
Készülj az Ige hallgatására !

Máté 22,15-22.

Az élet kérdező vándorait,akár uttalanul,akár utvesztőben 
bolyonganak,Jézus mindig a h i t  u  t j á r a  utasitja.
/Még a rosszindulatu kérdezőket is/ A hit utja keskeny ut.
Egyik oldaláról a hitetlenség,másik oldaláról a rajongás 
birodalma csábit.Az előbbiben az emberek csak erről a világ
ról akarnak  tudni,csak a  láthatók érdeklik őket,hallani 
sem akarnak Isten országáról.Aki pedig a másik oldalra téved, 
az mennykóros emberekkel találkozik,akik már nem törődnek a 
földi élettel.
A keskeny ut vándorának az életében rend van,mindennek megvan 
a maga helye.Keresztyén ember nem lehet rendetlen ember/I.Thess 
5,14/.Jézus,amikor a hit utjára igazit bennünket egyuttal 
r e n d b e is teszi életünket.Eszerint az ige szerint is ezt 
cseles z i :hitetlen,forrófejü,gyülölködő emberek kuszált 
gondolatai között teremt rendet./a sátán munkájának az eredmé
nye: zürzavar, Istené az összhang/.-Ezek a gyülölködők minden
áron zavart akarnak kelteni .A hitet és a felsőbbség iránti 
engedelmességet egymás ellen próbálják kijátszani.Vajjon 
melyiket választja Jézus?Bárhogyan felel csapdába kerül-gondol- 
ják.A körmönfont kérdésre szerintük csak vagy-vagy-gyal lehet 
válaszolni. -Jézus mindkettőt választja!Mindig rendet teremt, 
helyére tesz mindent:Adjátok meg a császárnak,ami a császáré, 
Istennek,ami Istené. "Adjátok a  pénzeteket császárnak, 
magatokat Istennek"/Augustinus/.
A keresztyén ember ezekszerint tehát egyszerre két birodalom 
alattvalója :a mennyé és a földé.Tudja,hogy nincsen itt mara- 
dandó városa/Zsid,13,14/,de ugyanakkor megtalálja a helyét a 
földi életben is ott ,abban a helyzetben ahová Isten állitotta, 
életében mindent ajándékként vesz el Istentől,nemcsak üdvössé
get,hanem mindennapi kenyerét is/amelyhez hozzátartozik a 
felsőbbség is Luther m a g y a r á z a t a  szerint/.Ezért 
tud hálát adni és könyörögni mindenért./Róma 15,1-7;I.Tim2,1-6/ 
A keskeny ut ,amelyet Jézus mutat,az egyetlen kivezető ut a 
bonyadalmakból,az egyedüli lehetséges ut ,amelyen előre lehet 
haladni a  józanság utja,amelyen betölthetjük szolgálatunkat 
II.Tim4.5./
Rend van e a földi életedben ? Jézus rendet tud teremteni ! 
Uttalanul bolyongsz ,cél nélkül?Jézus hiv a keskeny utra,a 
hit utjára,amelyen bizonyosan célhoz érsz !
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