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1. Ha Isten tanúskodni hívna maga mellett, lenne mit mondanod?

2. Mennyire valóságos az életedben, hogy Isten szabadító Isten?

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

A régi az új /Ézsaiás 43, 8-13/
„Gyűljön egybe minden nép, jöjjenek össze a nemzetek! Ki tudja közülük megmondani 
és tudtunkra adni, hogy mi volt régen? Állítsák elő tanúikat, bizonyítsák igazuk, hogy aki 
hallja, azt mondja rá: Úgy van!” (Ézsaiás 43, 9)

Az emberiség nyughatatlanul keresi azt, ami új, ami más, ami progresszív, pedig 
valójában valami nagyon régire lenne szüksége, ami évezredek óta stabil, megbízható, 

mégis mindig friss és mindig új.

Ézsaiás 43, 9: Gyűljön egybe min-
den nép, jöjjenek össze a nemzetek! 
Ki tudja közülük megmondani és 
tudtunkra adni, hogy mi volt régen? 
Állítsák elő tanúikat, bizonyítsák 
igazuk, hogy aki hallja, azt mondja 
rá: Úgy van!

Ézsaiás 43, 10-13: Ti vagytok a 
tanúim – így szól az Úr –, és az én 
szolgám, akit kiválasztottam, hogy 
megismerjetek, higgyetek ben-
nem, és megértsétek, hogy csak én 
vagyok. Előttem nem lett isten, és 
utánam sem lesz! Én, én vagyok az 
Úr, rajtam kívül nincs szabadító. Én 
mondtam meg, hogy megszabadíta-
lak, én hirdettem, nem valami ide-
gen isten. Ti vagytok a tanúim – így 
szól az Úr –, hogy én Isten vagyok. 
Ezután is csak én leszek!

1Királyok 9, 6-7:  Ha azonban kono-
kul elfordultok tőlem, ti és utódaitok, 
és nem tartjátok meg parancsolatai-
mat és rendelkezéseimet, amelyeket 
elétek tártam, hanem más isteneket 
tiszteltek és azokat imádjátok, akkor 
kiirtom Izráelt arról a földről, ame-
lyet nekik adtam, ezt a templomot, 
amelyet nevemnek szenteltem, elve-
tem színem elől, Izráelt pedig pél-
dálózva, maró gúnnyal emlegetik 
majd minden nép között.
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Kérdések a hétköznapokhoz 

 
 

1. Ha Isten népe nem tanúskodik Isten mellett, akkor Isten Fia gúny 
tárgyává válik

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 
2. A tanúk üzenete évezredek óta változatlan: egyedül Isten a szabadító

Ézsaiás 44, 6-8: Ezt mondja 
az Úr, Izráel királya és meg-
váltója, a Seregek Ura: Én 
vagyok az első és az utol-
só, rajtam kívül nincs isten. 
Kicsoda olyan, mint én? 
Szóljon, mondja meg, sorolja 
fel, hogy mi történt, amióta 
hajdan népet alkottam; és 
mondják el a jövendőt, ami 
következik! Ne rettegjetek, 
és ne féljetek! Hiszen régóta 
hirdettem, megmondtam, és 
ti vagytok a tanúim! Van-e 
isten rajtam kívül? Nincsen 
kőszikla, nem tudok róla!

Jelenések 1, 17-18: Ne félj! Én 
vagyok az első és az utolsó 
és az élő: halott voltam, de 
íme, élek örökkön-örökké, 
és nálam vannak a halál és a 
pokol kulcsai.


