…Isten dicsőségének
felfedezése
a HIT
segítségével…

II. Mózes 4.1-17, 27-31.
 1Mózes ekkor így felelt: Hátha nem hisznek nekem, és nem
hallgatnak a szavamra, hanem azt mondják: Nem is jelent
meg neked az ÚR?! 2De az ÚR erre megkérdezte tőle: Mi van
a kezedben? Egy bot – felelte. 3Dobd a földre! – mondta az
ÚR. Amikor a földre dobta, az kígyóvá változott, Mózes pedig
elfutott előle. 4Az ÚR azonban ezt mondta Mózesnek:
Nyújtsd ki a kezedet, és ragadd meg a farkánál! Mózes
kinyújtotta a kezét, és megmarkolta, az pedig a markában
bottá változott. 5Így majd elhiszik, hogy megjelent neked az
ÚR, atyáik Istene: Ábrahám Istene, Izsák Istene és Jákób
Istene.

II. Mózes 4.1-17, 27-31.
 6Majd pedig ezt mondta neki az ÚR: Dugd be a kezedet a
ruhád alá! Ő bedugta a kezét a ruhája alá, és amikor kihúzta,
hófehér volt a keze a poklosságtól. 7Ezután pedig azt mondta:
Dugd vissza a kezedet a ruhád alá! Visszadugta a kezét a
ruhája alá, és amikor kihúzta a ruhája alól, ismét olyan volt,
mint testének többi része. 8Ha tehát nem hisznek neked, és
nem hallgatnak a szóra az első jelnél, majd hisznek a szónak
a következő jelnél. 9De ha még erre a két jelre sem hisznek,
és nem hallgatnak a szavadra, akkor végy a Nílus vizéből,
öntsd a szárazra, és a Nílusból vett víz vérré változik a
szárazon.

II. Mózes 4.1-17, 27-31.
 10Mózes akkor ezt mondta az ÚRnak: Kérlek, Uram, nem vagyok

én a szavak embere. Korábban sem voltam, de azóta sem lettem
az, hogy szolgáddal beszélsz. Sőt inkább nehéz ajkú és nehéz
nyelvű vagyok. 11De az ÚR ezt mondta neki: Ki adott szájat az
embernek? Ki tesz némává vagy süketté, látóvá vagy vakká? Talán
nem én, az ÚR?! 12Most azért csak menj: majd én segítségedre
leszek a beszédben, és megtanítalak arra, hogy mit beszélj! 13De ő
azt felelte: Kérlek, Uram! Küldj mást, akit küldeni tudsz!
14Ekkor az ÚR haragra gerjedt Mózes ellen, és azt mondta: Van
neked egy testvéred, a lévita Áron. Tudom, hogy ő jól tud beszélni.
Sőt jön is már eléd, és ha meglát, szívből fog örülni. 15Beszélj hát
vele, és add az ő szájába a szavakat! Én pedig a segítségetekre
leszek a beszédben, és megtanítalak benneteket arra, hogy mit
cselekedjetek. 16Ő majd beszél helyetted a néppel. Ő lesz a te szád,
te pedig olyan leszel neki, mint az isten. 17Ezt a botot pedig te
vedd a kezedbe, és mutasd be vele a jeleket!

II. Mózes 4.1-17, 27-31.
 27Áronnak pedig ezt mondta az ÚR: Menj Mózes elé a
pusztába! Ő elment, és találkozott vele az Isten hegyénél, és
megcsókolta őt. 28Mózes elbeszélte Áronnak mindazokat az
igéket, amelyekkel az ÚR elküldte, és mindazokat a jeleket,
amelyeket megparancsolt neki. 29Azután elment Mózes és
Áron, és összegyűjtötte Izráel fiainak összes véneit. 30Áron
elmondta mindazt, amit az ÚR mondott Mózesnek, Mózes
pedig bemutatta a jeleket a nép előtt. 31A nép pedig hitt.
Amikor meghallották, hogy az ÚR számon tartja Izráel fiait,
és meglátta nyomorúságukat, meghajoltak és leborultak.
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Isten segít az ember természetfeletti
vágyakozásának betöltésében
 Elhelyezte minden lélekben a természetfelettire való vágyat:


Mindent szépen alkotott Isten a maga idejében.
Az örökkévalóságot is az emberek szívébe helyezte,
de úgy, hogy elejétől a végéig nem foghatják föl mindazt,
amit Isten cselekszik. (Prédikátor 3.11.)

 Dicsőségével tölti be az emberek transzendenciára való
vágyakozását.


Mi Urunk Istenünk, mily felséges a te neved az egész földön, a ki az
egekre helyezted dicsőségedet. (Zsolt. 8.2 – Kár.ford.)

 Adott egy „eszközt”, a hitet, melynek segítségével
megláthatjuk dicsőségét.


Hit által értjük meg, hogy a világokat Isten szava alkotta, úgyhogy a nem
láthatókból állt elő a látható. (Zsid. 11.3)

Hogyan keletkezik a HIT az emberben?
Róm. 10.17.
 A hit tehát hallásból van, a hallás pedig a Krisztus beszéde által.
(Bibliatársulat fordítása)

 Azért a hit hallásból van, a hallás pedig Isten ígéje által.
(Károli fordítás)

 A hit tehát az ige hallásából támad, a hallás pedig a Krisztus

beszédén át.
(Csia Lajos fordítása)

Isten Igéje (Krisztus beszéde) amit kell hallanunk!
Teremtés, történés csakis ez által keletkezik az életünkben!

Hallás – Meghallás szerepe az életünkben
 A tudomány, és a tapasztalatunk szerint:
 Jóval azelőtt, hogy beszélni tudnánk, már a születésünk előtti
időszakban kifejlődik a hallásunk.


Amikor Erzsébet meghallotta Mária köszöntését, megmozdult a magzat a
méhében. Megtelt Erzsébet Szentlélekkel, és hangos szóval kiáltotta: "Áldott
vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhed gyümölcse! (Luk.1.41-42.)

 Amikor már régen nem tudunk beszéd segítségével kapcsolatot

teremteni másokkal, a hallásunk az utolsó lélegzetig még mindig
működik!

Beszédre, tudomásvételre, megismerésre, ismeretre, tudásra
képtelenek lennénk, ha hiányozna a hallásunk.

A Szentírás hangsúlyt fektet a hallásra!
 „Halld meg, Izrael: az Úr a mi Istenünk, egyedül az Úr!”
(5Móz 6,4)

 Én önmagamtól nem tehetek semmit: ahogyan tőle hallom, úgy

ítélek; és az én ítéletem igazságos, mert nem a magam akaratát
keresem, hanem annak az akaratát, aki elküldött engem."
(Ján.5.30.)

 Bizony, bizony, mondom néktek: aki hallja az én igémet, és hisz

abban, aki elküldött engem, annak örök élete van; sőt ítéletre sem
megy, hanem átment a halálból az életbe.
(Ján.5.24.)

 „A ti szemetek boldog, mert lát és fületek boldog, mert hall”
(Mt 13,16).

 „Akinek van füle, hallja!”
 gyakori befejezése ez Jézus beszédeinek!

Hallod, de nem hallod meg (nem akarod meghallani):
 Mózes ekkor így felelt: Hátha nem hisznek nekem, és nem
hallgatnak a szavamra, hanem azt mondják, hogy nem jelent
meg neked az ÚR?!
(2Móz 4,1)

Pereltél-e már az Úrral?




Ha komolyan akarod venni, amit mond neked, akkor
 kérdezz vissza,
 tedd ki a gyapjút…
Tudd meg, ez veszélyes – mert NEKI igaza van: -> engedelmeskedj
 Rászedtél, Uram, és én hagytam, hogy rászedj. Erősebb voltál nálam, és
legyőztél! (Jer.20.7.)

HIT = adj igazat Istennek!

Hallod, de nem hallod meg (nem akarod meghallani)
Isten ekkor sem mond le rólad!
1.

Meggyőzés eszköztárát használja (csodák, jelek)


Dobd a földre! - mondta az ÚR. Amikor a földre dobta, kígyóvá vált, és
Mózes elfutott előle. (2Móz 4,3)

2. Többszörösen szól – „türelme hosszú”


Ha tehát nem hisznek neked, és nem hallgatnak a szóra az első jelnél,
majd hisznek a szónak a következő jelnél. (2Móz 4,8)

Hallod, de nem hallod meg (nem akarod meghallani)
Isten ekkor sem mond le rólad!
3. Hatalmára, dicsőségére hivatkozik


De az ÚR ezt mondta neki: Ki adott szájat az embernek? Ki tesz némává
vagy süketté, látóvá vagy vakká? Talán nem én, az ÚR?!
(2Móz 4,11)

4. Segítséget nyújt – mert komolyan veszi aggályaidat!


Ekkor az ÚR haragra gerjedt Mózes ellen, és azt mondta: Van neked egy
testvéred, a lévita Áron. Tudom, hogy ő jól tud beszélni. Sőt jön is már
eléd, és ha meglát, szívből fog örülni.



Beszélj azért vele, és add szájába a szavakat! Én pedig a te száddal és
az ő szájával leszek, és megtanítalak benneteket arra, hogy mit
cselekedjetek.
Ő majd beszél helyetted a néppel. Ő lesz a te szád, te pedig istenként
állsz mellette.



(2Móz 4,14-16.)

Hallod, és meghallod – ekkor keletkezik a HIT!
 Azután elment Mózes és Áron, és összegyűjtötte Izráel fiai közül az

összes véneket.
 Áron elmondta mindazt, amiről az ÚR beszélt Mózessel, aki bemutatta a
jeleket a nép előtt.
 A nép pedig hitt. Amikor meghallották, hogy az ÚR gondjaiba vette
Izráel fiait, és hogy meglátta nyomorúságukat, meghajoltak, és
leborultak.
(2Móz 4,29-31.)

A nép pedig hitt.
Isten dicsőségének a felismerése ma is csak a hit útján lehetséges!

Hallod, és meghallod – ekkor keletkezik a HIT!
JÉZUS mondja:
 Bizony, bizony mondom néktek, hogy a ki az én beszédemet hallja és hisz
annak, a ki engem elbocsátott, örök élete van; és nem megy a kárhozatra,
hanem általment a halálból az életre. Bizony, bizony mondom néktek, hogy
eljő az idő, és az most vagyon, mikor a halottak hallják az Isten Fiának
szavát, és a kik hallják, élnek.
(Ján. 5,24-25. Károli)

Volt-e ilyen „meghallásod”?




ha nem, akkor figyelj a hangjára…
 Hiszen szól az Isten így is meg amúgy is, de nem törődnek vele.
Álomban, éjszakai látomásban, amikor mély álomba merül az ember,
vagy a fekvőhelyén szendereg, (Jób.33.14-15.)
ha igen, akkor már megszületett benned a hit…
 Élvezd a lehetőségét, hogy Isten újra- és újra szól!
 Fejleszd a hitedet – mert a hit fejleszthető…

Fejleszd a hitedet, hogy jobban lásd Isten dicsőségét!
 Éppen ezért teljes igyekezettel törekedjetek arra, hogy
hitetekben mutassátok meg (hitetek mellé ragasszatok)
 igaz emberséget,
 az igaz emberségben ismeretet,
 az ismeretben önuralmat,
 az önuralomban állhatatosságot,
 az állhatatosságban kegyességet,
 a kegyességben testvéri szeretetet,
 a testvéri szeretetben pedig minden ember iránti szeretetet.
(2Pét. 1,5-7.)

Fejleszd a hitedet, hogy jobban lásd Isten dicsőségét!
Újfordítás

Károli

Egyszerű fordítás

1

igaz emberség

jó cselekedet

jóság

2

ismeret

tudomány

tudás

3

önuralom

mértékletesség

mértéktartás

4

állhatatosság

tűrés

türelem

5

kegyesség

kegyesség

istenfélő magatartás

6

testvéri szeretet

atyafiakhoz való
hajlandóság
szeretet

testvéreitek iránti
kedvesség
isteni szeretet

7 minden ember iránti
szeretet

A hitgyakorlása az Ő dicsőségének a felismerését erősíti!

Kérdések a kiscsoportos beszélgetésekhez:
1.

„A hit hallásból van” – de mi a helyzet a teljesen
halláskárosult emberekkel?

2. Hogyan tapasztaltad meg az életedben, hogy Isten
 csodákkal és jelekkel akart meggyőzni, vagy
 többször kellett szólnia, hogy észre vedd, esetleg
 hatalmára, dicsőségére kellett hivatkoznia, vagy
 segítségben részesített?
3. Tényleg fejleszthető a hit, és nem csak adatik? (vagy van,
vagy nincs)

