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ELŐSZÓ 

 

A hosszú cím egyszerre a múlt, jelen és jövő. 2003. augusztustól HETI ÚTRAVALÓ címmel 

jelentek meg írásaim az Evangélikus Élet című hetilapban, 2017. május végéig. Az utolsó 

hónapokban KÉTHETI ÚTRAVALÓ néven. Ennek megszűnését követően azonnal, kihagyás 

nélkül folytattam a rovatot saját honlapomon ELEMÓZSIA címmel és az egyik blogomban is, 

LELKI ELEMÓZSIA 7 NAPRA címkével jelölten, mind ez idáig. Ez az összeállítás az eddigi 

évek kéziratai felhasználásával készült, szigorúan betartva ezt az előírást: minden heti anyag 

szóközökkel együtt kereken 2.800 karakter terjedelmű! Így egy-egy gépelt oldalnyi terjede-

lemben lehet most közreadni az ÚR Isten aktuális 60 heti üzenetét, s ez: HETI LELKI ÚT-

RAVALÓ ELEMÓZSIA! Mert a keresztyének e földön vándorok, átutazók az örök haza felé 

(lásd Fil 3,20), és ezért szükségük van a testi, földi táplálék mellett az örök Ige személyes 

eledelére is. Jézus mondja: „Nemcsak kenyérrel él az ember, hanem minden igével, amely 

Isten szájából származik.” (Mt 4,4; lásd 5Móz 8,3) Az elemózsia szó újszövetségi előfordulá-

sairól ITT írtam. De miért nem 53 hétnyi anyag van e gyűjteményben? Azért, mert mintegy 

öröknaptár funkciót is kívánok ezzel betölteni. Ha áttekintjük a 3 oldalas, részletes tartalom-

jegyzéket, megállapíthatjuk, hogy a vízkereszt- és a szentháromság utáni hetek teljes számára 

és a német aktuális igehirdetési rendben lévő Keresztelő János és Mihály arkangyal ünnepei 

utáni napokra is tartalmazza az Útmutató (Losung) ún. reggeli olvasásra kijelölt igeszakaszait. 

S a magyar változatban is felfedezhetjük ezt a gyakorlatot, nevezetesen: a nagy advent kezde-

tétől, dec. 17-től egészen a vízkereszt utáni első hét kezdetéig, valamint jún. 24-től és szept. 

29-től a következő hét vasárnapjáig nem a napok nevei, hanem a dátum határozza meg az 

aznapi igeszakaszt. A számomra elérhető német szakirodalomból (lásd az 5. old.) ezt megis-

merve, egy szinte minden alkalomra használható igei adatbázist adok közre a heti összeállítá-

sok utolsó (vastagbetűs) soraiban, amelyeket kikeresve, teljesebb üzenetet nyerhetünk, mint 

ami az igencsak tömör megfogalmazásra késztető 2.800 karakterbe belepréselhető hetente. 

Ezért ez a hetenkénti „étlap” inkább csak étvágygerjesztő „csemege” funkciót kíván betölteni: 

Vedd és olvasd a teljes Írást! Reformátorunk szerint is: a Szentírás önmagát magyarázza! Ma 

már több fordítású, ún. magyarázatos Biblia is a rendelkezésünkre áll s a világias világhálón is 

értékes „háttéranyagokat” találhatunk. Végül a 2.800 karakternyi előszóba már csak egy kérés 

fér bele: Tisztelt Olvasó! Ez az E-könyv szabadon, térítésmentesen, változtatás nélkül olvasha-

tó, másolható és letölthető; de lásd e három igeverset: Mt 10,8; Mk 16,15; 1Móz 12,2!      

Tisztelettel és keresztyén testvéri szeretettel: Nyh. 2021.04.11.       Garai András   #GaraiNyh 
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01 * ADVENT 1. HETE 

„Királyod érkezik hozzád, aki igaz és diadalmas.” (Zak 9,9b) 

Advent 1. hetében az Útmutató reggeli s heti igéi új kezdet lehetőségét kínálják: Készítsétek 

az Úr útját: térjetek meg! Jézus beteljesítette a próféták jövendölését és üdvözítőül jött el e 

világba. „Készítsétek az Úrnak útját, mert megjelenik az Úr dicsősége, és mindenek egyszerre 

meglátják – így szól az Úr.” (Ézs 40,3.5; LK) „Jobbítsátok meg élteteket, keresztyének, mert 

ím elközelgett a mennyeknek országa.” (GyLK 686) Jézus így vonult be Jeruzsálembe: „A 

tanítványok... odavezették a szamarat a csikójával együtt, ráterítették felsőruhájukat, Jézus 

pedig felült rá. Az előtte haladó és az őt követő sokaság pedig ezt kiáltotta: Hozsánna Dávid 

Fiának! Áldott, aki jön az Úr nevében! Hozsánna a magasságban!” (Mt 21,6–9) Ezt mi is 

kérhetjük: Jézus segíts, ments meg, üdvözíts! Luther szerint: „Ez a koldus-király; Krisztus 

segít: nem is csak az én bűnöm ellen, hanem az egész világ bűne ellen. Azért jött, hogy elve-

gye; nemcsak a betegséget, de a halált is: nemcsak az enyémet, hanem az egész világét.” Pál 

így összegez: „A szeretet tehát a törvény betöltése.” És az Úr eljövetelének sürgető közelsé-

gére tekintettel, kéri: „öltsük fel a világosság fegyvereit. Öltsétek magatokra az Úr Jézus 

Krisztust.” (Róm 13,10.12.14) S Péter, kijelenti: Jézust „szeretitek, pedig nem láttátok, őben-

ne hisztek, bár most sem látjátok, és kimondhatatlan, dicsőült örömmel örvendeztek, mert...” 

(1Pt 1,8–9) E bátorítás, karácsony böjtjében hangzik fel: „Ne veszítsétek el tehát bizalmato-

kat... Mert állhatatosságra van szükségetek, hogy... »Mert még egy igen-igen kevés idő, és aki 

eljövendő, eljön, és nem késik. Az én igaz emberem pedig hitből fog élni, és ha meghátrál, 

nem gyönyörködik benne a lelkem.«” (Zsid 10,35.36–38) Mi a hit emberei vagyunk, hogy 

örök életet nyerjünk; Krisztusért, kegyelemből! Pál, könyörög a gyülekezetért; „hogy élhesse-

tek az Úrhoz méltóan, (...) és növekedjetek Isten ismeretében. Ő szabadított meg minket a sö-

tétség hatalmából, és ő vitt át minket szeretett Fiának országába.” (Kol 1,10.13) Mit jelent 

Krisztus eljövetelének várása? „Mi azonban, akik a nappal fiai vagyunk, legyünk józanok, 

vegyük magunkra a hit és a szeretet páncélját és mint sisakot, az üdvösség reménységét.” 

(1Thessz 5,8) Választott népének megígérte az Úr: „egy pásztoruk lesz mindnyájuknak. Szö-

vetséget kötök velük... Én Istenük leszek, ők pedig az én népem lesznek.” (Ez 37,24.26.27) S 

az Úr, nekünk is válaszolt, prófétája által: „Az elbizakodott ember nem őszinte lelkű, de az 

igaz ember a hite által él.” (Hab 2,4) Az új egyházi év kezdetén: Bízd Újra Életed Krisztusra! 

S valld meg: „Hiszek benned, Istenemben, / Teljes egész életemben, // Atya, Fiú és Szentlé-

lek! / Hiszem, veled célhoz érek...!” (EÉ 251,1.9)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

* Mt 21,12-9 & Róm 13,8-12 / 1Pt 1,(8-9)10-13 / Zsid 10,32-39 / Kol 1,9-14 / 1Thessz 5,(1-

3)4-8 / Ez 37,24-28 / Hab 2,1-4 * 
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31 * SZENTHÁROMSÁG HETE 

„Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, Isten szeretete és a Szentlélek közössége legyen mindnyája-

tokkal!” (2Kor 13,13) 

Szentháromság ünnepe hetében az Útmutató reggeli s heti igéi a teremtő, megváltó, megszen-

telő Isten imádására hívják a keresztyéneket; akik hitüket a Trinitatis – háromságos egy Isten-

be vetik! „Hárman vannak, kik a mennyben bizonyságot tesznek: Atya, Ige és Szentlélek, s e 

három egyetlenegy lényeg.” (GyLK 674) „Örökkévaló Isten az Úr, aki teremtette a föld hatá-

rait: kifürkészhetetlen az ő bölcsessége!” (Ézs 40,28; LK) Pál is az Úr Isten bölcsességének 

dicséretét zengi: „Ó, Isten gazdagságának, bölcsességének és ismeretének mélysége! Bizony, 

őtőle, őáltala és őreá nézve van minden: övé a dicsőség mindörökké.” (Róm 11,33.36) 

„Szent, szent, szent a Seregek Ura, dicsősége betölti az egész földet!”  (Ézs 6,3) Izráel tanítója 

Jézusnál járt egy éjjel, s ő így tanította Nikodémust: „ha valaki nem születik víztől és Lélektől, 

nem mehet be az Isten országába. Újonnan (felülről) kell születnetek. És ahogyan Mózes fel-

emelte a kígyót a pusztában, úgy kell az Emberfiának is felemeltetnie, hogy aki hisz, annak 

örök élete legyen őbenne.” (Jn 3,5.7.14–15) „Ne hidd, hogy csak úgy besétálsz Isten országá-

ba! Először újjá kell születned víztől és Lélektől; azaz bűnös természetünkből a megigazulás 

állapotába kell átjutnunk.” (Luther) Jahve (JHVH) elhívta Mózest és kijelentette nevét: „Va-

gyok, aki vagyok. Ez az én nevem mindörökre, így szólítsatok engem nemzedékről nemzedék-

re!” (2Móz 3,14.15) S ő kijelentette magát népének: „Én, én vagyok az Úr, rajtam kívül nincs 

szabadító. Ti vagytok a tanúim – így szól az Úr –, hogy én Isten vagyok. Ezután is csak én 

leszek!” (Ézs 43,11–13) Ő az örök Vagyok, akiről Athénban, az Areopágoszon Pál így szólt: 

„Akit tehát ti ismeretlenül tiszteltek, én azt hirdetem nektek. Mert őbenne élünk, mozgunk és 

vagyunk. Isten, most azt hirdeti az embereknek, hogy mindenki mindenütt térjen meg. Amikor 

a halottak feltámadásáról hallottak, egyesek gúnyolódtak…” (ApCsel 17,23.28.30.32) S az 

efezusi gyülekezetnek a Szentháromság mindhárom személye oszthatatlan egységéről ezt írja: 

„Egy a test, és egy a (Szent) Lélek… egy az Úr (Jézus)… egy az Istene és Atyja mindeneknek; 

ő van mindenek felett és mindenek által és mindenekben.” (Ef 4,4–6) Péter szemtanúja volt 

Jézus megdicsőülésének (lásd Mt 17,1–5). „Ezért egészen bizonyosnak tartjuk a prófétai be-

szédet, mert… a Szentlélektől indíttatva szóltak az Istentől küldött emberek.” (2Pt 1,19.21) 

Jézus: egylényegű az Atyával (lásd Niceai hitvallás és Athanasius hitvallása). „Higgyetek 

nekem, hogy én az Atyában vagyok, és az Atya énbennem van!” (Jn 14,11) „A tied minden 

dicsőség / Földön, mennyben, te szent Fölség, / Tőled ered minden áldás, / Téged illet az imá-

dás.” (EÉ 248,5)                                                              * Jn 3,1-8(9-13) & Róm 11,(32)33-36 

/ 2Móz 3,13-20 / Ézs 43,8-13 / ApCsel 17,(16)22-34 / Ef 4,1-7 / 2Pt 1,16-21 / Jn 14,7-14 * 

http://abibliamindenkie.hu/uj/
http://abibliamindenkie.hu/karoli/
http://enekeskonyv.lutheran.hu/
http://www.gylk.probaljaki.hu/index.html
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Figyelem! Ez csak tesztüzem! Előzetes, próba kiadás! A végleges és teljes anyag készítése 

folyamatban van! 
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