kánaániakat, nem a vas harci kocsi a lényeg, nem az erő, hanem Isten
áldása.

Ha Isten rendelése, hogy ez az ő örökségük, s nekik oda be kell költözniük, akkor be
fognak költözni, s az idegen népet ki fogják űzni.
Gedeon az, aki Manassé törzséből származik. S az ő életén keresztül, a neki
adott ígéretet szeretném bátorításként a szívetekre helyezni, drága testvéreim: Az Úr
veled van erős vitéz.
Kedves Testvérem! Nézz szét az életed területén! Tekint arra, amit örökségként kaptál,
vizsgáld meg kapcsolataidat, erőtlenségeidet, akadályaidat. Elégedett vagy életed
folyásával,

vagy

az

elégedetlenkedés

jellemez?

„Az

Úr

veled

van

erős

vitéz.”(Bir6,12b) A vasból készült harci kocsi ereje, s egy nép ereje kevés ahhoz, hogy
Isten

rendelkezései

érvényüket

veszítsék.

Ámen

Ének: 390:2: „Erőnk magában mit sem ér…”
Újszövetségi igerész: János 1. levele 2,1-6
„1Gyermekeim, ezt azért írom nektek, hogy ne vétkezzetek; ha pedig vétkezik valaki,
van pártfogónk az Atyánál: az igaz Jézus Krisztus, 2mert ő engesztelő áldozat a mi
bűneinkért,
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de nemcsak

a miénkért,

hanem

az

egész

világ bűnéért is.

Abból tudjuk meg, hogy ismerjük őt, ha megtartjuk az ő parancsolatait. 4Aki azt

mondja, hogy ismeri őt, de nem tartja meg parancsolatait, az hazug, és abban nincs
meg az igazság, 5aki pedig megtartja az ő igéjét, abban igazán teljessé lett az Isten
szeretete. Ebből tudjuk meg, hogy őbenne vagyunk. 6Aki azt mondja, hogy őbenne
marad, annak magának is úgy kell élnie, ahogyan ő élt.”
Szeretett Testvéreim az Úr Jézus Krisztusban!
A

levélben

több

alkalommal

vannak

a

címzettek

„Gyermekeim…”-nek,

ill.„Szeretteim…”-nek nevezve. Ez ad egy olyan hangvételt részenként, amelyben az
olvasó és hallgató érezheti, hogy javát akarja és munkálja minden egyes vers.
Épülésünket szolgálja minden szakasz, amikor atyai tanácsok és az Ige igazsága utat
akar törni bensőnkbe, hogy necsak olvasói és hallgatói legyünk az igének, hanem
megtartói is. A mai szakaszunk felirata is: „Krisztus parancsolatainak megtartása”.
Mert kevés ismerni egy bibliai szöveget, kevés fejből idézni, kevés a történelmi háttér.

Amikor Isten Igéjét olvasom a kérdés mindig az, hogy hogyan építhetem be az
életembe, hogyan tarthatom meg és maradhatok meg azon az úton, ami a cél felé visz.
János azért írja, hogy: „ne vétkezzetek.” Az alapige jelentése: hibázni, vétkezni. Ne
kövessetek el bűnt. A legerőteljesebb görög kifejezése van használva a bűnnek.
Az Úri imában minden alkalommal egy közösségként ezért könyörgünk: „12és bocsásd
meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek;”(Mt6,12) Az
ember egyedül, önmagában gyenge. Napi szinten elsiklunk, napi szinten követünk el
bűnt vétkezünk Isten és felebarát ellen. Célt tévesztünk. Ha pontosabban akarnánk
fordítani, akkor mondhatnánk azt is, hogy »engedd el a mi adósságainkat, amiképpen
mi is elengedtük azoknak, akik nekünk adósok«
Érdekes, hogy az eredeti görög itt más szót használ a vétekre.
Viszont van egy nagyon ismert bibliai történet, ahol az eredeti görögben megegyeznek
a „vétkezni”-re használt igék. Ez a történet pedig a tékozló fiú története. Amikor a fiú
életének egy-egy züllött állomása után magába száll és azt mondja apjának, hogy:
„Atyám, vétkeztem az ég ellen és teellened, és nem vagyok méltó arra, hogy fiadnak
nevezzenek.” (Lk15,21)
Kedves Testvéreim! De Jézusért mi gyermekek vagyunk. Sőt a vétek nélküli, a bűn
nélküli, igaz Jézus Krisztusra tekintve van pártfogónk az Atyánál. Jézus Krisztusnak a
megváltói munkájára utal a pártfogói tiszt. Ő nemcsak egyszerűen áldozatott mutatott
be a templomba a bűnért való engesztelésért, hanem Ő maga lett az áldozat. Sőt
EGYSZERI és TÖKÉLETES áldozat. A Golgota keresztjén meghalt a bűneinkért. Az
világért odaadta az életét.
S aki kész harcba szállni a bűnnel, azt Krisztus támogatni fogja. Ő nemcsak egyszer
valamikor meghalt az emberért, hanem közbenjáróként a benne hívőkért ott van Isten
trónja előtt az utolsó ítélet napjáig.
Róm8,34: „34Ki ítélne kárhozatra? Hiszen Krisztus Jézus az, aki meghalt, sőt
feltámadt, aki Isten jobbján van, és esedezik is értünk.”

Zsid7,25: „Ezért üdvözíteni tudja örökre azokat, akik általa járulnak Istenhez, hiszen ő
mindenkor él, hogy esedezzék értük.”
Zsid9,24: „Mert nem emberkéz alkotta szentélybe, az igazi képmásába ment be
Krisztus, hanem magába a mennybe, hogy most megjelenjen az Isten színe előtt
értünk.”
De ezzel a kegyelemmel nem játszhatunk. Attól, hogy van Pártfogónk az Atyánál, az
nem azt jelenti, hogy innentől kezdve bármit tehetek, úgyis bocsánatot nyerek. Az
egyik gyümölcse az intésnek éppen az, hogy megtartom az Ő parancsolatait. Isten
akaratának egyik legfőbb kifejezési formája az Ő törvénye. Ezért vétek a törvény
áthágása.
Kevés az ismeret, ha azt nem követi tett. Nem a látszatnak hódoló hazug beszédre van
szükség. Aki megtapasztalta Isten szeretetét, annak cselekedetei ebből a szeretetből
táplálkoznak, s nem tud nem szeretni. Mert, „aki őbenne van, annak magának is úgy
kell élnie, ahogyan ő él”.
Jn13,15.34: „15Mert példát adtam nektek, hogy amint én tettem veletek, ti is úgy
tegyetek.”
„34Új parancsolatot adok nektek, hogy szeressétek egymást: ahogyan én szerettelek
titeket, ti is úgy szeressétek egymást!”
A parancsolat alatt a szeretet parancsát kell érteni.
A parancsolat megtartása: Krisztus követése. Ámen
Utóima: Kegyelmes Urunk!
Köszönjük Neked, hogy Te nemcsak megismerteted magad velünk, hanem arra hívsz
ma is, hogy azon az úton járjunk, amely az életre visz. Segíts abban, hogy necsak
ismereteink bővítése legyen egy-egy alkalom, amikor Igéd köré összejövünk, hanem
Lelked erejével hadd keressük mindenkor az igazságot. Kérünk, taníts Lélek Jézus
szeretetéből élni, amellyel értünk magát halálra adta.

Jézusunk, Királyunk köszönjük neked, hogy ott vagy

az Atyánál, és könyörögsz

értünk. Köszönjük, hogy van, aki képviseli a mi nyomorult földi életünket, sokszori
bukásainkat, külső és belső harcainkat.
Vezess ma bennünket abban, hogy a Te kegyelmedbe és szeretetedbe tudjunk
kapaszkodni, hiszen egyedül Te tudsz bennünket megtartani életünk vad tengere felett.
Áldott Szószólónk, ügyvédünk! Te, aki tudod, hogy nem éppen az ártatlanság
megtestesítői vagyunk itt a földön, kérünk a Lélek erejével hadd tudjuk nevén nevezni
a bűneinket. Mutass rá igéddel erőtlenségünkre, vétkeinkre, elhajlásainkra és bűnös
gondolatainkra és tetteinkre.
Tudjuk, hogy csak a te szenvedésedre és halálodra nézve kérhetjük felmentésünket.
Így köszönjük meg neked, hogy Te mindvégig engedelmes gyermeke voltál az
Atyának, s egyben annyira szerettél és szeretsz bennünket, hogy mai napig nem hagysz
bennünket árván, hanem Igéddel formálsz, lelkeddel megtisztítasz.
Könyörgünk mindazokért, akiket napi szinten felemészt a bűn és a vétek. Könyörgünk
önmagunkért, családtagjainkért, barátainkért és ellenségeinkért egyaránt. Könyörülj
betegeinken, s mindazokon, akik kórházi kezeléseket kezdtek meg. Őrizd testüket és
lelküket, hogy mindvégig kitartsanak melletted, aki az erő, békesség és kegyelem
forrása vagy. Az Úr Jézus Krisztusért hallgass meg minket. Ámen
Úri ima: Jézus mondja: Ti azért így imádkozzatok…
Áldás: „7Szeretteim, szeressük egymást, mert a szeretet Istentől van, és aki szeret, az
Istentől született, és ismeri Istent; 8aki pedig nem szeret, az nem ismerte meg Istent,
mert Isten szeretet. 9Abban nyilvánult meg Isten irántunk való szeretete, hogy
egyszülött Fiát küldte el Isten a világba, hogy éljünk őáltala.”(1Jn4,7-9)
Ének: 395:1-3: „Isten szívén megpihenve…”

