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Olvassuk el mindennap a heti igét.A reggelre kijelölt igeszakaszol 
ezt az egy verset világitják meg különböző oldalról.

HETI IGE:"Maga mellé vévén a tizenkettőt,mondta nékik:Ime
felmegyünk Jeruzsálembe és beteljesedik minden az
embernek Fián,amit a próféták magirtak"Luk.18,31 v.

Február 28.,vasárnap.I.Kor.l3,l-13
Ez a gyönyörű szeretet-himnusz Krisztusról szóló himnusz.Pál 
apostol azért tudta ilyen nagyszerüen leírni a szeretet,mert
Jézus Krisztust látta maga előtt.A fejezet minden egyes"szeretet"
szavát kicserélhetem Krisztusra.Igy az egész fejezet valóságos
Krisztus életrajzzá válik.Keresztyének számára a szeretet nem
fogalom,hanem személy:Jézus Krisztus,a megtestesült Szeretet.
Akiben Jézus Krisztus lakik az ezt a legdrágább kegyelmi ajándékot 
is megkapta/12 fejezet folytatása
Március 1. Hétfő. Luk.13 ,31-35.
Amint heti igénk is bizonyítja Jézus tudatosan vállalja a szenvedést,
tudja mi vár rá Jeruzsálemben mégis felmegy oda.-Nem magán siránkozik
hanem a várost siratja.Ö máshogyan lát.Tanitványai öt féltik,Ö a 
várost tartja sajnálatraméltónak /Luk.23,28!/.-Ez a szakasz arról 
is beszél,hogy lehet "nem"-et mondani Jézus hívogató,gyüjtögető 
szavának.Aki nemet mond,azon Jézus nem tud segiteni.Jézus nem
kényszeríti senkire rá magát,csak hívogat.
Március 2.Kedd.Luk.9,18-23.
Jézus nemcsak beszélt az imádságról,hanem maga is imádkozott.- 
Jéz snak a tanitványokhoz szóló első kérdése még nagyon általános: 
a sokaság kinek mondja őt?A második kérdés,már félreérthetetlenül 
személyes kérdés:Ti kinek mondotok engem ?A szólásra mind g kész
Péter válaszában az első keresztyén hitvallás születik meg:Te vagy 
Isten ama Krisztusa!-Jézus megtiltja,hogy ezt a felismerést terjesszél
a missziói parancs elhangzása óta ez a tilalom nem érvényes.Ma 
azt mondja Jézus:Mindenkinek mondjátok el! -Jézus karesztvállalása



szükségszerü volt,a tanitvány életéhez is hozzátartozik ez.A kereszt-
 hordozás Isten iskolájának tantárgyaihoz tartozik.Ezt a tárgyat 
 naponként kell tanulnunk.
Március 5.,szerda.Mt.6,16-21.Böjt kezdetén programmot ad ez az ige-

 

szakasz.l.Az igazi böjt öröm.-2.Az igazi böjt Istennek szól és
Öfeléje irányitja a figyelmet.3.Az igazi böjt gazdagodás.Gyarapodás
mennyei kincsekben.
Március 4.,csütörtök.Luk.9,57-62.
Három névtelen ember:három különböző emberi tipus.Az első a könnyen
lelkesedő,ajánlkozó ember.A második a családi bajokkal küzködő.A
harmadik a hátrafelé tekingető „akit  köt a multja.Jézus mesterien
bánik mindegyikkel,szavai pontosan találnak.Az elsőt kijózanítja:
a tanítvány élete nem könnyü élet.A másodikat az idő sürgetésére 
és a helyes sorrendre figyelmezteti.A harmadiknak a hit merészségét

 

a jánlja./v.ö.Fil.3,14./.Könnyen lelkesedő embereknek Jézus ma is 
megmutatja a keresztyén élet komolyságát,a nehézkeseknek pedig ezt 
mondJa:tégy félre minden kifogást!

 

Március 5.,péntek.Mt.6,1-8.
Jézus ezekben a szavaiban az Atyára akarja irányítani a figyelmet.
A kegyesség gyakorlásában a főszempont ne az legyen,hogy az emberek
mit szólnak hozzá.Mások megsegitése nem történhetik dicsőségszerzés
vágyából.Magam segélykérése/imádság/ is csak Istenre tartozik.A keresz
tyén élet nem szinház.Nem az a fontos,hogy az emberek tapsolnak,vagy

 

kifütyülik a"játékomat",hanem az hogy Isten mit szól hozzá.-Legyen
belső szobád!egy hely ahol egyedül lehetsz csendben Istened előtt. 
Imádkozz komolyan:ne többet,de jobban!
Március 6.,szombat.Mk.6 ,45-52 .
Jézus a természet Ura.Példát ad az imádkozásra,még tanitványait is
elbocsátja,egészen egyedül akar lenni az Atyával.-Csoda és imádság

  

mindig összetartoznak az UT.szerint.Ebben a történetben is. - 
Jézus jelenléte,szava legyőzi a szembefujó széllel küzködő tanitványod

félelmét. A tenger és a lélek nagy viharán egyaránt tudott győzedel- 
meskedni! Hafenscher Károly


