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Emlékezés, reménység és a ma megélése 

 

Bevezető 

Közsöntés, buzdítás, rövid evangélium → az életről 

Ma →  Ez a miénk, ez a mi életünk, ezzel tudunk gazdálkodni (kezdeni valamit). Vannak olyan 

emberek, akik vagy a múltban, vagy a jövőben élnek → nosztalgiáznak, vagy álmodoznak 

(fantáziálnak) és közben eltékozolják a MÁT a jelen pillanatot. Pedig a jelen pillanat az, amivel 

rendelkezünk! 

 A múlt, elmúlt… fényévekre van, nincs hatalmunk fölötte! A jövő ugyanígy… 

 Ami fölött hatalmunk van, az a ma! Ezt tudjuk odaadni Istennek!  

 De, hogyan? 

  Hogyan maradunk meg az ÉLETben? Hogyan nem folyik el? Hogyan marad dinamikus és élő? 

Tartalom 

Ebben siet segítségünkre a múlt és a jövő. De, 

Nosztalgiázás helyett ↔ Emlékezés 

Álmodozás és fantáziálás helyett ↔ Isten ígéretein alapuló reménység 

Izrael hitében mind az emlékezésnek, mind a reménységnek alapvető szerepe van! 

1. Emlékezés/Megemlékezés 

 Teremtésről 

 Elhívásról 

 Kivonulásról (Egyiptomi) 

 Szövetségkötésről (Sinai-i) 

 Isten szabadító tetteiről (amit közöttük tett) 

Izrael Istentiszteletében is megjelennek az emlékezésnek az elemei: 

 Shabbat 

 Páska ünnep 

Az emlékezés Izrael életében nem pusztán visszagondolást jelent a régmúlt eseményeire, 

hanem azok újra átélését! Zsolt 105; 106; 68, 8-9; 78 
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2. Isten ígéretein alapuló reménység 

 

Másrészről Izrael hite előre is tekint! Isten, amint megszólította Ábrahámot, rögtön ígéretet 

adott neki – szinte ígérettel szólította meg! Ter 12, 1-3 

Isten szövetségéhez ígéretek tartoznak → mi történik, ha megtartják a szövetséget és mi, ha 

nem! Lev 26, 3- ; Mtörv 28; 30 fejezetek 

Nagyon fontos megértenünk és megragadnunk Izrael hitének és a mi hitünknek ezt a kétfelé tekintő 

voltát: 

 A múlt emlékezete, felidézése, újra átélése → az örökség átadása nemzedékről 

nemzedékre 

 Isten ígéreteihez való ragaszkodás → a reménység hordozása a jövőre nézve 

 

Miért fontos ez? 

 Mert ha ezek jelen vannak és élnek bennünk, akkor tudjuk helyesen megragadni a 

jelen pillanatot. Akkor „képben vagyunk” és képesek vagyunk jó döntéseket hozni – 

nem az alapján, amit látunk, és emberi bölcsességgel felfogunk – hanem Isten 

akarata szerint! 

 Másrészről, mind Isten tetteire való emlékezés, mind az ígéretekhez való ragaszkodás 

→ hálaadást szül bennünk → ami által erősödik és kibontakozik a hitünk! 

 Új rálátást nyerünk az időre: Az idő nem „telik le vagy el” és egyre kevesebb van 

nekünk belőle → vagyis ellenünk dolgozik, nem jó! 

Hanem az idő a valóságban nekünk dolgozik! → minél több idő telik el, annál 

kevesebbet kell várnunk Jézus visszajövetelére és mindenek újjáteremtésére! 

 

Tanúságtételek 


