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Az Úr Jézus Krisztus kegyelme
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Sámuel 1. könyve
1A Filiszteusok pedig vevék az Isten ládáját és elvitték ÉbenÉzer
ből Asdódba. 2És megfogták a Filiszteusok az Isten ládáját, és be
vivén azt a Dágon templomába, Dágon mellé helyezték el. 3És mikor
az Asdódbeliek másnap korán felkelének, ímé Dágon leesett arczczal
a földre az Úr ládája előtt. És felvevék Dágont, és ismét helyreállíták.
4Mikor pedig másnap korán reggel felkelének, ímé Dágon ismét lee
sett arczczal a földre az Úr ládája előtt; és Dágonnak feje és két keze
feje letörve a küszöbön valának, csak Dágon dereka maradt meg.
5Annakokáért a Dágon papjai és mind azok, akik a Dágon templo
mába járnak, nem lépnek a Dágon küszöbére Asdódban mind e mai
napig. 6És az Úrnak keze az Asdódbeliekre nehezedék, és pusztítja
vala őket; és megveré őket fekélyekkel, Asdódot és határait. 7Mikor
azért látták az Asdódbeliek, hogy így van a dolog, mondának: Ne
maradjon nálunk Izráel Istenének ládája, mert reánk nehezedett az ő
keze, és Dágonra, a mi istenünkre. 8Elküldének tehát, és összegyűjték
a Filiszteusoknak minden fejedelmeit, és mondának:

5

Mit csináljunk Izráel Istenének ládájával? Azok pedig felelének: Vi
gyék Gáthba az Izráel Istenének ládáját. És elvivék Izráel Istenének
ládáját. 9És történt azután, hogy elvitték, az Úrnak keze igen nagy
rémületére lőn a városnak; és megveré a városnak lakosait kicsinytől
fogva nagyig, és fekélyek támadának rajtok. 10Elküldék azért az Isten
nek ládáját Ekronba. És lőn, hogy a mikor Ekronba jutott az Istennek
ládája, felzúdulának az Ekronbeliek, mondván: Reám hozták Izráel
Istenének ládáját, hogy megöljön engem és az én népemet. 11Annak
okáért elküldének, és összegyűjték a Filiszteusoknak minden fejedel
meit, és mondának: Küldjétek el Izráel Istenének ládáját, hogy térjen
vissza helyére, és ne öljön meg engem és az én népemet. Mert halálos
rémület volt az egész városban; igen súlyos volt ott Istennek keze.
12És azok az emberek, a kik nem haltak meg, fekélyekkel sújtattak
annyira, hogy a város jajkiáltása felhatott az égig.
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Zsoltárok könyve
1Nem nékünk Uram, nem nékünk, hanem a te nevednek adj
dicsőséget, a te kegyelmedért és hívségedért! 2Miért mon
danák a pogányok: Hol van hát az ő Istenök? 3Pedig a mi Istenünk az
égben van, és a mit akar, azt mind megcselekszi. 4Azoknak bálványa
ezüst és arany, emberi kezek munkája. 5Szájok van, de nem szólanak;
szemeik vannak, de nem látnak; 6Füleik vannak, de nem hallanak;
orruk van, de nem szagolnak; 7Kezeik vannak, de nem tapintanak,
lábaik vannak, de nem járnak, nem szólanak az ő torkukkal. 8Hason
lók legyenek azokhoz készítőik, és mindazok, a kik bíznak bennök!
9Izráel! te az Úrban bízzál; az ilyenek segítsége és paizsa ő. 10Áronnak
háza! az Úrban bízzál; az ilyenek segítsége és paizsa ő. 11A kik félitek
az Urat, az Úrban bízzatok; az ilyenek segítsége és paizsa ő. 12Az Úr
megemlékezik mi rólunk és megáld minket; megáldja Izráel házát,
megáldja Áronnak házát. 13Megáldja azokat, a kik félik az Urat, a ki
csinyeket és a nagyokat. 14Szaporítson titeket az Úr, titeket és a ti fi
aitokat. 15Áldottai vagytok ti az Úrnak, a ki teremtette a mennyet és a
földet. 16Az egek az Úrnak egei, de a földet az ember fiainak adta.
17Nem a meghaltak dicsérik az Urat, sem nem azok, a kik alászálla
nak a csendességbe. 18De mi áldjuk az Urat mostantól fogva mindö
rökké. Dicsérjétek az Urat!
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Isten illúzió...
1Sám 5

Zsolt 115

1. A kifogás lényege

2. A kifogás eredete

3. A kifogás megválaszolása
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„Fegyveres őrök kísérnek a tárgyaló terembe. Zsúfolásig megtelt
terem. Szeretteink is ott vannak. … Magas rangú katonai bíróság.
Zúg a vádirat: Állam és kultúraellenesek! A szocializmus szent
eszményeinek lábbal tiprói! … A bíró utolsó kérdése: Összeegyez
tethetőe a keresztyén hit és a kommunizmus? »Semmiképpen« –
feleli bennem az, Aki megtanít minden igazságra.
18 évtől felfelé 22 évig kapjuk teljes vagyonelkobzással a kényszer
munkás büntetést.”
Visky Ferenc
Bilincseket és börtönt is, 220221. oldal
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