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ELŐSZÓ
"Kenyér minden napra" - ezt a címet viseli ez a keresztyén
áhítatos-kőnyv.
Minden napra egy ige szakaszt kőzől rövid magyarázattal, imádsággal és egyházi énekverssel. Mindennap néhány perces, belső elcsendesedésre
hív.
Jézus két igéjével indít juk útjára ezt a könyvet. "Meg van írva:
Nemcsak kenyérrel él az ember, hanem minden igével, amely
Isten szájából jön" (Máté ev. 4,4 - Mózes 5. könyve 8,3). Az igaz
és teljes emberséghez a test és a szellem tápláléka mellett szükségünk van egy harmadik táplálékra is: Isten igéjére. Ezt a "harmadik táplálékot", lelkünk naponkénti kenyerét kívánja adni ez a
könyv is. Minden napra valamit Isten igéjének végtelen gazdagságából, lelki kincseiből.
A másik ismert jézusi ige így hangzik: "Én vagyok az élet
kenyere: aki énhozzám jön, nem éhezik meg, és aki énbennem
hisz, nem szomjazik meg soha" (János ev. 6,35). Isten igéje igazi
értelmét és életformáló erejét csak úgy érhetjük el, ha a hitnek
a személyes, belső kapcsolatában
vagyunk Jézussal. Enélkül ez
a könyv is csak puszta olvasmány,
bölcs. és áhítatos emberi
gondolatok gyűjteménye.
Csak a Krisztus-hitben
válik valóban
a "lélek kenyerévé" arra a napra, amelyen a kezünkbe vesszük,
és segít a keresztyén élet naponkénti küzdelmében.
Legyen ez a könyv ilyen értelemben "kenyér", amelyet .nem
nélkülözhetünk
egy-napra sem! Segítsen megerősödni és elmélyülni hitünkben. És segítsen követni Jézust naponként a szeretet útján, a jó cselekvésében - családi életünkben,
hivatásunkban, az emberek kőzőtt, Isten dicsőségére.
Budapest, 1986. január
DR. NAGY GYULA
püspök

ELÖLJÁRÓ B~SZÉD
Írói szándékunkról szeretnénk vallani elsőrenden: "kenyeret"
- minden napra szóló lelkieledelt kínálunk ebben a kis kőnyvecskében az olvasónak. - Nem csillogó, nagyívű prédikációk ezek,
szürke - kis "ötperces" - áhítatok csupán. - De hát több időnk
úgy sincs rohanó életünk ritmusában arra, hogy csendben legyünk Isten .előtt. - hogya saját lelkünk dolgaival is törődjünk.
- Naponta "öt percet" kérünk csupán, hogy együtt nyissuk ki
a Bibliánkat. és együtt kulcsoljuk őssze imádságra a kezeinket.
- Van-e "öt percünk" erre?
Az egyházi esztendő rendjében, - a Krisztus-űnnepek
"időszámítása" szerint vesszük sorra a napokat. - Nem a naptári év kezdetével, - tehát január l-jével indulunk el, hanem ÁDVENT-tel, vagy is négy héttel karácsony előtt. - A Jézusról szóló örömhír
azután a .főünnepeknek" ebben a rendjében hangzik felénk:
KARÁCSONY, VÍZKERESZT, BÖJT, NAGYPÉNTEK-HÚSVÉT,
PÜNKÖSD és SZENTHÁROMSÁG ÜNNEPE. Míg végül, - az
egész nyarat kitőltő, - SZENTHÁROMSÁG ÜNNEPE UTÁNI
VASÁRNAPOK, az útban lévő és szolgáló egyház tekintetét újra
rá nem emelik a diadalmasan érkező Krisztus "második ádventjére ".
Van azonban még egy érdekessége az egyházi esztendő ünneprendjének: ez a húsvétnak évenként változó időpont ja -, amit
mindig a "tavaszi első holdtölte után való vasárnap" ünnepelünk. Ezt az időbeli mozgást a VÍZKERESZTUTÁNI, illetve a
SZENTHÁROMSÁG ÜNNEPE UTÁNI VASÁRNAPOK egyenlítik
ki: amennyiben egyikből többet ünnepelünk, a másik ból akkor
annyival kevesebb vasárnap jut arra az évre.
.
Az a reménységünk, hogy áhítatoskönyvünknek ez a beosztása segít bekapcsolódni az egyház istentiszteleti rendjébe, ami
minden évben az "üdvtörténetet" követi.
Végül önmagunkról is szeretnénk mondani néhány szót: egy
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gyülekezetben szolgáló hét lelkész írta ezt az áhítatoskönyvet. A legfiatalabb még a "harmincon" innen, a legidősebb már a
"hetvenen" is túl él. - Három .Jelkészgenerácíó" . - A ma szolgáló
evangélikus lelkészi kar "sajátos keresztmetszete". -. Ami mégis
összeköt minket, az nem csupán a kőzős szószék, hanem a Jézus
Krisztusban való kőzős hitünk; és az az egyszívvel vállalt felelősség, hogy ezzel a hitünkkel és Urunktól kapott szeretetünkkel
embereknek szolgáljunk ma!
Gyülekezetünk ebben az évben - a kézirat leadásakor - szép
jubileumra készül: 100 éves lesz az elődök által emelt ősi "Istenháza". Nekünk - itt szolgáfó lelkészek nek - erre, ez az ünnepi
ajándékunk.
Hálánkat és örömünket szeretettel visszük azonban most oda,
Anyaszentegyházunk
"lelki családja" elé: Testvérek! Örüljetek
együtt velünk!
Nyíregyháza, 1986. Vízkereszt ünnepén.
A szerzők
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ÁDVENT 4 HETE

ÁDVENT

1.VASÁRNAPJA

Mt 21,1-9

VENDÉGVÁRÓ

Rm 13,11-14

ÁDVENT

"Mondjátok meg Sion leányának: Íme, királyod jön hozzád, szelíden és szamáron ülve."
Vendég jöttét harangozza ádvent. Hírt ad arról: az Isten érkezik hozzánk ember formájában. Jézus különös vendég. Hasonló
hozzánk, mégis más. Anya méhe hordozta, de a Világmindenség
sem tudja St befogadni. Története belefér a Biblia lapjaiba
- kétezer év óta mégsem teszünk mást, mint tanuljuk személye,
élete titkát. - Talán váratlanul, talán kéretlenül jön, de lám
kopogtat s íme bemutatkozik:
Világ szegénye vagyok - de csak érigazdagíthatlak meg titeket.
- Amikor tanítványokat gyűjtött, nem ígért nekik gondtalan
életet, csak a szavát adta: "emberek halászaivá teszlek benneteket" - és mentek utána boldogan. Ötezer ember éhségéhez képest
micsoda szegénység az "öt kenyér és a két hal" - de egy sem
maradt közülük éhesen. Nem tudta "hova hajtsa fejét" - aki
hozzá ment, nála mégis menedéket talált. - Ádventben ez a Jézus
kopogtat - van-e szükségünk reá?
Szolgák szolgája vagyok - de nincs nagyobb pártfogótok sem égen,
sem földön. - Azt mondták róla: a megvetettek, akinézettek,
bűnösök a barátai - de ezek számíthattak rá! Rabszolgaként mosta
meg tanítványai lábát, s némán tűrt verést, keresztet - de a halált
csak győzte l~, vétkeinktől csak szabadíthat meg. - Most ő
kopogtat - van-e sZükségünk reá?
Uram! Vedd el szívem éhségét, takard be mezítelenségét. Légy
úrrá félelmeimen, bűneimen. Uram, Jézusom várlak! Ámen.
Jöjj népek Megváltója! Így kér a föld lakója, Jöjj, lelkem drága
fénye, Szívünk édes reménye 131,1.
ő

ő

II

ÁDVENT

1

Mk i.i-s

Hétfő

Készüljünk fogadására
"Készítsétek az Úr útját, tegyétek egyenessé ösvényeit!"
A vendégvárás nemcsak öröm, hanem gond is. Annak a gondja
ugyanis, hogyan tudjuk házunkat, szívünket felkészíteni a vendég
fogadására? Olyanok vagyunk, mint a rendetlen otthon gazdája,
akihez a vendég mindig "alkalmatlan" időben érkezik. - Rendetlenek családi kapcsolataink - csak eddig jól titkoltuk kőrnyezetünk, talán még önmagunk előtt is. - Most még ne gyere Urunk!
Rendezetlenek a munkánk hoz, az anyagiakhoz, a munkatársainkhoz való kapcsolataink. - Halasszuk el későbbre a látogatásodat Urunk! - Mit szólnál hozzá, ha látnod kellene haragjainkat,
irigységeinket és hazugságainkat? - Nem. A Te látogatásod most
nem alkalmas Urunk! Várj addig, amíg majd hívunk! - Mireánk
mióta vár?
Hát lehetséges az, hogy ádvent számunkra sokszor csak "hangulat", hogy igazából' nem is várjuk Jézust? Hát igaz a prófétai
üzenet, hogya "pusztában" - úttalan, "töretlen" szívekben - kell
Jézus számára utat készítenünk?
Az Ige, á Krisztussal való találkozás halogatásából, "rendetlenségeink", vétkeink takargatásából megtérésre hív. Hiszen csak a
bűnbánó szív "méltó" Jézus fogadására - amelyik bízik abban,
hogy Urunk jötte életünkben valóban "rendet", békességet teremthet.
Uram! Előtted ismert a mai, feladatokkal zsúfolt napom, - nincsidőm, hogy Téged várjalak. Ismered szívem ellenállását, félelmét is.
Te készíts Lelkeddel utat hozzám. Ámen.
Mint fogadjalak téged, Világ reménységét? Mint köszönthetem
fényed, Mint siessek eléd? Ó, drága Jézus kérlek, Te mutasd meg
magad, Hogy mi kedves tenéked, És hogyan várjalaki 141,1.
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ÁDVENT 1

lPt 1,22-25

Kedd

Vele újat kezdhetünk
.rnint akik nem romlandó, hanem romolhatatlan magból születtek
újjá, Isten élő és maradandó igéje által."
Őszinte szívvel keresni és követni az igazságot, s nem lemondani
róla cinikusan - Pilátus módjára: "micsoda az igazság?" - Ehhez
újjá kell születnünk!
- Mert mindegyikünk
kényelmes. Belenyugszunk
féligazságokba,
sőt együtt élünk hazugságok kal,
amiktől nehéz megválnunk. Az igazság keresése izgalmas" vállalkozás", aminek végén esetleg fel kell adnom a magam igazát. Hát,
lehetséges ez?
Képmutatás nélküli szeretettel, - "kitartóan" - keresni és szolgálni a másik emberben a testvért. - Ehhez újjá kell születnünk!
- Szívünk szerint mind "befelé forduló" emberek vagyunk.
A "másik" csak annyiban
érdekel: mit kaphatok
tőle? S ha
fel-fellobban lelkünkben a "jó szándék" - látván egy testi fogyatékost, vagy egy olyan filmet, ami távoli népek éhezéséről beszél
- vajon meddig tart a .Jobogásunk?"
Bizony legtöbbször "szalmaláng" csupán! - Megváltozhat
egy ember, indulata, akarata
alapvetően? Kicserélődhet-e önző szívünk őszinte szeretetre?
Jézus érkezése nem kevesebbet Ígér, mint a Tőle való születésben - "átöröklésben"
- új élet kezdetét! S ez nemcsak "múlandó
életünknek" az ajándéka - vagy is csak a sÍrig.szóló -, hanem ez
örök életünk kezdete is!

Jézusom! Igéd áldott "magja" reménységet ébresztett ma is bennem, hogy veled újat kezdhetek. Jöjj hozzám is. Ámen.
Ó jöjj, ó jöjj Naptámadat,
És hozd vigasztalásodat,
Űzd el a
sötét éj ködét, És vesd el minden félelmét! Meglásd, meglásd ó,
Izrael, Megszületik Immánuel! 133,3.
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ÁDVENT 1

Lk 4.14-21

Szerda

Mindig "ma" érkezik
"ő pedig így szólt hozzájuk: "Ma teljesedett be ez az írás fületek
hallatára. "
A Jézus utáni vágyakezásunk nem mindig őszinte, gyakran a
.Jralogatásaínkat"
takarja. - Lám, Izrael is még mindig "vár",
mert elengedte füle mellett Jézus szavát: "Ma teljesedett be!" Hány ádvent sorakozik már mögöttünk? - hány várakozás? - És
vajon találkoztunk
Vele?
Talán nem vagyunk "szegények"? - Magunkban s világunkban
minden problémát megoldottunk?
Nincsenek feloldhatatlannak
tűnő félelmei nk? Emberi kapcsolatainkban
minden "felhőtlen"?
Feleletet adtunk életünk legnagyobb kérdéseire: miért élünk?,
hova megyünk? - Ő a "szegényekhez"
jött!
Talán nem vagyunk "foglyai" szenuedélyeinknek,
bűneinknek?
- Hány próbálkozásunk
fulladt kudarcba? Hányszor vertük már
véresre "kezünket - fejünket" önmagunk erőtlensége börtön falán? Hányszor fogadtuk, hogy megváltozunk?
Hányszor "gyóntunk" már, elítélve magunkat erőtlenségünkért,
állhatatlanságunkért? =, Ő a "foglyokhoz" jött!
Talán nem voltunk "vakok" hibáink felismerésében? - Nem
szégyenkeztünk
eleget azért, hogy "érzéketlenek"
voltunk embertársaink ínségére, segítésére? - Ő a "vakokhoz" jött!
Mire várunk mlg? Az evangélium nekünk szól: Ő ma érkezik!
Bízzunk hát szavában, s ígérete rajtunk is beteljesedik!

Uram, Krisztusom! Kerestelek, de nem őszintén. Zörgettem, denem hittem, hogy nyílik börtönöm ajtaja. Vártalak, reménytelenül.
Köszönöm, hogy a szegényeknek ígérted Magad. Ámen.
E napok betőltét, Régtől jövendölték,
Próféta beszédek,
emberiségnek, Ember örömére, Világnak üdvére. 134,2.
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ÁDVENT 1

. Csel 17.22-32

Csütörtök

Hát ennyire sürgős?
"A tudatlanság időszakait ugyan elnézte Isten, de most azt
hirdeti az embereknek, hogy mindenki mindenütt térjen meg."
Sokan a megtérést Isten fenyegetése, ítélete miatt tartják sürgősnek. Itt pedig azt hirdeti meg az Isten, hogy az a Jézus
Krisztusban elérkezett kegyelem miatt lett számunkra elodázhatatlanná.·
Itt az ideje annak., ltogy a Teremtő Istenhez térjünk - hogy
higyjük: van "gazdája" ennek a világnak. Technikánk, civilizációnk "félelmében" élünk. Mégis kezeink között pusztul a világunk, és aggodalommal teli lesz a szemünk, ha az emberiség
jövőjét kutat juk. - Megtérésre hív, hogy felelős "őrizője" legyünk a Földnek!
Itt az ideje annak, hogya Gondviselő Isten szeretetéhez térjünk,
aki "egy vérből" teremtette az emberiséget: testvérnek! Szeretetéből adta lakóhelyül a Földet. Itt egymásra bízott minket, hogy
békességben, egymást kölcsönösen támogatva éljünk. - Jézus
Krisztus keresztje teszi számunkra "sürgőssé" a megtérést, hogy
szeretete mindenkihez elérkezhessen!
Itt az ideje annak, hogy az Élő Istenhez térjünk, aki Fia feltámasztásával azt a reménységet kínálja, hogy az "utolsó szó"
világunkban nem a pusztulásé és a halálé. S aki hozzá térve,
minket is az élet szolgálatába akar állíta ni!
Istenem! Téríts meg hitetlenségemből, engedetlenségemből. Használj fel eszközödü[ ~szeretetedért. Ámen.
Még ma is jön hozzánk, Ma is áldást hoz ránk, Tanít kegyelméből, Hogy megtérjünk bűnből, Tévelygést elhagyjuk, Igazságban
járjunk. 136,2.
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ÁDVENT 1

Péntek

Útjára rátalálhatunk
.és meglátja minden halandó az Isten szabadítását."
Az Evangéliumban a történelmi eseményekre való utalások nem
arra valók, hogy a történészek kutatásaihoz adjanaktámpontokat
- hanem arra, hogya hit "kapaszkodói" legyenek. - Tibériusz
császár, Pilátus neve nekünk azt jelentik: nem kell a "mennybe
hágnunk, sem a tenger mélyére leszállnunk", hogy Krisztussal
találkozzunk. Az Örömhír róla éppen az, hogy áldott útja találkozott a mi utunkkal s azóta is "velünk vándorol." - Jelenléte a
mi életünkben is "tényeken" nyugszik: Isten tettein. Nem nekün~ kell őt megtalálnunk, vagy "kitalálnunk". Gyermekségünk
óta ő az, aki keres bennünket.·
.A keresztségben keresett meg először, hogy a vele való közösségre elhívjon. - A papom, a keresztszülőm neve, az anyakönyv
semmitmondónak tűnő "száraz adata", a mi kicsiny történelmünknek - életünknek - hitbeli kapaszkodói is lehetnek: amikor
én még nem kerestem, amikor még nem is ismertem, Ő már akkor
szeretett!
Gyiilekezetiinkben igéje által hívogatott megtérésre. Vagyis arra,
hogy bűneink bocsánatá ban találkozzunk vele. És szeretete eszközeként mi is részt vegyünk az evangélium szolgálatában: utat
készítve másoknak is hozzá! Minden istentisztelet "dátumában"
ő adott alkalmat a találkozásra!
Uram! Köszönöm eszközeidet s az alkalmakat, amikor kerestél.
ő

Köszönöm, hogy rám találtál most is. Ámen.
Jól készítsétek útját, A Vendég már közel! Mi néki gyűlölt,
utált, Azt mind vessétek el! A völgyből domb legyen, Hegycsúcs
a mélybe szálljon, Hogy útja készen álljon, Ha Krisztus megjelen.
140,2.
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ÁDVENT

1

Jel 2,1-5

Szombat

Csak szeretetközösségben
"Emlékezzél tehát vissza, honnan estél ki, térj meg, és tedd az
előbbiekhez hasonló cselekedeteidet."
Az Ádventi Vendég személy szerint keres minket, de mégsem
magányosokhoz, hanem a gyülekezetéhez jön. Az övéihez érkezik,
akiket Szentlelkével hívott - az Ige által - az Anyaszentegyház
egy testébe. - Szava most arról kérdez minket: hogyan készülünk
együtt jövetelére?
A Gyülekezet: a közös hit szolgája és őrzője. - Úgy is rnondhatnánk: a hívő keresztyének egymás pásztorai. A testvért ugyanis
azért állította mellénk az Isten, hogy hitrejutásunkban
és annak
megtartásában támaszunk legyen. Sem "hétköznapi"
keresztyénségünkben, de a napjainkban
is burjánzó "hitbeli áramlatok"
zűrzavarában sem tudnánk a testvéri segítség nélkül megállni.
A Gyülekezet: együttszolgáló munkaközösség.
- Nem kisebb
méltóságra hívott el minket egyházába Urunk, minthogy munkatársai - "keze, lába, szája" -legyünk
ebben a világban. Aki tétlen
tagja a gyülekezetnek s nem vesz részt az evangélium és a felebaráti szeretet közös szolgálatában, az "megcsonkít ja" a Krisztustestét.
A Gyülekezet: szeretetközösség - és ez a legfontosabb. Szeretet
nélkül a tiszta hit s a nagy tettek, értéküket veszítik. - Mi, az
"egy kenyérből részesedők" - szeretjük egymást? Ha "útközben" elveszett a szeretetünk - Ő vísszaadhatjal
Uram! Bocsásd meg, hogy magam akartam tetszeni neked, s
elveszítettem testvéreimet. Hozz közénk szeretetet. Ámen.
.
Ó, Jézus, Megváltónk, Jöjj és tekints le ránk! Tedd újjá nyájadat! Térj be ismét hozzánk! Hadd áldjon szivünk-szánk.
132,5.
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ÁDVENT 2. VASÁRNAPJA

Lk 21.25-36

Rm 15,~13

Mit hoz a .Eolnap"?
"A reménység Istene pedig töltsön be titeket a hit által teljes
örömmel és békességgel."
Modern világunkban aggodalmak, szorongások között telnek a
napjaink. Mintha "Bábel zűrzavara" ma valahogy bántóbbnak,
veszélyesebbnek
tűnne, az előző korszakokhoz
képest. Ma nagyon nehéz - néha elképzelhetetlen
- a különböző népeknek, a
szemben álló embereknek "kölcsönös egyetértésre" jutni. - Csak
utópia; szép álom lenne igénk szava: "egy szívvel, egy szájjal"
élni, s így dicsőíteni az Istent?
Életünk s jovőnk fenyegetettsége
napjainkban
"apokaliptikus" méreteket öltött, .mert békétlenségűnk
nemcsak a földről tör
ránk, hanern a "csillagok felől is". - Nem csoda hát, ha sokunk
szívében kimondatlanul
is ott él a kérdés: lesz-e holnapunk, s ha
igen, vajon mit hoz?
Isten arról a reménységről beszél most nekünk, hogy minden
nép, - az egész világ - számára a holnap: Krisztus! Egy csodálatos
prófécia körvonalai bontakoznak itt ki előttünk, ami erről beszél:
"Örüljet~k, pogányok; az ő népével együtt." Nem pusztulásra,
egymás szomorítására kell hát itt a földön egymás mellett élnünk,
hanem együtt örülhetünk - együtt dolgozhatunk,
tervezhetünk,
egymásra találhatunk
- Jézus Krisztus által. Éljünk már ma, e
szerint a reménység szerint.
Istenem! Hálát adok neked szeretetedért, amelyik oszlatjabékétlenségűnket és egyetértést munkál közöttünk. Ámen.
A hívek boldog nyája Örömmel megy eléd, Mert tőled hittel
várja Örök, szebb életét, Kik itt neved dicsérik, Részük nem lesz
halál, Örök életre nékik Hajlékod nyitva áll. 514,4.
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Lk 13,6-9

Hétfő

Az utolsó lehetőség
"Íme, három éve, hogy idejárok gyümölcsöt keresni ezen a fügefán, de nem találok."
Hogyan lehet úgy élni, abban hinni, hogy nem kell elszámolnunk az életünkről? Azt hiszem ez a Gonosz legnagyobb hazugsága, amivel elaltatja a lelkiismeretünket,
s felelőtlenné tesz bennünket Isten és embertársaink iránt. - Az természetes, hogy
minden pénztáros estenként elszámol s minden raktáros leltár
alapján felel a rábízottakról, csak az emberi élet drága "kincse"
a mi "számolatlan" tulajdonunk?!
Ki hiteti el azt velünk, hogy Isten nem törődik a magáéval?
Elképzelhető, hogy teremtett világát - s benne az embert évmilliók, vagy milliárdok óta gazdátlanul magára hagyja? - Ha
nem szeretne minket, hát hallgatna: hadd pusztuljon - saját
ítéletét hordozva - ez a világ. De mivel szeret minket, lám most
is szól:
A "harmadik évben" - türelme végén kérdezi tőlünk az Isten:
hol a gyümölcs? Az "utolsó időknek" ezt a számon kérését, nem
a történelmi katasztrófákban,
nem is személyes életünk apróbb
tragédiáiban végzi el az Isten, hanem Jézus Krisztus keresztjében.
Ott a Golgotán ítélte el Isten "terméketlen életünket", de ott
hozta el számunkra a "kegyelem idejét" is - az "utolsó lehetőséget". - Mi, ma ebben élünk!
Uram Jézusom] Köszönöm, hogy haláloddal pártfogómmá lettél
az Atya előtt. Vezess úgy az életemben, hogy higgyem ítéleted
komolyságát, és a megújuló kegyelem lehetőségét. Ámen.
Ne halogasd itt semmi munkád, Hogy el ne késs, hozzá ma láss!
Holnap tán vég leselkedik rád, Ítélet vár és számadás. Ez órában
sok jót remélsz, És holnap már talán nem élsz. 520,3.
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2

Jak 5/>-10

Kedd

Türelmes várakozásban
"Legyetek tehát ti is türelemmel, és erősítsétek meg a szíveteket,
mert az Úr eljövetele közel van."
A türelmetlen ember: reménytelen. - Fél, hogy elkésik, hogy
lemarad valamiről. Ezért semmit sem bíz Istenre, - ahogy mondani szoktuk - a "véletlenre". Napjai örökös lótás-futásban, kapkodásban telnek el, mert mindent maga akar elintézni., minden
oldalról igyekszik magát biztosítani. Isten nem akarja elvenni az
aktivitásunkat,
nem akar megbénítani minket. - A reménytelen
kapkodásnál azonban többet ígér: a bízó várakozás.
A türelmetlen ember: embertelen. - Nem is tud más lenni, mert
természeténél fogva önző, csak magával törődik. Nem tudja elképzelni, hogya másiknak is van hite, van tisztessége és becsülete. Sem azt, hogy embertársát nem neki kell mindig vezetni és
tanácsolni, mert
nála jobb vezetőt talált az élő Úrban. - Talán
nem is tudtuk, hányszor voltunk embertelenek.
A türelmetlen ember: erőtlen. - Csak panasza van a másik
terhéről. és nem veszi észre, hogy éppen
okoz sok terhet
naponta környezetének. - Nézzünk magunkba mi is!
A Krisztus-várás türelmes reménységet ad: Vele "célba érünk"
s "útközben" Vele szolgálhatunk másokért.
Uram! Jöveteled híre türelemre intett. Add, hogy ilyen reménységben tudjam hordozni a rámbízottakat.
Ámen.
Őbenne vesd halálig reményed horgonyát, Mert ő révpartra
szállít: Van néki gondja rád. Bár késik a segítség és nem találsz
vigaszt: Eloszlik bú és kétség, Előbb, mint véled azt. 342,6.
ő

ő
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Lk 17,2~24

Szerda

Nem úgy jön el
"Az Isten országa nem úgy jön el, hogy az ember azt előre
kiszámithatná.
"
Jézus válasza nem akar bizonytalanságban
tartani országa
jövetele felől. El akar azonban oszlatni most minden olyan magunk csinálta "ködöt" és hitetést, mely csak arra jó, hogy az
örömhír helyett vele egymást riogassuk és kétségbe ejtsük. Isten országa jövetelének evangéliuma:
Nem jósLás, hanem prófécia, - vagyis Isten vigasztaló üzenete
a földön küzdő gyülekezete számára. Azért, hogy Krisztus népe
ne csak a "jelent" lássa, hanem a jövőt is; ne csak a napi feladatokat, hanem a célt is!
Nem szenzáciá a kiváncsiaknak, hanem örömhír a szolgáló Krisztus keresztjét hordozó mai gyülekezetnek. Hogyan lehetne megbocsátani harag nélkül, adni haszon nélkül, gúnyt hordozni
sértődés nélkül, ha nem hallanánk a jó hírt: az Úr közel!
Nem ködös jövendő, hanem a jelen ígérete: "köztetek van".
Hányszor gondoltunk úgy Isten országára, hogy az majd a "halál
után" következik. A hallatlan ígéret ez: ahol Jézus van, már
megérkezett!
Nem nekünk kell "felkutatnunk",
hanem Ő keres meg minket:
"az ég aljától az ég aljáig egyszerre villan fel és fénylik: .. " Számítgatás, találgatás helyett vigasztal - tehetetlen kapkodás
helyett hitünk fundamentumát adja.
Uram! Hiszem, hogy jöveteled biztos. Köszönöm, hogy mindennap
kérhetem: országod hozzám is eljöjjön. Ámen.
Hozd a napköltét, Országod betöltét, Múljék el az éjszaka!
Fussatok árnyak ... Jöjj, Uram, várlak, Lelkemnek fényes csillaga!
397,5.
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Zsid 10,35-39

Csütörtök

Sok, vagy kevés?
"Mert még egy igen-igen kevés idő, és aki eljövendő, eljön, és nem
késik. "
A várakozó ember előtt összemosódnak
az időhatárok. Néha
a keveset is soknak érezzük, máskor a sok is kevésnek tűnik.
Vannak napjaink, melyek ólomlábakon baktat nak, máskor meg
úgy rohan az idő, mintha repülne. - Így van ez a keresztyén
ember életében is, ahol a hitünk segít eligazodni a várakozásunkban: vajon a Krisztus érkezéséig sok, vagy kevés még az idő?
Sok: mert mikor lesz az, amikor "szemtől-szembe" láthatjuk őt?
A teljesség után vágyakozó szívünk számára "sok" még az az idő,
amíg a földi vándorút tart, amíg "készen" állhatunk Urunk elé.
- Kevés: ahhoz viszont ugyanis, hogy amit Isten ránk bízott, azt
hűségesen elvégezzük. Talán mondhatnánk
azt a mai napunkon:
.mindent jól elvégeztem Uram, készen várlak?- Sok: ha kísértéseinkre, napi lelki harcainkra gondolunk.
Vajon meddig bírjuk
még? - nem adjuk-e fel útközben? -lesz-e erőnk végig megállni?
- Kevés: ha arra gondolunk, hogy egy "kis úton" lehettünk csak
munkatársai szeretete, "keresztje" hordozásában.
- Sok: amikor
reménység
nélkül várjuk s aggodalmaskodva
panaszkodunk:
késik az Úr! - Kevés: ha bízunk Isten ígéretében: "eljön, és nem
késik"!
Uram, Jézusom! Taníts meg várni téged tűrelmesen. zúgolódás
nélkül. Vezess úgy a hit útján, hogy a várakozást .értelmesen'Ce-:
szolgáló szeretettel töltsem el. Ámen.
Kőszálunk, várunk voltál szüntelen, Míg tartott itt lenn a nagy
küzdelem. Fény voltál, csillag a vak éjjelen. Halleluja! Halleluja!
Halleluja! 454,2.
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Lk 1,13-17

Péntek

Hogy készen állhassunk elé...
"az atyák szívét a gyermekekhez, és az engedetleneket az igazak
lelkületére térítse, hogy felkészült népet állítson az Úr elé."
Talán a legszomorúbbnak
tűnik s a "legbágyasztóbbnak",
ha
belekezdünk valamibe és nem tudjuk befejezni. Egy félbemaradt
- torzó - szobor, egy félig megfestett kép, egy szimfónia, aminek
utolsó tétele hiányzik - hát ilyen a mi életünk. Keresztyén életünk
is ilyen .befejezetlenr=marad?
Igaza van hát annak a temetői
síremléknek, amely kettétört oszlop formájában hirdeti a kétségbeesést: nem lehet elkészülni!
Isten' maga készít fel minket - igéri ez az ige. Ezt tette régen,
s teszi ma is .kővetei által. - A Megváltó érkezéséről szóló evangéliummal először is magához térit, gyermekévé tesz. Szeretete által
megtanít bízni Istenben, mint Atyában. - Azután megbékélt életre
nevel. Megismerteti velünk a békesség "jó ízét"; annak az örömét,
mit jelent békességben élni Istennel és egymással. - Végül maga
Isten tanít meg minket, földi vándorutunk
legnagyobb .Jeckéjére": ha engedetlenkedünk, ő hűséges marad. Bűnbocsánatával
így
tisztít naponta belőlünk engedelmes népet magának.
- Ne féljünk hát! Nem marad kettétört szobor az életünk. De azt
ne feledjük, - életünk a felkészülés ideje is!
Istenem! Köszönöm, hogy Fiadért hihetem: Atyám vagy! _Tarts
meg szeretetedben s készíts fel az örökéletre. Ámen.
Életem, Jézus, egy..e.dül te töltsd be, És mindent, mindent adj
meg énnekem. Mi lelkem hozzád vonja, hozzád kösse! Tekinteted
kísérjen szüntelen! 387,1.
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Júd 17-25

Szombat

Megmaradva Isten szeretetében
" tartsátok meg magatokat Isten szeretetében, várván a mi Urunk
Jézus. Krisztusnak irgalmát az örökéletre."
A kísértések, mint az árnyék követnek minket életünk során.
Közülük a "fehér ördögök" a legveszedelmesebbek. Vagyis azok
a kísértéseink, melyek egyházias, "hívő" életünk során leselkednek ránk. Ilyenek: az elbizakodottságunk - én már készen vagyok, "semmire sincs szükségem"; a szeretetlen ítélkezésűnk ~
különb vagyok, mint a másik; és lustaságunk leplezéseként "egyházi nyüzsgéssel" takarni aO"semmit", a segítő szeretet hiányát. S a sort bizony még folytathatnánk. - Ehelyett inkább azt
keressük: hogyan lehet megállnunk a kísértések között?
A megmaradás útja: épülni, növekedni - mondja ez az ige.
A kísértések ott tudnak úrrá lenni rajtunk, ahol a keresztyén élet
normális fejlődése megakad. S ha egy ház építése félbemarad, azt
könnyen tépi a vihar, a maradékot pedig széthordják az emberek.
- Miben kell hát növekednünk, továbbépülnünk naponként?
Növekednünk kell: a hitben, akit jobban ismerek, azt jobban
szerete mr - a reménységben, a várá st is tanulnunk kell! - Isten
szeretetében, és a könyörülő szolgálatban! - a kettőt csak együtt
lehet élni!
Uram! ,Köszönöm, hogy ha majd hozzád érkezünk elmondhatjuk:
nem mi voltunk az erősek, Te őriztél, hogy el ne vesszünk. Ámen.
Ó, segíts győzni, míg elnyerem nálad Egykor a győzelem-drá.ga
jelét, S új, örök énekem majd zengve árad, Új nyelven, ujjongva
száll tefeléd! Hős karod akkor én vég nélkül zengem: Légy áldva,
Jézusom, mert győztél bennem! Légy áldva Jézusom, mert győztél bennem! 374,4.
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ÁDVENT 3. VASÁRNAPJA

Mt 1l.2-1O

IKor 4.1-5

Kicsoda vagy Jézus?
"Te vagy-e az Eijövendö, vagy mást várjunk?"
Mindegyikünk életében vannak nehéz helyzetek, szorongatott
percek, amikor "életet menthet" a bizonyosság: van akiben megkapaszkodhatom! - A Keresztelő is, sorsának egy ilyen kritikus
szakaszában kérte Jézustól a választ. Urunk szava őt akkor hamarosan az "utolsó útjára" készítette fel, hiszen ismerjük a közeli
végét.
Jézushoz fordulni azonban nemcsak életünk .Jiatáreseteiben"
lehet, mint a betegségeink, kudarcaink, erkölcsi mélypontjaínk.
Szabad hozzá menni a fiataloknak és egészségeseknek, a "sikereseknek" és a tisztáknak is - minden őszinte kérdésükkel.
Ő
ugyanis nemcsak "tűzoltó szolgálatot" akar végezni életünkben,
hanem annak - napokból, döntésekből formálódó - építésénél is
Megváltónk, "eligazítónk" akar lenni. Kérdezzünk hát tőle bátran! Vele mindent megbeszélhetünk!
Krisztus - szeretete igazáról- nem "elméletileg" akar meggyőzni minket, mert azt a hívő testvérek, meg a magunk élete hittapasztalataként élhetjük áto Nem dogmákat, fennkölt igazságokat
"olvas a fejünkre": "életpróbákon"
mutatja meg hatalmát és
irgalmát. - Boldog, aki felszabadult őszinte kérdezésre,
- aki
"botránkozás nélkül", hittel tud várni, az Ő bizonyságaira!
Uram, Jézusom! Adj olyan szemeket, melyek észreveszik mai
tetteidet, és szívet is.•. melyik: bízva kérdez Téged. Ámen.
Jer, Világosság, ragyogj fel nekünk, Hogy csak Krisztus légyen
Mesterünk! El ne hagyjukőt, mi hű Megváltónkat, Aki népének
örökséget ad! Szánj meg Isten! 232,2.
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Jn 5,31-37a

A

Hétfő

meggyőző tanúk

"Én azonban nem embertől kapom a bizonyságtételt ... "
Isten ajándékai a hitbeli tapasztalatok - a másoknál, magunknál felfedezett "kicsiny csodák". Krisztus megismerésének ezek
azonban mégis inkább csak a "mankói". Ideigóráig tartó támaszok. 'Ha .hitűnk ezeken az "élményeinken" nyugodna, ingatag
fundamentumra épülne akkor. - Hát akkor hogyan juthat el élő
Krisztus-hitre ma egy ember?
Úgy, hogy valaki beszél róla, - a "hit hallásból van". Mindegyikünk úgy jutott hitre, hogy egy "bizonyságtevő" tanúskodott előttünk a Krisztusban megismert igazságról: Isten szeretetéről. Mégsem embereknek hittünk, hanem az evangéliumnak, amelyik Krisztus szaváról s az tetteiről beszél!
A kereszt evangéliuma nélkül - ahonnan Isten szeretete mindig
felénk árad - nem tudnánk hinni, hogy az - kísértéseink és
erőtlenségeink idején, vagy elbukásaink után is - a miénk.
A húsvéti evangélium, hitünk másik tartópillére. - Benne az
Atya tesz bizonyságot a Fia mellett. Világgá hirdeti, hogy aki
"vére" által megváltott bűneinktől, az megszabadíthat a halál
félelmétől is!
Aki ma Krisztust Úrnak vallja, erre a meggyőződésre ma sem
emberek, ,hanem Isten vezette el azt, az evangélium által.
Istenem! Lelked által győzz meg, hogy Jézus Uram és Megváltóm.
Ebben a hitemben őrizz meg halálamig. Ámen.
Krisztus, ki híveidnek Küldtél mennyből Szentlelket, Kiket
Atyád tebenned Választott és eljegyzett. Öntsd ki Lelked reánk
is, Buzgón könyörgünk néked, Hogy általa igédben Ismerhessünk meg téged! 233,2.
ő
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2Tim 1,8-14

Kedd

Szenvedni az evangéliumért
.iszenuedj velem együtt az evangéliumért, Isten ereje által."
Szenvelgő, magukból mártírt csináló emberekkel mindig találkozhatunk az egyházban. Akik azonban valóban hordják a Krisztus keresztjét, azokról keveset hallunk, mert nem embereknek,
hanem Uruknak szolgálnak azzal. Ők a szelíd, "halk léptű szen. tek", akikrőlritkán
veszi észre családjuk, meg a munkatársaik,
, hogy aki mellettük él.. az értük hordozza a Krisztus keresztjét.
- Az evangéliumért szenvedni elsősorban nem azt jelenti, hogy
"eltűröm", ha kinevetnek a hitemért. Inkább azt, hogy magamat,
önzésemet a bűnbánatban és a bűnbocsánatban naponta legyőzhetem arra, hogy embertársamat szeretetben szolgáljam.
Hordoznunk kell alázattal "hitünk gyalázatát" is: "Ne szégyeld hát a irti Urunkról szóló bizonyságtételt .. .'~; mégis a Krisztusért szenvedni inkább szolgálatot, fáradozást" jelent. Amikor
kísértések kőzött, köszönet nélkül, sőt hálátlanságot kapva kell
adnunk -"változatlan szeretettel" - az "egy pohár vizet", s kell
odaállnunk csendben egy-egy betegágy mellé. Ez erő nélkül
lehetetlen.vde azt kapni lehet!
Aki nem dísznek hordja a keresztet, az tudja, hogya kereszthordozáshoz ez a reménység adja az erőt: jön az énUram!

Uram! Te hordoztad az én keresztemet is, most adj erőt vállalnom
a magamét. Add, hogy így kövesselek ma téged. Ámen.
Minden földi szenvedésben Erőt adnak sebeid, Ha tebenned
elrejtőztem, E világ nem keserít. A gyógyító balzsamot Te mindenkor meghozod. Mindent megadtál te nékem, Halálod lett
üdvösségem. 197,3.
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Lk 3,15-18

Szerda

Ő és mi
.és

én még arra sem vagyok méltó, hogy saruja szíját megold-

jam ... "

Keresztelő Jánosnál gyakran gondolunk arra, hogy milyen
alázatos volt. Ő azonban nem akart többnek látszani, mint ami

valójában volt: szolga - a Krisztus útegyengetője. - Inkább a
magunk "nagyralátásán" kell elgondolkodnunk: hányszor próbáltuk magunkat .xxiatolní" a Krisztus elé? Fel kellene mérnünk:
gyülekezeti életünkben mennyire lett fontossá az "ember"?
Mindegy, hogy én, vagy a másik! Csak nem ő, akinek pedig
egy~dül van hatalma az egyházban arra, hogy hitet teremtsen,
életet adjon. - Igénk ma így szól róla:
Krisztus ítéli meg bűneinket: "és megtisztítja szérűjét". Mi,
legfeljebb megsérthetjük egymást - ő, igazi bűnbánatra indít. Mi,
ha bűnről beszélünk, elidegenedünk egymástól, - Ő, aki egyedül
tud rávenni, hogy kimondjam: ne haragudj! bocsáss meg.
- Gondoljunk gyónásainkra: tud abban ember segíteni, hogy
"kárhozatra méltónak" valljam magam?!
Krisztus teremt újjá a Lélek által: "Szentlélekkel és tűzzel
keresztel titeket." - Mi sok mindenre tudjuk "lelkesíteni" egymást, - Ő maradandó új életet teremt. Mi fel tudunk építeni,
renovál ni tudunk lelkesen egy templomot, Ő meg tudja tölteni
hívő gyül~kezettel.
Jézusunk! Téged várunk, Újítsd meg gyülekezetünket,
denben. mindenkor te légy az első! Ámen.

hogy- min-

Bizodalmunk tebenned van, felséges Isten, Mert megmaradsz
mindörökké ígéretidben. Kérünk téged, térítsd hozzád a mi szívünket, Hogy elnyerjük irgalmadból üdvösségünket. 403,4.
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Kol 2,1-7

Csütörtök

Élni Krisztusban
"Mivel tehát már elfogadtátok
is őbenne."

Krisztus Jézust, az Urat, éljetek

pál apostol így körvonalazza a keresztyén élet lényegét:
élni". Ahogyan eddig körülvett minket "tér és idő",
- hitrejutásunk után lesz számunkra az út, amin járunk,
lesz
a levegő, amit magunkba szívunk, s terveihezazonosul
a mi
akaratunk is. - Nagy titok ez, hiszen így Krisztus által Isten
közelségében élhetünk. Ez azonban - alkalmazkodva hozzánknem villanásszerű csoda által, hanem olyan természetes fejlődésse! megy végbe bennünk, mint amikor egy fa megtalálja a helyét,
vagy ahogy egy ház lassan épül, a fundamentumtói a tetőgerincig:
"Gyökerezzetek meg": hívő életünk állandó feladata a Krisztus
minél mélyebb ismerete. Ez elsősorban a Biblia rendszeres tanulmányozását jelenti, de mindannak a megismerését is, amit a
hitben előttünk járt őseinktől és egyházunk mai tanításá ból megtanulhatunk. - "Épüljetek fel őbenne": vagyis fokozatosan kell
megtanulnunk a nagyobb terhet, a nagyobb feladatot vállalnunk.
Különben összeroppanunk! - Így edződűnk hozzá a bizonyságtevéshez, és a szeretet éléséhez is! - .Flálaadásotok legyen egyre
bőségesebb": mert bizony a "fiatal keresztyén" még minden győzelmet magának tulajdonít - a hitben "presbiter" pedig egyre
többször imádkozza; kőszőnőm Uram!
.Krisztusban

ő

ő

Uram, Jézusom! Hadd éljek benned úgy, hogy te élsz énbennem.
Lelked által nevelj igaz gyermekeddé. Ámen.

Jézus, hát téged én szívem várjon, Téged, örömöm forrását
áldjon. Benned örvendez csupán én lelkem, Mert benned békét,
nyugalmat leltem. 372,2.
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3

Jn 1O,3()-41

Péntek

Nyitva az ajtó
,,Íme, nyitott ajtót adtam eléd, amelyet senki sem zárhat be."
Aki dőrőmbőlt már valaha "bezárt ajtón" - egy beomlott
"LÉGÓ-pincében";
az elhagyatottság magányos falán; vagy szenvedélyeink bűneink bőrtőnajtaján.
- az tudja, micsoda hatalmas
örömhír is ez: "Íme, nyitott ajtót adtam eléd ... " Annak nem
csoda, ha kibu.;gyan a száján a hatalmas Krisztust magasztaló
ének, aki ezt az ajtót kinyitotta. halála által!
"Új világ kcpuja" nyílik itt meg előttünk Krisztus szabadításában: Isten országá ak olyan új lehetőségei tárulnak fel előttünk,
amikről- saját erőnkre számítva - nem is álmodhatott az ember.
Jézusért "szabad bejárásunk" van az Istenhez! Nem az istentisztelet és az úrvacsoravétel
áldott alkalmai idején csupán, hanem
a kísértés óráján, az elbukás szakadékából
is! Senki sincs, aki
elzárhatná előlem az élő Istenhez való "bejárásomat":
sem a
magam, sem a másik ember vétke; sem a szívemben élő félelmek,
sem a kőrnyezetemből
táplált aggodalmak; sem betegség, de még
a halállal való találkozás sem! Ez a "nyitott ajtó" ugyanis már
most utat nyitott nekünk az örök élet felé, ahol "Isten városa"
vár ránk. - Amikor Urunk üzeni: "Eljövök hamar" - ezt hozza
nekünk!

MegváJtómf Adj Lelked által hitet, hogy mindig lássam szereteted
"nyitott ajtaját", amin te érkezel hozzám. Ámen.
Mindennap
megújul rajtam, Jó Atyám, szereteted; Hog:xne
zengne néked ajkam Hálát és dicséretet. Csak te vagy én boldogságom, Imádságra két kezem Ím buzgón összeteszem; Későnkorán hozzád vágyom, Míg ott fenn szól énekem Megdicsőült
nyelveken. 53,7.
.
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Jel 3.7-8. 10-13

Szombat

Atya és fiú
"hogyfelismerjétek és tudjátok: az Atya énbennem van, és én az
Atyában."
Amit kortársai káromoltak benne, az a legnagyobb ajándéka
Jézusnak: Atyának szólította az Istent,és nekünk is ezt a nevét
ajándékozta az' Istennek! - A botránykő Jézussal szemben ma is
ez: "Én és az Atya egy vagyunk". - Embernek talán érdekes
volna. Hiszen lehet róla képet festeni, verset írni, zeneművet
komponálni. De "Istennek" elfogadhatatlan!
Fogadjuk úgy meg Jézus szavát, hogy most a legtöbbet kínálja
nekünk:
Az Atyával való egysége: hitet követel. - Ha Istenben létezik ez
az "egység", akkor ez létezik az egész Teremtettségben is! A természetben, a történelemben, de az üdvüzenetet hordozó egyházában is! "Táguló", "elidegenedő" világunkban létezik egység:
Isten egysége! - Csodálatos hit!
Ez az egység:feladattá lesz a számunkra. - Az Atyának és a
Fiúnak az egysége ugyanis a "fiakat" arra kötelezi, hogy itt a
földön - emberek között - az egységet, az egymásra találást
munkáljuk. - Lehet ennél ma nagyszerűbb feladat egy emberi
élet számára?
Ne a szavunk hirdesse hát ma a .Krisztus igazát", hanem a
keresztyének közti egység kínálja oda ennek az áldását.

Uram! Ha valamiután sóvárgunk világodban, egyházadban, az
az egység megtalálása. Ajándékozz meg minket vele. Ámen.
Nevelj minket oly egységre, Mint Atyáddal egy te vagy, Amíg
eggyé lesznek végre Híveid az ég alatt, Míg Szentlelked tiszta
fénye Lesz csak fényünk és napunk, S a világ meglátja végre:
Tanítványaid vagyunk. 266,4.
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Jn 1.19-28

Fil 4.4-7

Mit vigyünk elébe?
nA ti jóságotok legyen ismert minden ember előtt. Az Úr kiizel!"
Közel van már az ádventi vendég érkezése. Egyre sürgetőbb
hát a kérdés: hogyan várjuk?, mit vigyünk elébe? - Igénkben
most erre kapjuk a választ:
.
Örvendező szolgálatunkat vigyük elé. - Mindenkori öröm az
Úrban ugyanis csak azok része, akik a Krisztus szolgálatában
benne állnak. Az az örömünk, hogy tehetjük: akár egy betegágy
mellett, akár egy szószéken, vagy egy diakóniai intézmény elesettjei között.
\,igyük elé: aggodalmaskodástól mentes szabadságunkat. - Nem
vagyunk kiszolgáltatva "sorsunk szeszélyeinek", mert megszabadultunk Jézusban minden félelmünktől.
Vigyük elé: hálaadó imádságunkat. - Vele mindent megbeszélhetünk. Nemcsak, ami fáj, hanem azt is, ami jó, aminek örülünk.
Jézusért úgy kérhetünk mindent az Istentől, hogy kérésünkkel
együtt bízvást, a köszönetünket is elmondhatjuk!
S végül: ajándékba kapott békességünket is vigyük elibe. Az ő
békessége tarthat meg minket a hitben és a reménységben, hogy
meg ne lankadjunk a várakozásban. És ez a békesség ad erőt,
hogy békét munkálva készülődjünk jövetelére.
Uram.Jézusom! Mit tudnék elibéd vinni, amit nem tőled kaptam?
Most hát- megköszönöm őket, és így köszöntelek. Érkezéseddel adj
erőt megőrizni tovább is ajándékaidat. Ámen.

Életet, békét hozol te nekünk. Téged szolgáljon teljes életünk!
Ádventi csendben téged várunk. Jöjj, Urunk Jézus, maradj nálunk! 148,3.
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Jn 3,25-30

Hétfő

Virradat öröme
"a vőlegény barátja pedig, aki ott áll, és hallja őt, ujjongva örül
a vőlegény hangjának: ez az örömöm lett teljessé. Annak növekednie
kell, nekem pedig kisebbé lennem."
Aki látta már a felkelő Nap csodálatos színgazdagságát - az éj
sötét szürkeségéből felbukkanó
ragyogó tűzgolyót -, az sose
felejti el ezt a nagyszerű élményt.
A Keresztelő valami ehhez hasonlót élt áto - Nem féltékenység
volt a szívében Jézus iránt, hanem telve volt örömmel, hogy
láthatta a Krisztus-Napját.
S mint a "Vőlegény barátja", részese
lehet a "virradat örömének": Isten országa hozzánk érkezésének.
- Istennek minden gyermeke - aki a .Krisztus barátja" - ma is
ebben az örömben élhet: Jézussal valami új kezdődött el ebben
a világban.
Minden új megvilágítást kap Jézusban. - Mint ahogy hajnalban
.Jielyűkre kerülnek" a világosságban a tárgyak, úgy értékelődik
át minden az életünkben, a Jézusban való hit által. Eldől, hogy
mit tartsak magamról, mit másokról; mi az anyagiak, s a munkám
értéke; mi az, amiért áldozatot is kell hoznom, s mi az, ami
eldobható limlom, ócskaság.
Új távlatok nyílnak meg Jézusban. - A messzít. a célt, csak
napvilágnál lehet látni. Életem igazi célját is csak Jézus mellett
ismerhetem fel: szeretete fényéből élni örökre!
Jézusom! Jöjj és jelenléteddel tölts be teljesen. Add, tudjak örülni
annak, hogy "barátod" lehetek. Ámen.
Jézus, örömmel fogadlak, Áldott légy, hogy eljöttél; Hittel
téged megragadlak, Hogy Megváltómmá lettél. Már többé el nem
eresztlek, Szállásra szívembe veszlek. Hozzád köt a szeretet
Mindörökké engemet! 143,1.
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Jel 19.6-8

Kedd

Öröm a mennyben

ú-.

Halleluja, mert uralkodik az
a mi Istenünk, a Mindenható!
Örüljünk és ujjongjunk és dicsőítsük őt."
Az Istent magasztaló hálaének be most már belekapcsolódik a
menny is. A megváltás feletti örvendezés áthatja az eget és a
földet. - Ez a látomás ezt a mindent betöltő ujjongást érzékelteti
velünk. Ebben a hatalmas kórusban nem maradhat néma senki,
a már célba érkezettek sem. - Az öröm oka:
"Uralkodik az úr: - Csakhogy Isten uralkodása más, mint a
miénk. Uralma biztosításához Ő nem alkalmaz kényszert - Fia
által.va szeretetével győz meg minket. - Ez aztán a szenzáció!
Halleluja! Az Isten szeretete a legnagyobb erő ezen a világon.
"Eljött a Bárány menyegzője". - Az ádventi Gyermek lesz a
Bárány - az Isten Egyszülött je az áldozat. A halálból élet támad,
a gyász örömre fordul. - Ez a föld - ahol eddig minden születés
a halál felé indított el minket -, most megváltozott. A Megváltó
hozta ezt a változást. Örvendezzünk hát!
"Felkészült menyasszonya." - Az Anyaszentegyházat, megváltott gyülek'ezetét jelöli ez a kép. Akiket bűnbocsánata által tisztít
naponta s "öltöztet fel" a meg szentelt élet "fehér ruhájába". Kellenek az "okos, erős, talpraesett" emberek, de tiszta életű
emberekre van ma legnagyobb szükség. Mert csak rájuk lehet
építeni a holnap ot, a jövőt.
Élő Jézus! Készíts fel már most engem, hogy irgalmadból -én is

énekelhessem a megváltottak hálaénekét a mennyben. Ámen.
Boldog vagyok, Hogy én őt zenghetem, Hálát adok neki, Áldom nevét, S míg tart lélegzetem, Jóságát hirdeti, Itt földi por
szülötteivel, Ott választottak 'seregével Dicsérem őt. 62,5.
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Lk 1.46-55

ÁDVENT 4

Szerda

Mária öröme
"Magasztalja

lelkem az Urat, és az én lelkem ujjong Istenben, az

én Üdvözítőmben. "
Mária a fiát, s benne Urát várta: ezért fakadt fel szívéből az
örömteli ének. Még "ádventi" ez a magasztalás, de a beteljesedés
közeli fénye ragyogja át minden sorát. - Tanuljunk
Máriától
hálaadást, hogy örömünket mi is vele énekelhessük:
Hálát ad Isten tetteiért. - Nem a saját tette jut először eszébe,
hogy szíve alatt hordja az Isten Egyszülöttjét. Istent magasztalja,
az ő tettét zengi. - Máriánál sokkal kisebb szolgálatunktói
is
hangos néha a gyülekezet. Mindenben az Urat magasztalni - ez
az, amit tanulhatunk
tőle!
Hálát ad, mert Isten eszköze lehet. - Más szándéka, akarata
szerint, más kezében "eszköznek" lenni nem csábító lehetőség.
- Mária arra tanít minket: nincs nagyobb méltóság, mint Isten
eszközeként, tenni az ő akaratát!
Hálát ad, hogy örömét elhirdetheti másoknak. - Amit vele tett
az Isten, azt kortársai, népe számára mondta el. Akarta, hogy
örömében mások is részt vegyenek - hogy magukra értsék az
evangéliumot -, hogy azután együtt énekeljenek
Máriával. Tanuljuk meg tőle: az öröm "megosztva" több ma is!
Ádventünkből boldog beteljesedés akkor lesz, ha a Krisztussal
való találkozás után a mi szívünkből
is előtör a hála szava:
"Magasztalja Ielkem-az.U rat.. ."
Megváltó Uram! Add a Mária hitét, add az alázatát. Add magasztaló örömét, s így tégy engem is eszközöddé. Ámen.
Vigadj lslkűnk Máriával! Zengjünk mind a menny karával
Hála édes dallarnával Jézusunknak
glóriát! 152,3.
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Lk 1,67-79

Péntek

Szövetségét megtartja
"és megemlékezik szent szövetségéről, arról az esküről, amellyel
megesküdött ... "
Közeledik karácsony, s még nem tettük fel azt a kérdést: miért
szeret minket az Isten? - mi az alapja Isten szeretetének? "Jók ért, igazakért" még elképzelhető, hogy ekkora áldozatot
hozzon - de Isten a "bűnösökért", értünk küldi a Fiát! - Igénk
erre ezt a választ adja; Isten szeretetének egyetlen "oka" saját
esküje - hűsége Önmagához! Hiszen Ő a Szeretet! - Isten hűsége
hozta el erre a világra a Krisztust, s általa szeretetének sok
ajándékát:
Elhozta váltságát. - Mivel tudjuk, hogya "váltság" képe a
rabszolga-felszabadítással kapcsolatos, azonnal elibénk tűnik ez
a legnagyobb ajándék: bűneink, megkötözöttségeink rabságából
hozott szabadulást.
Megszabadít félelmeinktől. - Krisztusban nyert szabadságunk
ugyanis ezt jelenti: nincs kitől félnem! Nincs erő, amelyik Krisztus szeretetétől el tudna szakítani!
Megszenteli életünket. - Vagyis bűnbocsánatával naponta megtisztít és újjá teremt: tiszta, "szent" életre. Nem magunk "tündöklésére", hanem "szolgálatra" ad tiszta kezet és szívet.
Békességet ad. - Kapkodás, idegesség nélküli útra "igazítja
lábunkat", melyen békességben járhatunk: célhoz érünk!
Mennyei Atyám! Hűségedbe kapaszkodom a mai napomoll is. Ne
nézd hűtlenségeimet, engedetlenségeimet. Hozd el hozzám is gyermekeid szabadságát és add békességedet. Ámen.
Ó jöjj, ó jöjj, Naptámadat, És hozd vígasztalásodat, Űzd el a
sötét éj ködét, És vesd el minden félelmét! Meglásd, meglásd, ó,
Izrael, Megszületik Immánuel! 133,3.

37

ÁDVENT

4

Fil 2.16-18

Szombat

Nem volt hiábavaló
"ezzel dicsekszem majd a Krisztus napján, mivel nem futottam
hiába, és nem fáradtam hiába."
Gyakran későn jövünk rá arra, hogy amiért időnket, fáradtsagunkat, lelkesedésünket
áldoztuk - hiábavaló volt! - Keserves
felismerés lehet egy élet végén ugyanezt elmondani! Vajon mi
megtaláltuk az életünk értelmét? Az életünkre, amit eddig éltünk, elmondhatjuk.
hogy "érdemes volt"? Ugyanúgy éÍnénk,
ugyanúgy tennénk mindent. ha még egyszer újrakezdhetnénk?
.Kivűlről nézve" az ádventi, Krisztust-váró ember imádsága is
céltalan időtöltés. Mi születik az összekulcsolt kezek könyörgéséből? De hiábavalónak tűnik Isten igéjére - az ádventi ígéretekre
való figyelésünk
is: mi célja lehet annak, hogy beülünk egy
templompadba,
vagy kinyitjuk a Bibliánkat a napi elcsendesedésünkkor? A leghiábavalóbbnak
azonban mégis "ingyenvaló szeretetünk" áldozata tűnik - hiszen sem jutalmat, sem köszönetet
nem várunk érte. - .Kívűlről nézve" az Úr Jézus karácsonyi
érkezése is ilyen "hiábavaló áldozat": azért jött el, hogya kereszten végezze?'
Egész keresztyén életünknek ez az örömhír ad értelmet: Jézus
jön! - állandóan érkezik hozzánk - s mi eli be készülődünk! Ettől
'nyer értelmet minden imádságunk, igehallgatásunk
és szeretetszolgálatunk. Ettől nyeri el értelmét ádvent, de egész életünk is.
Krisztus Urunk! A Téged várá öröm, a beteljesülés reménysége
győzzön meg naponként: "nem futottunk hiába!" Ámen.
Enyém vagy, el nem eresztlek, Hitemmel, Lelkemmel, Jézus
átölelIek. Ó, hagyj nálad hazát lelnem, Végtelem örömben Veled
együtt lennem. 341,5.

38

IMMÁNUEL - VELÜNK AZ
ISTEN
KARÁCSONYTÓL

ÚjÉVIG

DECEMBER KARÁCSONY ESTE

Mt 1,20 b-23

Zsid 1,1-6

Velünk az Isten
"Íme a szűz fogan méhében, fiút szül, akit Immánuelnek neveznek
- ami azt jelenti: Velünk az Isten."
A karácsonyi evangélium nem "földi hír", mert nem "evilági
eseményről" tudósít minket. Isten angyala-küldötte
hozta hírül,
mert Isten tetteit hirdeti világgá: velünk az Isten! De ehhez a
világhoz - s benne , az embervilághoz
- kapcsolódik,
mert
emberekről szól: Máriáról, Józsefről, s az emberré lett Isten Fiáról
- Jézusról, meg rólunk is.
Józsefről azt mondja az evangélium: a Dávid fia. - Ő a választott népből, .Izraelből való "utolsó láncszem", aki az Ígéretek
évezredes történelme után láthatta azok beteljesülését.
Mária - Jézus édesanyja lett. Ezért a Mária szülte Gyermeket
mi - akiket ugyanúgy édesanya hozott a világra - testvérünknek
tekinthetj ük.
A Gyermekről azt mondja az evangélium: Jézus a neve -- ami
azt jelenti, Szabadító. Ő a köztünk töltött - áldott - 33 esztendejével, történelmünk
fordulópont ja lett. Most már minden Tőle
kezdődik!
Rólunk is szól a karácsonyi evangélium, hogy akik hiszünk
benne és Úrnak valljuk őt, az életünkkel tegyünk hitvallást róla,
hogy van karácsonyunk,
hogy: Velünk az Isten!
Úr Jézus Krisztust Maradj most már mindig velem, ne csak ezen
az estén. Add, veled=maradhassak én is szűntelenűi. Ámen.
Hadd zengj en énekszó, Fel, égig ujjongó, Jászol ágyon szunynyad Az édes Megváltó, Ott fénylik ő, az új nap, Kit várva
vártunk rég. Kezdet ő és vég. Kezdet ő és vég. 151,1.
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Békesség a földön
"Dicsöség a magasságban Istennek és a földön békesség és az
emberekhez jóakarat."
Ősidők óta "békességkereső" emberek vagyunk, s az emberiség történelme mégís háborúk sorozata. A vágy megvan bennünk, de a véghezvitelét nem találjuk. Kain módjára keressük Q
békét - a másik elnémítása, elpusztítása által. - Karácsony rá
szeretne döbbenteni minket, hogy nem jó úton járunk. - Hányszor mondtuk - még a legközvetlenebb szeretteinknek is -, hagyj
békén! Mert csak a magunké volt a fontos! Milyen békesség az,
amit úgy szerzünk meg, hogy eltaszítjuk magunktól a másik
embert? - Vagy gondoljunk még-a messzi történelem emberpusztító népvándorlásaitól kezdve, a mi világunk menekűlttáboraiig - az otthontalan százezrekre és milliókra, akik szerettek
volna békességben élni, de nem kaphatták meg azt. - S az elvált
családok, otthon nélküli gyermekek, magukra maradt öreg szűlők békességét ki szerzi meg, ki adja vissza?
Isten karácsonykor maga lett otthontalanná és szegénnyé feláldozt~ a "maga békességét", hogy szeretetét nekünk ajándékozza. És utat mutatott ezzel nekünk is, hogy a békesség csak
"jóakarat" által valósul meg a földön.
Ez Isten karácsonyi ajándéka!
Mennyei Atyánk! Légy áldott, hogy szereteted "jóakarata" által
békességet hoztál közénk. Köszönjük, hogy jóakaratod "testetoltött"
Jézusban, akit nekünk ajándékoztál. Ámen.
A magasságban dicsőség Istennek, Békesség légyen földön
embereknek, És jóakarat mindenféle népnek És nemzetségnek.
158,2.
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Egészen Bethlehemig ...
lia pásztorok így szóltak egymáshoz: Menjűnk: el egészen Bethlehemig, és nézzük meg: hogyan is történt az, amiről üzent nekünk az
Úr."
Sok karácsony sok istentisztelete
van talán már mögöttünk.
Mind azt szerette volna munkálni bennünk, amit a pásztorok ban:
fe/indítani a szivünket Krisztus keresésére. - Ez az ige most azért
szólít meg, hogy mellette elcsendvsedbe
'megkérdezze
tőlünk:
meddig jutottunk el ebben?
Elindultunk-e már? - Hány évet fordítottunk
a szakmánknak
vagy egy idegen nyelvnek a megtanulására?
És ez természetes.
A Krisztussal és az önmagammal való foglalkozásra vajon mennyi
időnk jutott? Fontos eznekünk?
Félbehagytuk talán? - Lelkes fiatal évek után más, fontosabb
dolgaink akadtak? - családalapítás, munkám sikere, vagyonszerzés? - Pedig valamikor hányan hittük azt, hogy az a legfontosabb: leülni Jézus lába elé, hogy tanítson?!
Menjünk el egészen Bethlehemig. - A karácsonyok tűnnek mőgöttünk, s velük tűnik az életünk is. Ma még felhasználhatjuk
az ünnep csendjét - hiszen azért adta Isten -, hogyeldőljön
szívűnkben:
kereslek Uram, míg meg nem talállak.
Azután menjűnk Vele haza. - A "karácsonyainkból"
valamit
haza is kellene vinnünk. Így más lenne családi, hétköznapi életünk is.
- Jézusom! Köszönöm, hogy a nagyobb utat te tetted meg felém.
Le/ked által segítsd az első lépést megtennem. Ámen.
'
Fel útra, ti hívek, Ujjongva, vidáman, Ó, jertek, ó, jertek, vár
Bethlehem! Ott született meg angyalok királya: Ó jöjjetek, imádjuk! Ó jöjjetek, imádjuk! Ó, jöjjetek, imádjuk az Urat! 163,1.
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27.

Az első szó
"Mivel pedig fiak vagytok, Isten elküldte Fiának Lelkét a mi
szívünkbe, aki ezt kiáltja: Abba, Atyám!"
Furcsa, döbbenetes dolog lenne, ha egy kisgyermek - amikor
először megszólal - nem az édesanyja meg az apja nevét ejtené
ki, hanem ilyen szavak jönnének a szájára: víkendház, jó állás,
szexualitás, vagyaranykarkötő.
A természetes nem az, hogy
akiktől az életemet kaptam, azokat szólítom meg!
A lelki kiskorúságban élő ember mégis ezekben bízik - ezek az
"istenei": "Így mi is, amikor kiskorúak voltunk, a világ elemei
alá, voltunk vetve szolgaságra." Mert nem "földi isteneinktől"
kaptuk az életünket, istenítésük nem is lehet más, mint szolgaság.
Hányan gondoltuk, hogy velük: "megnyerjük a világot" - pedig
éppen így veszítjük azt el!
Jézussal tanuljuk meg először az első "értelmes szót" kimondani
az élő Isten felé: Atya! Azzal a hittel.. hogy amikor világra jöttem
s Lelke által gyermekév é születtem - akkor "szabad örököse"
lettem mindennek: a földieknek is, meg az örök élet reménységének is. T Mert hiszen a szabadságra elhívott "fiak" kezén Istennek minden ajándéka - a családi életem, a munkám, az
anyagi javak, népemhez való tartozásom: áldás lesz! - Ugye, csak
az "első szó" a fontos!
Atyám! Köszönöm, hogy életemet, hitemet, üdvösségemet kezedből vehetem kegyelmedért: Adj ez.ért hálás szívet. Ámen.
__
Írn, jászlad mellett térdelek, O, Jézus, üdvösségem. Elhoztam
minden kincsemet, Mit ingyen adtál nékem. A szívem, lelkem,
életem, Ó fogadd tőlem kedvesen, Ne szolgáljon, csak téged.
161,1.
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Kettőből - egy
"hogy békességet szerezve, a kettőt egy új emberré teremtse önmagában."
A Biblia világában a választott nép, Izrae1, és a pogány világ
szembefeszülő ellentétével találkozhatunk. - Itt is erre utal Pál
apostol. - A mi világunkban mások az ellentétek, de szemünk
láttára élesednek. Most azért ezekkel foglalkozzunk: mik az ellentétek okai?, s egi" ilyen út hova vezet? Van-e reménység
őszinte megbékélésre?
Bennünket mi állít szembe egymással? - Van, amikor a félelem.
Mert nem ismerjük egymást. Nem tudjuk, hogy a másikba mi
lakik. Miért nem kezdünk el beszélgetni azzal, akitől félünk,
hogy közelebb kerüljünk egymáshoz? - Mondják, az érdekeink
állítanak szembe egymással. Minden ember egy külön világ, külön álmokkal, tervekkel. Miért nem keressük, ami közös?, ami
összeköthetne? - Talán a hitünk, a világnézetünk választ el minket, embereket? Hát a hitünk nem arra való, hogy vele a másiknak szolgáljunk? - Lehet, hogy az életkor állít minket szembe?
Miért nem érezzük, hogy idősek és fiatalok összetartozunk?
Jézus azért jött el, hogya
golgotai kereszten "megölje az
ellenségeskedést". S akikkel ő megbékélt, azok többé nem lehetnek
ellenségek. - Azért jött, hogy ezt a békességet nekünk adja, hogy
a "kettőből egy": testvér születhessen!
Krisztusom! Kereszted megmutatja ellenségeskedései nk okát, meg
azt is, hogy azokat legyőzted. Add: higgyem ezt. Ámen.
Hívek, jertek, zengjünk Vígan Halleluját! Ő nyitja meg nékünk
Mennyország kapuját. Már itt békességet És egykor a mennyben
Ő ád üdvösséget. 159,6.
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Békességünk ura
"Maga a békesség Ura adjon nektek rnindig, minden körülmények
kiizott békességet."
Békességünknek nem vagyunk urai. - Olyan könnyen fel tud
borulni, olyan könnyen el tudjuk veszíteni. - Nincs olyan napunk, amikor meg tudnánk őrizni zavartalanul.
Elég egy rossz
szó, kis sikertelen ~ég - s máris odavan. Egy csalódás valakiben,
vagy munkánk. teljesitményűnk
el nem ismerése - teljesen elveheti. Hát még an-iker rossz a lelkiismeretünk,
amikor valami
vétkünk miatt sZLgycnkeznünk kell- mintha nem is ismernénk,
mi-a békesség. - (Tényleg ennyire "gazdátlan" a mi életünk? ennyire nem vagyunk urai önmagunknak?)
Mások békességének sem vagyunk urai. - Azt gondolhatnánk,
hogy más emberek békességét megteremteni több esélyünk van.
Ha próbáltunk
már megbékíteni embertársunkat,
biztosan nem
felejtjük "keserű tapasztalatainkat"
. Ha nehéz is kimondani inkább igaz az - hogy elvenni tudjuk, de visszaadni nem, a másik
ernber békességét. - Tényleg, ennyire szűkösek a lehetőségeink,
.hogy egymáson segítsünk?
A békesség ajándék. - Amit csak a "békesség Ura", Jézus
Krisztus adhat az életünkben. De ő mindenkor adja: ez a békesség
nem "jobb napjaink"
bearanyozása
csupán, hanem életforma.
Velünk kel, velünk fekszik, mert benne élünk! - Minden körülmények között a miénk: senki, semmi sem tudja megzavarnilKrisztusoml Légy Ura békességemnek. hogy megőrizhessem a

magamét és el ne vegyem a másokét. Köszönöm Uram! Ámen.
Békesség a földön az embernek! Békesség a földön az embernek.! Kit az igaz szeretet a Jézushoz elvezet, Békesség, békesség
embernek! 168,2.
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Béküljetek meg!
.Krisztusért járva követségben, mintha Isten kérne általunk:
Krisztusért kérünk, béküljetek meg az Istennelf"
Azzal ma mindenki tisztában van, hogy a békességnek szilárd
alapjának kell lennie. Különben ingatag marad, hamar felborulhat. - Korábban azt gondoltuk, hogya népek békéjét csak az
"erőegyensúlyra", az egyenlő fegyverzetre építhetjük - ma már
többször emlegetjük a- bizalmat, egymás kölcsönös elismerését.
tiszteletben tartását. Sőt, a mi korunkban találkozunk a békesség-keresésnek olyan gesztusaival is, amikor valaki önként lemond fegyverzetének,
erejének egy részéről, hogy a bizalom
légkörét megteremtse.
Isten ezt tette - következetesen, Fia haláláig:' amikor elibénk
jövő szeretetével hozta el világunkba, s adta a Keresztre Egyszülöttjét. - Ez a karácsonyi örömhír igazi tartalma: mert megbékélt
velünk az Isten, mi is megbékülhetünk
vele! Gyökeresen új
alapokra épül Isten és ember kapcsolata Jézus Krisztus által. Nem
a törvényt szabó Isten hatalmára és az ember kényszerű engedelmességére, hanem: a bocsánatra, az irgalomra - a szeretetre!
Minket erre a békességre hív most az Isten - azért, hogy az "Ő
igazságából" - a szeretet igazságá ból- élve, ennek a békességnek
a munkálói legyünk családunkban, hazánkban, világunkban.
Urunk! Békességeddel köszöntöttél ránk karácsonykor, s minket
is így küldesz az emberekkiizé.
Légy áldott érte! Ámen.
Az Ige Írn testté lett: Hirdessétek! Benne béke és élet: Kövessétek! Jövel, Jézus, kérünk, Légyami
vezérünk, Hogy jó útra
térjünk! 160,2.
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Lk· 12.35-40

2Tim 4.5-8

Mi marad mögöttünk?
"Boldogok azok a szolgák, akiket az Úr megérkezésekor virrasztva talál."
Végére értünk egy esztendőnek, fel kell hát tennünk a kérdést:
mi maradt mögöttünk? Sok öröm?, sok bánat?, győzelmek és
vereségek? Annyit mindannyian elmondhatunk: ez az esztendő
is telve volt küzdelmekkel és harcokkal. De vajon mondhatjuk-e
pál apostollal: "Ama nemes harcot megharcoltam"? Vagy harcainknak maradtak "sebesültjei" is? Áldozatai is? - Tudtunk a
szolgák engedelmességével gondoskodni a ránkbízottakról, vagy
felelőtlenűl azt gondoltuk: törődjön mindenki a maga dolgával?
Ráérünk
még készülődni - Jézus úgyis ·késik - talán sosem jön?!
- Haszonra kapott "tálentumainkat" - a hitünket, szeretetűnket,
testi-lelki erőnket -, "elástuk", vagy szolgáltunk velük? - Virrasztva - Urunkat várva töltöttük az elmúlt esztendőt, vagy csak
most "ébredezünk" - amikor már elmúlt? -, amikor már vége?!
Ma este "mérleget kell készitenűnk": az Isten igéje által vezetett
lelkiismer~tünkkel fel kell mérnünk az "adósságainkat": Isten
felé, emberek felé, de önmagunkkal szemben is. S azt is meg kell
kérdeznünk: mi lesz az adósságainkkal?
Csak bűnbocsánattal mehetűnk tovább: mert nincs más útI
Uram! ;jNem bocsátlak el téged, míg meg nem áldasz engem".
Vedd le a tegnap terhét s békességgel engedj tovább. Ámen.
Jó Atyám, sokszor vétettem, Érzem gyarlóságomat; Forrónszomjúhozza lelkem A te hű irgalmadat. Hozzád vezet a bűnbánat, Fogadd megtérő szolgádat Egyszülött szent Fiadért, Ki értem
is ontott vért. 176,3.
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Gal 3,25-29

megy előttünk?

na Jézus nevet adták neki, ahogyan az angyal nevezte őt, mielőtt
még anyja méhében megfogant."
Új esztendő küszöbén tele vagyunk kérdésekkel: vajon milyen
lesz? - mit hoz? És éppen ezért tele vagyunk bizonytalanságokkal is: boldogok leszünk-e vagy boldogtalanok? - Nem csoda hát,
ha szorongó _kérdéseinket ebben a jókívánságban
szeretnénk
feloldani: Boldog új ~vet!
,.'
Nekünk az új esztendő: "Jézus-évf" - Hit által értjük csak meg,
hogy mindig Ő megy előttünk az új felé. Mert ami "új" van ezen
a világon, az csak Vele és Benne kezdődhet! - Személyes életünkben a szent keresztségben kezdődött el az új életünk, amit azután'
az újjászületésben ölthettünk fel, mint "új ruhát". Ebben egy
olyan életformát ajándékozott nekünk, amiben benne élünk, vele
járunktehát mindig az "újban". Úgy, ahogy arra reformátorunk tanít: ó-emberünket naponkénti bűnbánattal és megtéréssel
"vízbe fojtva", hogy Krisztussal naponként feltámadjon az ú]. A "Jézus- ev" nagy ajándéka még az, hogy ezen az úton nem
"magányos vándorok" leszünk - közös ez az utunk mindazokkal,
akik rátalálnak: "Nincs többé ... sem szolga, sem szabad, nincs
sem férfi, sem nő, mert ti míndnyájan egyek vagytok a Krisztus
Jézusban"!
'
Boldog új Évet! - Boldog "Jézus-évet!"
Jézusom! Hisszük, hogy veled boldogok lehetünk! Könyörülj világunkon, otthonunkon. Te járj előttünk. Ámen.
Jézus éltünk ereje, Jertek hittel őhozzája, Legyünk egyek
ővele, Aki nyáját védi, áldja! Nincs, nincs más Üdvözítő, Segítség
csak tőle jő. 182,3.
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Ki lesz a boldog?
"Boldogok vagytok, ha gyaláznak titeket a Krisztus nevéért, mert
a dicsőség Lelke, az Isten Lelke megnyugszik rajtatok."
Tegnap még mondhattuk mindenkinek - ünnepi hangulat ból
is -, "Boldog új évet!". Ma már azonban látnunk kell, hogy az
új esztendő boldogsága csak hitvalló hűségből, naponkénti lelki
harc ból születhetik meg. - Ezen az első "hétköznapon"
fel kell
vetnünk magunkban a kérdést: mi az, ami minket igazán boldoggá tehet az előttünk lévő évben? Talán az, ha ránk mindenki
mosolyogni fog? - s mi is mindenre "rábólintunk",
hogy minél
zőkkenőmentesebben
teljenek a napjaink? - Urunk a békesség
útjára indítja lábunkat ebben az esztendőben is mindenki felé.
Ez. azonban nem jelentheti azt, hogy hitünk megvallásában és
keresztyén erkölcsi életünk megélésében elbizonytalanodjunk.
Egyetérteni a táppénzcsalóval vagy a más, tisztességtelen úton
folyó vagyonszerzéssei - egyetérteni a "családi hazugságok"
képmutató szemforgatásával, meg a "nem szabad mindent mell re
szívní" felelőtlen vállrándításával
- bizony azt jelenti, hogy
"cinkosaivá" válnánk a rossznak. S az egészen biztos, hogy
"boldogtalanná" tenne minket.
Nekünk, hívő embereknek az ad boldogságot ebben az évben
is, ha hűségben megmaradhatunk
Urunk mellett a hitben, s
abban az új életben, amelyre elhívott Lelke által.

Úr Jézus Krisztus! Kérünk, tarts meg minket a hitbe~ s járgs~
megszentelt életben. Add, sosem emberek ellen, hanem emberekért
mozduljon szeretetünk: így adj boldogságot. Ámen.
Adj erőt a bűnt levetnünk, És új életet kezdenünk: Kegyelmeddel velünk maradj, És boldog új évet te adj! 178,4.
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Ki lesz boldogtalan?
"Alázzátok meg magatokat az Úr előtt, és ő felmagasztal titeket. "
Van-e valami "receptje"
annak, hogy egy istenfélő ember
hogyan őrizheti meg a boldogságát? Ezt az igét most úgy próbáljuk olvasni, hogy erre a kérdésre keressük benne a választ.
Boldogtalan lesz az, aki a "látszatra" vigyáz majd ebben az
évben. Amikőr nem az lesz a baj, hogy veszekedés, meg nem értés
van a családunkban,
hanem az, hogy "meg ne tudják a szomszédok". - Boldog az lesz, aki, ha vétkezett, el tudja mondani a
párjának vagy akár a gyermekének is: ne haragudj, bocsáss meg.
Boldogtalan az lesz, aki "kettős életet él". Egyerkölcsöset
a
gyülekezetben,
és egy gátlástalant a hétköznapi életben. - Boldogságunk forrása csak az, ha a templomi gyónás megalázkodásából jut az embertársaink
ellen elkövetett vétkeink megvallására is.
Bizonyosan boldogtalan lesz ez az év annak, aki gőgösen azt
gondolja azt teszek majd, amit akarok, terveim véghezvitelében
semmi sem gátolhat meg engem. - Bizony nem tudjuk, mit hoz
a holnap. Ezért csak az lesz a boldog, aki így indul el az új felé:
csak a te erőddel, a te irgalmaddal Urunk!
Élő Jézus Krisztus! Nélküled értelmetlenné válhat minden munkánk, s céltalanná
üresedhet ez az év is. Veled szeretnénk járni
családunkban, munkahelyűnkim, gyülekezetünkben
is. Segíts minket, adj erőt, adj áldást erre az évre is. Ámen.
Kegyelme hordoz szüntelen, Nem gyötör gond és félelem. És
minden perc nek célja van, Ha őt szolgáljuk boldogan. 184,2.
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Ki lesz győztes?
"Azt pedig tudjuk, hogy akik az Istent szeretik, azoknak minden
javukra szolgál ... "
Nem volna őszinte az útnak induláskor való számvetésünk. ha
nem gondolnánk arra, hogy ebben az évben nemcsak derűs
napokkal, de gondok felhőivel is fogunk találkozni. Keresztyén
módon nézzünk most ezekkel is szembe.
Akit az új évben betegség ér. az feltétlenül csak szerencsétlennek, kisemmizettnek érezheti magát? Ide üzeni ebben az igében
az Isten: akik az Istent szeretik, azoknak még a betegség is
"nyereség" lehet. Hányszor kaptunk éppen ilyenkor "bölcs szívet", amelyik megtanult Istenbe kapaszkodni a nehéz napok
idején, és hálát adni az egészségért, a gyógyulásért?!
Lehet az is, hogy az esztendő során valami anyagi kár ér majd
bennünket. Kudarcba fulladt terveink, munkánk sikertelensége
csak kár, csak "veszteség" lehet a számunkra? - Hátha éppen
rajtuk keresztül akarja megtanítani velünk az Isten: az örökkévalókkal törődjünk, ne a mulandókkal?! Meg azt is, hogy aggodalmaskod'ás helyett: keressük először Isten országát, s ezek mind
megadatnak nekünk!
Még lelki sérülés terhe is ránkszakadhat ebben az évben: hitbeli megerőtlenedés, egyéb lelki terhek. Ilyenkor minden elveszett? Hát nem így bukdácsolva tanuljuk meg igazán, -mit jelent:
kegyelemből, bűnbocsánatból élni?!

Megváltá Jézusunk! Ne engedj összeroppannunk a reánk várá
terhek alatt. Add, hogy bízzunk ígéretedben: minket minden, még
a gondjaink is közelebb visznek hozzád. Ámen.
Légy minden beteg mellett! Adj enyhülést, ha szenved! A roskadót segítsd fel, Áldd meg reménnyel, hittel! 181,5.
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JANUÁR

Jak 4,13-17

5.

Ki ér célba?
"Inkább azt kellene mondanotok, ha az Úr akarja, életben maradunk, és ezt vagy azt fogjuk cselekedni."
Ma, a tervezések világában élünk. Nem is jó tervszerűtlenül,
"hányaveti módon" élni. A magunkról minden felelősséget lerázó, - "ahogy lesz úgy lesz" - gondolkodásmód nem illik lsten
gyermekeihezL Természetes tehát, hogy minden családnak, minden gyülekezetnek, deaz egyes embernek is vannak erre az évre
már terveink.
Nem lehetséges az, hogy ezek a terveink "útközben" felborulnak? Mi a biztosítéka annak, hogy céljainkat el is érjük és
álmainkat valóra váltsuk?
S egyáltalán kiben bízhatunk?,
kire számíthatunk? - ha a
napok sodrában megrekedünk?! - (Hát) Vannak emberek, akiket
Isten azért adott mellénk, hogy adott esetben rájuk is támaszkodhassunk. Biztos, hogy az év végét együtt éljük meg a szeretteinkkel? - Legtöbben magunkban bizakodunk: az erőnkben, egészségünkben, eszünkben és ügyességünkben.
S bár a hívő ember
nem gyámoltalan, tétlen, tehetetlen báb, de mi sem feledhetjük
igénk intését: "azt sem tudjátok, mit hoz rátok a holnap!" Hiszen
útközben magunk is meghalhatunk. s akkor minden odavész? Aki Ura kezét fogja s benne bízik, az célba érI Hiszen mi életünkben és halálunkban is hozzá megyünk!
Úr Jézus Krisztus! Te vagy napjainknak s ennek az évnek is Ura.
Segíts terveinket a tiedhez igazítanunk s úgy vezess mindenben, hogy
végül országodba érkezhessűnk, Ámen.
Most mi is bátran elindulunk. Te vezess minket, s hozzád
jutunk. Nem fogunk többé tétlenül állni, Mert az út végén Jézus
fog várni. 560,4.
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FÉNYE MESSZIRE VILÁGÍT

VÍZKERESZTTŐL BÖJTELŐIG

VÍZKERESZT üNNEPE

Mt 2,1-12

Ézs 60,1-6

Új csillag fénye
"íme, bölcsek érkeztek napkeletről Jeruzsálembe, és ezt kérdezték:
"Hol van a zsidók királya, aki most született? Mert láttuk az ő
csillagát, amikor feltűnt, és eljöttünk. hogy imádjuk őt."
A keletről jött bőlcsekben az Izraelen, - a "választott népen"
kívül élő világ első küldöttei érkeztek meg Jézushoz. Ősi várakozásokbál kisarjadt friss reménységek hírnökei ők. Hódolatuk a
bethlehemi jászolbölcsőnél jelzi: az "újat", békességet várá világba Isten elhozta, "beteljesítette" ígéretét. Minden nép számára
elhozta szeretetét Jézus Krisztusban.
Ma, ha a nem keresztyén világra gondolunk, elsősorban azok
a százmilliók jutnak az eszünkbe, akik nem járhattak iskolába,
akiknek nincs munkájuk, szegények s talán éheznek is. Akik ma
is telve vannak reménységgel egy békességesebb, boldogabb élet
után vágyva. - Vízkereszt ünnepén megkérdezi Isten tőlünk,
gyermekeitől: mit tudtunk felragyogtatni Krisztus szeretetének
fényességéből - közel és távolban - azoknak, akik vágynak
utána? Mert nemcsak ezer kilométer messziségben, hanem az
utcán, a boltban, a munkahelyünkön
is naponta együtt vagyunk
olyanokkal, akik vágynak szeretetre, békességre, emberségre:
hozzájuk is küld Urunk szavával és szeretetével.
Úr Jézus Krisztus! Hálát adunk, hogy azoknak is Megváltója
lettél, akik nem ismernek, csak vágynak utánad. Add, hogy szereteted fénye mindenkihez elérkezzen, aki Téged keres. Ámen.
Kérünk, tartsd meg tisztán nékünk Ezt a drága szent igét!
Sürgess minket, el ne késsünk Vinni fényét szerteszét, Hogy
meglássák mindenek, S üdvösségre leljenek! 185,3.
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VÍZKERESZT HETE

Jn 8.12

Hétfő

Világ világossága
"Jézus ismét megszólalt, és ezt mondta nekik; "Én vagyok a világ
világossága: aki engem követ, nem jár sötétségben, hanem övé az élet
világossága."
.
A sötétség és a világosság ősi jelképei a gonosznak és a jóságnak.
a bűnnek és a tisztaságnak. - Amikor Jézus azt mondja: én
"v.ilágosság" vagyok, akkor szembeszáll mindennel, ami az- emberi élet ellensége - végső soron a halállal is. Egyúttal azonban
ki is hirdeti, hogy mellénk áll mindenben, ami életünk örömét,
boldogságát, békességét szolgálja - egész az üdvösségünkig. Jézus azonban még hozzáteszi: a világ világossága vagyok, s ezzel
kifejezi azt az akaratát, hogy szeretete fényével minden embert
keres. Egyúttal azonban meg is bíz minket, övéit, hogy ezt a
világraszóló örömhírt hirdessük, vigyük a Föld minden népe felé.
- Meg is kérdezi tőlünk ez az ige: mit tudtunk Isten szeretetéből
átadni a világnak azon a pontján ahol élünk - a hazánk, a
lakóhelyünk, a gyülekezetünk és a családunk életébe? Mert csak
a "gyertyavjvő szolgák - a fényt továbbadók - járják az igaz
keresztyének útját ma, és érkeznek meg holnap életük céljához:
az "örök világosság", Isten országa diadalához.
Áldott Jézusunk! Köszönjük reménységet ébresztö szavadat, hogy
keresztedben" elkötelez ted magadat az élet szolgálatára. Kérünk,
formálj minket is világosságod követeivé. Ámen.
Szép, fényes Hajnalcsillagom, Ragyogj rám, édes Jézusom, Enlelkem vigassága! Oly sok szív téged várva vár. Az én szívem is
nyitva már, És jöttödet kívánja. Kedves, ékes, Égi kincsem,
dicsőségem, gazdagságom! Üdvösségem tőled várom. 361,1.
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VÍZKERESZT HETE

lJn 2.7-1l

Kedd

Szeretet ragyogása
"Aki szereti a testvérét, az a világosságban van, és nincs benne
semmi, amivel megbotránkoziama. "
Sokfajta szeretet van. Van olyan is, amivel még a gyűlölet, a
féltékenység, az irigység is megfér. - Mi azt tartjuk szeretetnek,
amit Jézus Krisztus ragyogtatott
fel ebben a világban golgotai
keresztje által-A "mag~t emésztő", önmagát feláldozó Nap ragyogása ez, ami másoknak már nem .Jralálsugár",
hanem szelíd,
érlelő, éltető napmeleg. - Isten most azt ígéri, hogy ez a szeretet
lehet igaz, valóság bennünk is!
A Jézusból való szeretet ezért nem "tűzhányó", amelyik "kitöréseivel" lerohanja a testvért; nem is "kohó", amelyik magas
hőfokon akar minden bűnt, Isten iránti ellenállást kiégetni az
emberek szívéből. - A krisztusi szeretet szelíd fénysugár, amely
lassan, "türelmesen" olvasztja a félelmek, gyűlöletek, remény telenségek jégpáncélját. - Nem "botránkoztat",
nem riaszt, hanem
a megbotlottat felemeli, s a megriadtat, megfélemledettet
megbékélteti, "hazavezeti":
Istenhez is, meg az embertársához
is!
Ez a felülről való szeretet "világraszóló" - de mégsem amolyan
.Jevelező" - csak a távoliakat magához ölelő szeretet. Először az
otthont, a közvetlen környezetet melegíti át, s csak azután indul
.mísszióba". messzibb küldetés felé!
Urunk! Jézusunk! Bocsásd meg, amikor a szeretetünkkel erőszakoskodtunk másokon. S -azt is, amikor nem odahaza kezdtünk el
szeretetedből élni. Küldj hát el minket Te magad. Ámen.
Szép Hajnalcsillag,
Setét égre írlak, Én megváltó Jézusom,
Mert éjten éjjel Tündöklő fénnyel Csak te világolsz. jól tudom.
397,1.
.
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VÍZKERESZT HETE

Mt 4,12-17

Szerda

Oszlik a sötétség
"A nép, amely sötétségben lakott, nagy világosságot látott, és
akik a halál földjén és árnyékában laktak, azoknak világosság
támadt."
Jézus "megkísérté se története" után indul el, hogy győzelméből - Isten országa örömhíréből - segítséget vigyen másoknak
- Ma nekünk ígéri ezt a segítséget!
Életünk árnyai közé tartoznak a kísértéseink. Ritkán beszélgetünk róluk. Valahogy szégyelljük őket: egy hívő emberhez "nem
illenek ezek", gondoljuk. Inkább az orvoshoz megyünk ilyenkor,
semmint a gyóntatónkhoz. Pedig ezekre a "lelki bajainkra" az
orvosság legtöbbször a bűnbocsánat feloldozó szavában található
csupán.
Kísértésünk sokféle lehet: aggodalmaskodó "kenyér-éhség",
gátlástalan siker-hajszolás, vagy mámoros hatalomvágy. Két dologban azonban mind megegyezik: el akar távolítani Istentől és
szembe akar fordítani a felebaráttal. - Ez az ördög leplezetlen,
"hétköznapi arca"! Amikor a "nemes cél", önmagam felmagasztalása árán, ,~nemtelen véghez" juttat: a teljes elidegenedéshez,
idegi, lelki összeomláshoz.
Jézus szava, az evangélium oszlatja el a kísértéseinket, s szabadít meg azokból Isten iránti bizodalmas hitre, és embertársaink
iránti szolgáló szeretetre.
Urunk, Jézusunk! Segíts, hogy napi gondjaink, aggodalmaskodófélelmeink ne taszítsanak hitetlenségbe - önző szeretetlenségünk
pedig embertelenségbe. Gyógyíts meg Urunk. Ámen.
A tévelygés éjjelében, A bűnösök seregében, Mint Hajnalcsillag feltűntél, És értünk halálra mentél, Hogy Istennel megbékéltess, És minket örökké éltess. 382,2.
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Un 1,5-10

Csütörtök

.Fényéből fénysugár"
"Ha pedig a világosságban járunk, ahogyan ő maga a világosságban van, akkor közösségünk van egymással,és Jézusnak, az ő
Fiának vére megtisztít bennünket minden bűntől."
Mitől lesz valaki keresztyénné? Attól, hogy az a nevünk? Nem!
Azzá kell lennünk! Azzá kell "születnünk" Isten Szentlelke által.
- Fényéből Iehet fénysugár az életünk!"
A fény tisztít: azzaVhogy napvilágra hozza bennünk a tisztátalanságainkat. S itt kezdődik az új ember születése. - Jézussal
közösségben felismerjük a vétkeinket. Azokat is amelyek Istentől, s azokat -is, amelyek emberektől választanak el minket. Jézus
mellett azonban nemcsak meglátjuk a rosszat, hanem "meg is
utáljuk", megbánjuk azt - "elhatároljuk magunkat a gonosz-,
tól", A benne való hit által végül, naponta meg is szabadít azoktól
Urunk!
A fény gyógyít: benne ismerem fel életemnek azokat az összefüggéseit, amiknek meglátására - Jézus szeretetének fénye nélkül
- vak voltam. Hiszen csak a bűnbocsánatban
élhetjük át, az
Istennel való közösség gyógyító erejét: Atyám az Isten! S a
bűnvalló, egymással kiengesztelődő emberi közösségben - az
egyházban - találhatok rá békességben az embertársamra, mint:
testvéremre!
Így' lehet ~aponta: .fényéből fénysugár" az életünk.

Krisztusom! Igéd_Jérz),ével, bűnbocsátó szereteteddel naponta
tisztíts meg bűneimtől. Győzz'meg, hogy szabad vagyok azoktól, és
indíts el "hídépítő szeretetre" embertársaim felé. Ámen.
Tisztíts meg teljesen, szentelj meg, hadd legyen Fényedből
fénysugár az életem, Míg a homályon át a lelkem otthonát,
Világosságodat elérhetem. 389,4.
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VÍZKERESZT HETE

Jn 9,1-7

Péntek

Megnyílt szemek
"majd így szólt hozzá: .i Men] el, mosakodj meg a Siloám tavában" - ami azt jelenti küldött. Az pedig elment, megmosakodott,
és mire visszatért látott."
Jézus mellett előtűnik sokfajta "vakságunk". Hiszen itt a beteg
ember mellett legalább olyan súlyos a "tanítványok vaksága" is!
Ez a gyógyítás
kkor alkalom volt Jézus számára, hogy ezt
övéinek is megrr.utassa. Ezt teszi most velünk is:
_~
Vakság azt F;ondolni, hogya betegség, meg a szenvedés csak
büntetés lehet! Miert nem merjűk hinni, hogy bennük Atyánk
pásztori keze keres minket?! Hát nem éppen az elesettségek, a
nyomorúságok
idején lesz "Isten cselekedete láthatóvá bennünk"?! Erről minden hívő keresztyén bizonyságot tehet!
Vakság az is, amikor azt gondoljuk, hogy testi-lelki erőtlenségeinkkel, megkötözöttségeinkkel,
betegségeinkkel szemben tehetetlenségre vagyunk kárhoztatva. A rossz olyan "istencsapása", ami ellen nincs mit tennünk. - Jót tevő, gyógyító életre
vagyunk clhíva - úgy, ahogy azt Jézusnál látjuk!
Vakság abban a tévhitben élni: ráérűnk,
van még időnk szeretni, segíteni, szolgálni! "Amíg nappal van", amíg Urunkkal vándorolunk - itt a földön! - addig kell irgalmasságban járnunk! Rányílt-e a dszemünk a szolgálat örömére?
Mennyei Atyánk! Te küldted el Fiadat hozzánk, hogy akaratodból
bűneinkből megváltson. betegségeinkből meggyógyítson. Indít-s el:
minket is akaratod cselekvésére. Ámen.
Még egyet kérek Istenem, Hogy tarts meg mindig nálad, És ne
engedj elcsüggednem, Ha gonosz lélek támad. Biztass! "Ne félj!"
Védj és segélj! Kelj híved oltalmára! Így is teszel Velem leszel, Sén
áment mondok áldva. 332,4.

62

IThessz 1,4-10
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Szombat

r:erjed a fény
.imert tőletek terjedt tovább az Úr beszéde, de nemcsak Macedóniába és Akhájába, hanem rnindenhová eljutott a ti Istenbe vetett
hitetek híre."
Tanultuk, hogy a világon a leggyorsabban a fény terjed. - Az
emberi élet terén ez a törvény, mintha megváltozna. Itt mintha
a visszájára fordulna minden:
Az ugyanis
tapasztalatunk, hogy a rossz terjed "fénysebességgel": a rossz "erkölcsök", s a rossz szokások! - Ki tanítja a
gyermekeinket káromló, csúnya beszédre? Meggondolatlan szavainkon, kijelentéseinken keresztül terjed a tisztátalan beszéd!
- Egy család képmutató, "kifelé élő", hazug életmódja sem marad
romboló hatás nélkül. Bizony még a családi életünk sem olyan
"magánügy", amiért senkinek sem tartozunk felelősséggel! - Az
érvényesülésre vágyó törtetésünk, a munkahelyi viselkedésünk
hány embert keserített meg?, hány társunknak vette el a munkakedvét, alkotásvágyát?!
Isten örömhíre éppen az, hogy Szentlelke által olyan "új embert" teremt belőlünk, akiken keresztül nem a "sötétség" hanem
a "fény" terjedhet. Akik nem eltakarjuk. hanem inkább "tükrözzük" - szánk bizonyságtételével
és szeretetünk cselekedeteivel
- Isten irgalmát, tisztaságát ebben a világban! - Ha körülöttünk
sötétség van, annak mi is okai vagyunk!
Szentlélek Úristen! Tisztagass meg újjáteremtő erőddel, hogy igaz
legyen rajtunk ígéreted: ne gátjai, de továbbadói lehessünk az evangéliumnak. Ámen. .
Életünk Világa, Jézusunk, te űzd el A bűn éjszakáját Boldogító
hittel, És mint égő fáklya, Szent igéd vessen fényt Az egész
világra! 186,4.
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VíZKERESZT UTÁN 1. VASÁRNAP

Lk 2,41-52

Rm 12,1-5

Okos istentisztelet
"Az Isten irgalmára kérlek tehát titeket, testvéreim, hogy okos
istentiszteletként szánjátok oda testeteket élő és szent áldozatul,
amely tetszik az Istennek."
Ha van okos istentisztelet, akkor létezik oktalan is. Oktalan,
amely csak félig szánja oda magát. Hiábavaló.larnely csak "félgőzzel" akarja szolgálni az Istent. Megosztott világunkban gy_akran
úgy gondoljuk, hogy az életünk egy darabkájával
tartozunk
felelősséggel az Istennek. S ha e részterületet már odaáldoztuk,
mindent megtettünk, mi vallásos kötelességünk volt.
Az apostol ezt a szót használja: testeteket. A bibliai gondolkodás számára ez az ember egész valóját jelenti.' Mindenét. Az
Istennek szolgálni csak így szabad, s Ő is csak ilyen szolgálatot
fogad el és áld meg. Malakiás próféta is ezért perel népével: "Az
Úr asztalát lebecsülitek azzal, hogy hitvány áldozatot mutattok be." Félig oda szánt életünk milyen gyakran hitvány áldozat
az Úr szemében.
Mi tehát ,az okos istentisztelet? A teljesen odaáldozott élet.
Isten igényes. Minőségi életet követel tőlünk. Mindent, vagy
semmit.
Oltárainkon csendes gyertyák figyelmeztetnek erre az élő és
szent áldozatra. A világosság csendes isten tiszteletét, az áldozat
igazi értékét várja tőlünk Urunk.
,

Nem merjük magunkat Neked átadni Urunk! Pedig az élet is arra
tanít bennünket, hogy akkor találunk magunkra, ha merjük énünket
elveszíteni. Mi áldozatokban szeretnénk elveszni, s nálad önmagunkra lelni. Ámen.
Ó, Jézus, oly sötét az éj. Mindhalálig hűségesen, Nem lankadva
egy percre sem, Őrt állni, kérünk, Te segélj! 461,3.
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1.

Mt 5,13-16

Hétfő

Só és világosság
"Úgy ragyogjon a ti világosságotok az emberek előtt, hogy lássák
a jó cselekedeteiteket és dicsőítsék a ti mennyei Atyátokat!
A sótól az étel íze függ. A tárgyak formát a világosságtói
nyernek. Szerepük nem öncélú, más dolgok minőségét határozzák meg. A Hegyi Beszédben megörökített
képek szerint Jézus
az őt kővetőknek azt a tisztet szánta, hogy rajtuk tájékozódjon
a világ. Ha ízetlen, érdektelen, üres a mondanivalónk
az emberek
számára, ha kődősítjűk.
kétértelművé
tesszük szándékainkat,
cselekedeteinket,
ha véka alá rejtjuk tudásunkat,
hitünket, elrejtjük szeretetünket - megtévesztjük.
félreinformáljuk
őket Istenről. Nem kevesebbről van szó, mint hogy az élet minősége a magunké is konkrétan - függ attól, hogy komolyan vettük-e
a megbízatást. Jézus azonban nem azt mondja. hogy ha majd
olyanok lesztek, mint a só meg a világosság, akkor ez meg ez lesz.
Hanem kijelenti, hogy ti vagytok a föld sója, a világ világossága.
És arra bátorít, hogy úgy ragyogjon a ti világosságotok az emberek előtt, hogy annyira egyértelmű, tiszta, ható és Istenre mutató
legyen a szó és a tett, hogy láthatóvá.
nyilvánvalóvá
váljék a jó
cselekedet és ezáltal az Isten dicsősége.
Áldott légy, Istenünk, minden élet Ura! Áldott légy a bizalomért.
amely által az ember igent mer mondani a másikra és a holnapra,
mert tudja, a másik is, a holnap is a tied. Áldott légy a felelősségért,
amely megtanít másokért élni. Ámen.
Megváltottál, Jézus, önnön véreden, Könyörülj most fáradt,
gyarló népeden! Legyünk végre azzá, mi benned vagyunk: Vanzó látvány, iz, fény - úgy lesz holnapunk. 473,4.
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Ef 5,1l-14

Kedd

Sötétségből a világosságra
" ... és felragyog neked a Krisztus!"
A sötéthez. a homályhoz szokott szem hunyorog, ha fény éri.
A volt alkoholista keze remegve nyúl a vizespohár után. Az
önszántából
új életet kezdő esetlenül, tétován teszi meg első
lépéseit. Ha csak gondolatban is, de csábítóan rémlik fel a múlt
megszokottsága,
begyakoroltsága,
ismerőssége. Nehéz, nagyon
nehéz gyökeresen megváltozni. Gyarlók és esendőek vágyunk,
. Vissza-vissza csúszunk a megvetett bűnbe. Aztán titkoljuk, szégyelljük, megbánjuk.
De ha időről-időre leleplezzűk a kísértő
régit, ha újra és újra nevén nevezzük bűneinket,
abeismerés
erősíti a jó követésének
felismerését, örömét. Pál intelmeit az
ének bátorító szavaival zárja:" Ébredj fel, aki aluszol, támadj fel
a halálból és felragyog neked a Krisztus" - uta Iván a próféta
vigasztaló szavaira, aki a babilóniai fogság utáni nehéz kezdés ben
Így buzdított: "Kelj fel tündökölve, mert jön világosságod, az Úr
dicsősége ragyogott rád." (Ézs 60,1) A feltápászkodáshoz,
az
újrakezdéshez erőt, bátorságot Belőle merítünk. Az új élet beindulásának öröme ez az élmény: "Az Úr dicsősége ragyogott rád!"
Ó, örök világosság, amely minden teremtett fénynél szebben tűndökölsz, hatolj belénk világosságoddal, járd be ragyogva szívünk
minden rejtekétt Hozz tisztulást, örömet, fényt és életet lelkünkbe!
Mert nincs más reménységünk kivűled, Urunk! Ámen.
Kelj fel, öltözz fénybe Földnek kereksége. Nézd, míként-ra-,
gyog rád Az új csillag fénye. A kegyelmes Isten Nem hagyta
elveszni Népét a sötétben. 186,1.
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Jn 7,14-18

Szerda

Attól függ, kinek a dicsőségére
"Az én tanításom nem az enyém, hanem azé, aki küldött engem"
Miért épp Jézust kell követnünk? Nemcsak az időszámításunk
kezdetekor élt zsidók kérdése ez. Előtte is-és azóta is léptek fel
emberek Isten küldötteként.
Természettudományos
ismeretekkel, tapasztalatokkal csiszolt agyunk ma is a hitelesség bizonyítékait keresi. János, a tanítvány, a szemtanú Jézus szájába adja a
választ: Az Istenről szóló hamis szót az igaztól az tudja elválasztani, aki a legszorosabb kapcsolatban van az Úrral. Ezt a kapcsolatot a magatartás hitelesíti az emberek előtt. Attól függ, kinek a
dicsőségét keresi, aki szól vagy cselekszik. A farizeusok írástudása, az Írás ismerete még nem bizonyítja igaz voltukat. Hisz épp
ők azok, akik a szombatnapi gyógyítást, az Isten országáról szóló
tanítást a látszat, az Írás betűinek, a törvény betűinek a látszata,
felszínes olvasata alapján ítélik meg. Nem ismerték fel az Írásban
Isten határtalan gondoskodását, betűk korlátai közé akarták volna szorítani az isteni cselekvést. Jézus nem a maga dicsőségét
kereste. Nem Isten fölé akart kerekedni, hanem egy volt vele.
Ezért követjük.

UrunkJézusunk! Te vagy az élet szentsége, az Atyára mutató. Te
vagyaz útitárs és a céZ!Te vagy az út, és mindnyájunk számára te
vagy az otthon. Ámen.
Jézus világosság, messze ragyog, Fényéből élnek mind a csillagok. Bűneinket oszlasd e], nagy a sötét, Vezesd te jó útra mind,
aki vét! 401,3.
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Rm 1.18-25

Csütörtök

Az isten haragja
"Akik az Isten igazságát hazugsággal cserélték fel, azok a teremtményt imádták és szolgálták a Teremtő helyett ... "

Egy dolog van a világon, amivel Istent fel lehet ingerelni, s ez
a bálványimádás. Bálvánnyá, azaz isteni pozíciójúvá, tiszteletünk
tárgyává, magatartásunk irányítójává, gondolkodásunk: életvitelünk meghatározójává válhat minden tárgy, ember vagy eszme,
amelyet magunk fölötti hatalomnak vélünk, amiben biztonságunkat keressük, amiben leginkább bízunk, ha nem az egy igaz
Isten az. Amikor "a pénzzel minden elérhető" elv szerint élünk,
a pénzt bálványozzuk. Amikor elfogultan s vakon gyermekünk
érdekei alá rendeljük időnket, energiánkat és magunkat; a gyermekünk az. Amikor túlértékeljük saját lehetőségeinket, vagy
tehetetlenségünkben kiszolgáltatjuk magunkat mások önkényének, a hatalom az. Ha irgalmatlanok, szeretetlenek vagyunk az
erkölcsi tisztaság vagy bármilyen vallási dogma nevében, akkor
az erkölcsöt, a vallást bálványozzuk. A bálványozó magatartás
hitetlenségből, az igazságot feltartóztatni akaró gonoszságból
fakad. Ha tehát "hiábavalóságokra jutottunk a gondolkodásunkban", tudnunk kell, hogy Isten haragszik. Tedd a helyére a
bálványt, és térj vissza .az Istenhez! Őt dicsőítsd!
Urunk! íldd a szemedet, hogy úgy láthassunk, tniként Te - a
világot, az embereket, a történelmet és saját sorsunkat! A Te dicsőségedre akarunk élni, és megvetni mindent, ami bálvány akar(naJ
lenni az életünkben! Légy velünk, Urunk! Ámen.

Szelíd szemed, Úr Jézus, Elítél bár, lásd, én megint Csak
várom, hogy majd rám tekint Szelíd szemed, Úr Jézus. 385,4.
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Jn 5,22-23

Péntek

Jézusra igent mondani
" ... mindenki úgy tisztelje a Fiút, ahogyan az Atyát tisztelik."
János egész evangéliuma arról szól, hogy Isten önmagát mutatta meg Jézusban, azért küldte, hogy ne hagyjon kétséget maga
felől. Nem egyszerűen küldött maga helyett egy embert, hanem
Jézusban ő maga lépett be a történelembe, emberi nyelven szólt
az Országról, .amelyben élhetünk. A zsidóknak lehetetlen volt
behelyettesíteniük ístenismeretükbe az előttük álló Jézust. Ma,
amikor Jézus történetisége már nem kétséges, az a nehéz, hogy
felismerjük benne az Istent. A mi istenismeretünkre
évezredek
vallási dogmái, elképzelései rakódtak, keressük a tájékozódási
pontot. Pedig Jézus elől nem lehet kitérni. Igent vagy nemet kell
mondani. Amiértek és hogyan ok csak azután következnek. Az
élő bizonyosságra törekvő ember legfontosabb döntése ez. S ha
igent mondtál rá, az Atyára mondtad az igent. János szerint az
Isten nagysága oly határtalan, hogy átadja a Fiú kezébe az ítélkezés jogát. Jézuson tájékozódni azt jelenti, hogy az őmagatartása
a mérvadó, az ő tanúk által tolmács olt szava a hiteles. Amikor róla
beszélünk, énekelünk, hozzá imádkozunk, amikor őt dicsőítjük,
tiszteljük, az Isten dicsőségére tesszük.

Urunk! Köszönjük neked Jézust, aki a föld arculatát megváltoztatta, akitől megtanultuk, hogy szabadok lehetünk minden nyomorító hatalomtól, hogy legyünk szabadok jót cselekedni. Ámen.
Igen, Atyám, -Omindenen keresztül, Igen, Atyám, ború vagy
fényözön, Tetőled száll rám, atyai kezedből, A földön másban
nem gyönyörködöm. 356,3.
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Ef 6,1-4

Szombat

Szülők és gyermekek
" ... hogy jó legyen dolgod és hosszú életű légy a földön"
Az Úrtól rendelt elsődleges kapcsolatunk, hogy valakiket szűlőknek kaptunk, aztán legtöbben szülőkké leszünk. Az élet folytonosságát olyan fontosnak tartja, hogy parancsolatot ad vedelméül és ígéretet fűz hozzá. Tiszteld atyádat és anyádat! Vedd
komolyan, hogy Isten őket jelölte ki a te életed elindításához,
hogy rájuk rótta a felelősséget, hogy önálló utadra ráállítsanak.
Tiszteld a megbízatásukat, a lényüket, amelyet Isten alkalmasnak
talált az élet továbbadására. És ígéretet fűzött hozzá. Ebben a
kapcsolatban
adott legrádszabottabb
feladatod, lehetőséged,
hogy felismerd Tőle kapott hitedet, készségeidet, tehetségedet.
Ha ez a parancsolat magától értődő az életedben, ha belső tőrvényeddé tudod tenni, akkor jó dolgod lesz, és hosszú, az Ő mértékével hosszú életed lesz a földön. Ami itt az ígéretben megfog almazódik, az méginkább a választott népre, tágabb értelemben a
teremtett világra vonatkozik. A páli intelmek e parancsolattal
kapcsolatban gyerekeknek és szülőknek egyaránt kemény szavakkal fogalmazódnak meg: engedelmesség, fegyelem, intés.
Igen, ha gyengék vagyunk belátni a parancs fontosságát, kell a
feddés, a korholás. Az isteni rend megőrzése is az Ő dicsőségére
történik.

Irgalmadról soha el nem felejtkező Isten! Ne engedd kialudni
pislákoló felelősségünket egymásért és teremtett világodért! Amen.
Tiszteld atyádat, anyádat, Szófogadással szolgálj ad És segítsd,
ahol teheted. Így lesz hosszú az életed. Szánj meg, Urunk! 433, 5.

70

VÍZKERESZT UTÁN 2. VASÁRNAP

Jn 2,1-11

Rm 12,6-16

Dolgunk a világban
"Mivel pedig a nekünk adatott kegyelem szerint különböző ajándékaink vannak, eszerint szolgálunk is"
A megérdemelt büntetés újra meg újra elmarad. A kegyelmi
gesztus pedig szolgálatra kötelez. Még abban sem hagy magunkra
az Atya, hogy tehetetlenkedve
a tennivalók között megtaláljuk
a ránk szabottat. Megajándékoz tehetséggel, készséggel, lehetőséggel, hittel, erővel. "Tetszése és szeretete szerint és mindenkit
különbözőképpen.
Szabad örülni az ajándékainknak.
Szabad
örülni mások ajándékainak.
Pál apostol fel is sorol néhányat
közülük: prófétálás, szolgálat, tanítás, b\uzdítás, adakozás, irgalmasság. Fel kell ismerned, a tied melyik, hogy hívják? S meg kell
tanulnod élni vele mégpedig mesteri fokon. Ápolnod kell az
ajándékod, hogy mások javára felhasználhasd. Aki tud a megajándékozottságáról.
'aki örülni tud a saját ajándékának, az nem
irigyli a másiktól az övét, az el tudja fogadni a másik ember
szolgálatát. - Mi dolgunk a világban nekünk keresztyéneknek?
Lejárt-e a küldetésünk? - De hát kincseink, ajándékaink birtokában bezárkózhatunk-e
önmagunkba? Letagadhatjuk-e megajándékozottságunkat?
Szolgáló kapcsolatban élni, ez a dolgunk a
világban. Ez Isten akarata.
Úristen, mi Atyánk! Azért adtál kezet az embernek, hogy hordozzuk egymást és segítsünk a másiknak. Fogj kézen és vezess a Te
utadra. Ámen. Van utad számtalan sok, Uram, és eszközöd, Ránk jóságod,
áldásod Bőséggel öntözöd. Munkádnak akadálya, szünete nincs
soha, Úgy teszel, mint kívánja Gyermekeid java. 342,4.
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Mt 5,17-19

Hétfő

A törvény
"Ne gondoljátok, hogy azért jöttem, hogy érvénytelenne tegyem a
törvényt, vagy a próféták tanítását"
A törvényre mindaddig szükség van, amíg be nem teljesedik,
amíg nem válik az egyes ember, sőt, az emberiség evidenciájává.
Amíg tükröt kell tartani az ember elé: lásd, mít tettél. Jézusnak
nem volt szüksége a tükörre. Az
meghitt, szoros kapcsolata
Istennel bűntelenné tette őt. De felismerte, hogya törvénybetartására való nagy igyekezet, kora farizeusait a törvény bálványozására kényszerítette.
Ezek az emberek feljogosítva ére zték magukat az ítélkezésre, detronizálva ezzel magát az Atyát. Másokat
a tőrvény teljesíthetetlensége
kárhoztatott cselekvésképtelenségre. Azt is látta Jézus, hogya bűnös ember a törvényből az élet
jogi szabályozását érti és mindig talál kibúvókat,
helyettesítő
megoldásokat, vagy is visszaél vele. Jézus e kijelentésében
nem
vállalja sem a hatálytalanítást,
sem a reformer szerepét. Egyszerűen láttatni akarja a Törvény szövege mögött álló, az embert, életet
szerető és védő Atyát. Egész életével hitelesítette kijelentését. Ha
hitünk erős, a törvény igazságában élnünk felszabadult öröm.
A Törvény pedig Isten akarata.
ő

Uram! Ne a test kinját, hanem a könnyeket, ne az indulatok
földúltságát, hanem a gyötrődést ítéld meg, Istenem! Új törvényedet,
a szeretet törvényét oltsd a szívünkbe! Ámen.
Sóhajtva hordtuk az igát És a haláltól féltünk, De Isten elküldt
Fiát, Ki emberré lett értünk. A törvénynek
eleget tett, És a
veszélyből kimentett, Kiengesztelt Istennel. 320,3.
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Zsid 13,20-21

Kedd

Minden jóra készségessé
rr
.és rnunkálja bennünk azt, ami kedves őelőtte Jézus Krisztus
által, akinek dicsőség örökkön-örökké Ámen."
Az Újszövetséget olvasva, a prédikációkat
hallgatva újra meg
újra Jézus a központ. Ezt tette, ezt mondta, ezt kérdezi, erre szólít
fel, ezt akarja. Miért akarja magát ránk erőszakolni? Miért nem
hagy nyugtot;] Nem tudunk még eleget róla? Fárasztó
ez az
örökös ismételgetése dolgainak, fárasztó ez a sokadszori szem besülés, fárasztó ez a szeretet. - Aztán egy újabb találkozás, egy
újabb beszélgetés róla vagy vele. És süket csönd. Nem értem őt.
Nem érzem őt. Hol van? Miért nem válaszol? - Egyszer nagyon
közel, másszor elérhetetlen. Ritmustalanság.
Logikátlanság. Nem
mérhető a vele való kapcsolat emberi léptékkel. Nem azt kéri
belőlem, amit adnék. A teljességemet kéri. Nem elég a szívem, az
eszemet is követeli. Nem elég a rajongásom. emberi méltóságom
kéri. Nem elég a hitvallásom, a kétségeimet kéri. Megpróbál,
gyötör, megszégyenít,
irgalmassá nevel, felszabadít
magamtól
másoknak, örülni tanít. Hogy készségessé tegyen minden jóra.
Hogy alkalmassá tegyen a szolgálatra. Hogy méltó legyek az Isten
Országában élni. Az Atya akarata ez az örök szövetség. S az Ő
akarata szent.
Krisztusom! Dacolok, hűtlenkedek, emberkedek - te magadhoz
láncolsz, nem engedsz. Büszke vagyok, önhitt és akarnok. - Láncolj
magadhoz, ne engedj! A jóra való készséget munkáld bennem! Ámen.
Jézus a kezdet és Jézus a vég, Hadd zengje ég és föld dicséretét.
Vezess az ösvényen, maradj velünk, Míg örök fényed be megérkezünk. 401,5.
»
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Mt 6,10

Szerda

Isten akarata
"Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a
mennyben, úgy a földön is"
"Mert tudja a ti Atyátok, mire van szükségetek, mielőtt még
kérnétek tőle" - írja Máté egy verssei előbb, aztán így folytatja:
"Ti tehát így imádkozzatok: Mi Atyánk ... rr - Jézus tanít, azonosuljunk a szöveggel! Kérjük, vágy juk, kívánjuk az országát, az
akaratát! Hogy tudjuk megkülönböztetni
az
akaratát a mi
akaratunktól.
Legyen meg, mert még nincs meg! Még túl nagy
a távolság menny és föld között. Legyen meg, mert a világ az
öngyilkosság felé tart! Legyen meg, mert az ember nem tud a
szabadságával,
önállóságával mit kezdeni egyedül! "Önmagunkért kell tehát kérnünk azt, hogy akarata köztünk is feltartóztathatatlanul érvényesüljön,
dühöngésünk
ellenére" - írja Luther
a Nagy Kátéban. Miért kell kérnünk? Nélkülünk nem valósulna
meg az Ő akarata? Ha mielőtt kérnénk, Ő már tudja, mire van
szükségünk, mindez mire való? - Önmagunkért.
Hogy megerősödjünk a Vele való kapcsolatban.
Hogy tudjuk, mi végre vagyunk a világban. Hogy felvértezve álljunk a kísértések előtt. Isten akaratát nem tudjuk feltartóztatni.
De szentnek tartani,
elsődlegesnek igen. A magunk érdekében.
Mi Atyánk! Legyen meg a te akaratod, hogy ne az enyém irányítson! Legyen meg, mert bajban vagyok! Legyen meg, vezessen, szabadítson! Ámen.
Legyen meg akaratod. Legyen meg akaratod. Ha vesznem kell,
jól legyen: Tán kárhozásom Áldás lesz máson. De ha énrám
kincset bíztál, Ments meg immár, Istenem! 432,5.
ő

ő

ő
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Csütörtök

Üdvösség és igazság
"aki azt akarja, hogy minden ember üdvözüljön és eljusson az
igazság megismerésére"
A keresztyén szótár két fontos szava: üdvösség és igazság. Az
üdvözülés a legfőbb jó állapota. A hívő ember a legjobb állapotnak az Istennel levő teljes közösséget tartja. Voltak és vannak homályos elképzelései. színekkel. fényekkel formákban megálmodott képei, dadogó szavai erről a teljességről. Aztán egy fogalomba sűrítette őket: üdvösség. A vágyott állapot bekövetkezésére
pedig vezérlő elvet keresett. Az igazságot nevezte a legfőbb
mértéknek. Az igazság választja el a jót a rossztól, a valódit az
áltól. Ismert a görög- római mitológiá ból származó szimbolikus
ábrázolása. fiatal, bekötött szemű nő, karddal és mérleggel a
kezében. Az igazságot objektívnek,
azaz nem a látszat szerint
döntőnek ismerték, Ítélőbírónak fogadták el, aki az érvek-ellenérvek súlyának latba vetésével mérlegel és dönt. És hányan
haltak vértanúhalált
az igazság nevében! S maradt ismét a fogalom a maga tisztaságában, emberi elérhetetlenségében
eszmeinek.
- pál apostol meggyőződéssel
kapcsolja a két fogalmat Isten
akaratához. Istenünk pedig azt akarja, hogy minden ember üdvözüljön és eljusson az igazság megismerésére.
Legyen meg az Ő
akarata!
Mennyei Atyánk! Gondolataink: oly szétesők, gyűjtsd őket igazságod köré! Utunkat setétség takarja, haladj előttünk is világosító
fényeddel, hogy üdvösségünk legyen! Ámen.
Távoztass tőlünk hamisságot, Add szívűnkbe az igazságot És
a mi lelkünkbe
nagy bátorságot, Hogy nyilván elérhessük
a
boldogságot, Örök országod. 275,3.
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Péntek

Vető és arató
"Az én eledelem az, hogy teljesítsem annak akaratát, aki elküldött engem, és bevégezzem az ő munkáját."
Ahogya test életéhez a kenyér, úgy tartozik Jézushoz az Isten
akarata. A kapcsolatot az ismert kőzmondással értelmezi Jézus:
Más a vető, más az arató. Az Atya által elkezdett munkát a Fiú
fejezte be. Isten kijelölte az ember útját, Jézus megmutatta,
hogyan kell járni rajta. Isten törvényt adott, Jézus betöltötte.
Isten megnevezte a bűnt, Jézus bűnbocsánatot
szerzett. - Jézus
ugyanilyen munkakapcsolatot
akart teremteni kőzte és tanítványai kőzőtt. Elvetette a hit, az új szövetség magjait és azt akarta,
hogy tanítványai
gazdálkodjanak
gyümölcseivel.
- A vetés és
aratás rnunkája időben nem esik egybe. Az arató tudja, hogya
vető munkája nélkül
is munka nélkül, gyümölcs nélkül maradna. A vetőnek is tisztában kell lennie azzal, hogy munkája nélkülözhetetlen, de nem saját tevékenysége eredményét fogja élvezni.
Ilyen munkamegosztásban
élsz te is, aki szűlő vagy, de gyerek
voltál, tanuló vagy, hogy egykor taníthass.
Amikor pedig a
továbbadásban
munkálkodsz,
ne kételked], hogy érdemes-e. Ez
Istennek a rendje, akarata.
ő

Uram! Munkárnra, életemre nem kapok elég visszajelzést, nem
tudom, van-e értelme. Embertársaim gesztusait, szándékait idegenkedésselfogadom, nem tudom, szabad-e élnem velük. Taníts a jézusi
rendre, hogy merjek ajándékozni és ajándékozott lenni! Ámen. Áldjad őt, mert az Úr megáldja minden munkádat.
Hűsége,
mint az ég harmatja, bőven rád árad. Lásd: mit tehet Jóságos
Lelke veled, És hited tőle mit várhat. 57,4.
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Test és lélek
"hogy többé ne emberi vágyak, hanem az Isten akarata szerint
éljétek le testi életetek hátralevő idejét"
Korunk gondolkodásának alapvető formálója, a tudomány, ma
már nem vonja kétségbe a test és a lélek egységét. Ez az ismeret
és tapasztalás azonban még nem hatolt a mindennapi közgondolkodás mélyére. Hajlamosak vagyunk még ma is testi mivoltunkat
bűnbe taszítónak okolni, míg a léleknek több esélyt adunk a
megtérésre. Pedig a bűn és megtérés egész emberi mivoltunkat
igénylő történések. Értsük tehát jól Péter mondatait! Jézusnak
testi létében, azaz mint hús-vér (szív-lélek) embernek kellett a
kereszten meghalnia. Áldozata számunkra azt jelenti, hogy többé
már nem a bűn az egyeduralkodó rajtunk, és nem azt, hogy nincs
többé testi-lelki szenvedés az életben. Húsvét óta azzal a felismeréssel vértezhetjük fel magunkat, hogy bár kigúnyolhatnak,
lenézhetnek hitünkért, nem az ellenünk elkövetett bűné az utolsó szó. Nem tudjuk, milyen formát öltünk a feltámadáskor. Péter
sem tudta. A nagybetűs Lélek szót találta legszemléletesebbnek,
hogya kétféle létet megkülönböztesse. Figyelmeztetése pedig az
evilági, a testben kiábrázolható létre vonatkozik. Hogy ne az
ember önállósulni akaró teste-lelke akarata, vágya határozza meg
életét, hanem az Isten akarata.
Uram! Ismersz jól. Testem-lelkem harmóniát kíván. Add, hogy
vágyaim, akaratom ne éljen vissza teremtetteégi rendjével, hanem
azt szolgálja. Ámen.
Csak Jób tűrését, Ábrahám hitét Oltasd az én szívembe, Én
reménységemet, Erőtlenségemet Fogadd szent kegyelmedbe. Ellened ne vétsek. Csak tenéked éljek, Bízzam ígéretedben! 350,5.
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Rm 12,17--21

Mt 8,I-lJ

Rosszért jót!
"Ne győzzön le téged a rossz, hanem győzd le a rosszat a jóval"
Istenünknek furcsa képletei vannak. Egyenleteinek megoldása
mindig (egy pozití v értékű és csak pozitívan értelmezhető) az
emberi logikának, gondolkodásnak és életvitelnek mindenesetre
ellentmond, hogy .1. sérelem ne toroltassék meg, a megaláztatás ne
lázítson fel, a bűu bosszúlatlan maradjon. Sőt, a keresztyénségnek sokszor ke-lett már a megalkuvó, élhetetlen és ehhez hasonló,
szégyenítő bély(:gek~t magán hordania. Ugyanakkor az ember azt
is felméri, hogy a rossz örökös visszafizetéséveI, a túllicitálással
csak hatványozza a bűnt, s azt sem kétli. hogya jó is sokszorozható. Istenünk - Jézus cselekedeteiben konkrétan is - követésre
ajánlja az ő megoldó képletét. Ha a rosszért jót adsz, a bűn
fullánkját szeded ki, erejét veszti a gyűlölet, a harag. Victor
Hugo nagy regényének főhőse, Jean Valjean jó útra térését Mvriel püspök gesztusa indítja. A püspök a tőle ellopott ezüstöt
visszahozó zsarunak azt mondja. hogy
ajándékozta azokat a
volt fegyencnek. - Isten képlete csak egy megoldást ad, s ezt úgy
hívják: szerétet.
Uram! Nehéz lecke ez a mai. Romantikus szereteteszményeinkből
kijózanító. Megdöbbentő az igazsága. Rosszért jót adni, taníts meg
Uram, szeretni! Ámen.
Bűnök homálya, Ínség holló-szárnya Mindent sűrűn eltakar.
Irgalmasságod Vet csak világot - S ördögöt, poklot megzavar.
397,3.
ő
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Lk 9.51-56

Hétfő

Gyűlöletre békesség
.mert az Emberfia nem azért jött, hogy az emberek életét elveszítse, hanem hogy megmentse"
A tanítványok háborgása jogos, amikor szálláskérésüket
a
samaritánusok visszautasítják. Nem értik ugyan pontosan, mire
készül Jézus, amikor utoljára Jeruzsálembe tart, de hisznek és
reménykednek mesterük megdicsőülésében. Tüzet kérő átkukat
azonban vallási, nemzeti, politikai gyűlöletük szítja. Ezért rója
meg őket Jézus. A gyűlölködésre a békességre törekvés a válasza.
Nem a samaritánusokat feddi meg, hanem tanítványait. Emberek
iránti szeretetében megvédi az őt is elutasító zsidógyűlölő falu
lakosait, és dorgálásával követői lelkének pusztító erejű szándékát töri le. Az Isten szeretetének életet mentő gesztusai vannak.
Jézus még a halálához vezető úton is ezt a szeretetet gyakorolja.
A szeretet ugyanis nem egyszerűen szimpátia alapú érzület.
A szeretet magatartásforma, életet védő cselekvés. A rosszat a
jóval szégyeníti meg, a gyűlöletet a békességben oldja fel. A szeretet okos és találékony. Ismeri a módot és a formát, amellyel
hatalmát érvényesíteni tudja. Jézus az úton szeretni tanít. Nem
fogadták be, mégis szeret, Jakab és János gyűlölködik, mégis
szereti őket, ezért dorgál. Ezt a "mégis" -t kellene megtanulnunk
tőle.
Szerető mennyei Atyánk! A világ fegyverkezik, a lélek bezárkózik.
A békességteremtés antitalentumai vagyunk, Uram. Taníts bennünket szeretni, hogy az igazi béke részesei lehessünk! Ámen.
Jézus a békesség, fegyvere egy, A megbocsátó és hű szeretet.
Békére vágyódik mind e világ. Félelmes ínségből hozzád kiált.
401,4.
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Un 3.10-12

Kedd

Igazság és szeretet
"Mert az az űzenet, amelyet kezdettől fogva hallottatok, hogy
szeressűk egymást!"
Első ránézésre a két fogalom összetartozása
egyértelmű. Az
igaz ember szeret. A szeretet a legigazabb magatartás. János az
ősi testvérgyilkosságot
is ezzel magyarázza. Ha Káin szerette
volna testvérét, nem irigykedett volna rá, amikor Isten az ábeli
áldozatot fogadta eL Nem szerette őt és gyűlölte az igazát iS, ezért
megölte. - És a gyógyíthatatlan
betegség igazsága, a tettenérés
igazsága, a forradalmak
igazsága nem kegyetlen? S a tartozás
elengedése, a bosszulatlan hagyott sérelem, az amnesztia, nem
hazugság? A kegyetlen igazság nem szeretet. A szeretet pedig
nem ítélkezik. A két fogalom nem egyenrangú. Az igazság akkor
találkozik a szeretettel, ha ítélete életmentő. A szeretetnek szüksége van az igazságból következő felismerésekre.
De a szeretet
felülmúlja az igazságot. Az Igazság olyan hatalom, "amitől magunk is félünk és menekűlűnk,
s legfeljebb messziről, tisztes
távolságból sóvárgunk utána." (Pilinszky) Ezt csak a szeretet
oldhatja feY, mert abban nincs félelem. A szeretet igazsága irgalom is, megértés is, hűség is. Az üzenet pedig az, hogy szeressuk
egymást.
Uram! Gerjeszt a bosszú jogossága, vádol a törvény igazsága,
gyötör a lelkiismeret ítélete, mégis szeress rninket, hogy mi is szerethessiik: egymást. Ámen.
Szólj mihozzánk szent igédben Ma is éppúgy, ahogy régen
Hatalommal, szeretettel Bűneinket mind töröld el. 378,2.
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Mt 8,14-17

Szerda

Gyógyulás hatalommal
"hogy beteljesedjék, amit Ézsaiás prófétált: Erőtlenségünket ő
vette el, és betegségeinket ő horzozza".
A gyógyulás akkor is csoda, ha sok mindent tudunk a test
műkődéséről.
kórokozókról és antibiotikumokról.
Ámulatba ejtő
minden történés, ami szépet, felszabadítót, öröm telit varázsol a
nyomorúságból, Amikor Jézus gyógyításai ról olvasunk, nemcsak
a bekövetkezett gyógyulás csodája rendít meg, hanem az az erő,
az a hatalom, amelynek egy szava, egy mozdulata elegendő a
gyógyuláshoz. Nincs ok-okozati összefüggés,
magyarázat.
Ez
nem orvoslás, terápia, hanem megváltás. Nem elsajátítható, hanem megélhető. Jézus szabadító győzelme a betegség démonitása
felett. Elveszi, hordozza, uralkodik a betegségen - ahogy már
Ézsaiás megjövendölte az Úr Szolgájáról. Az evangélisták némelykor meg is nevezik a személyt, akin Jézus így segített, hangsúlyozván, hogy isteni hatalma személyes szeretetben is megnyilvánul. S amikor arról szólnak, hogy akiket hozzá vittek, mind
meggyógyultak, arról a Jézusról tanúskodnak,
aki az emberi élet
minden nyomorúságán
segíteni tud. A Feltámadott kezét a halál
sem köti meg. A Szentlélek személyes jelenléte a ma nyomorúságain is hatalommal uralkodik. Istenünk ma sem szeret kevésbé,
mint egykoron. A halál utánra is életet ígér.
Uram! Nem könyörgök hozzád egészségért vagy betegségért. sem
életért, sem haláiért.. Dekérlek,
rendelkezz egészségemmel vagy
betegségemmel, életemmel és halálommal a te dicsőségedre s az én
üdvösségemre! Ámen.
Hol a te irgalmasságod, Mellyel sebemet gyógyítod? És hol a
te erős jobbod, Mellyel híved szabadítod? 406,3.
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lJn 2,3-6

Csütörtök

Istenismeretünk a szeretet
"aki pedig megtartja az ő igéjét, abban igazán teljessé lett az
Isten szeretete"
A Szentírás legköltőibb mondata ez: Az Ige testté lett. Isten
szava konkréttá vált, életbe lépett, emberközelbe került. Jézus
maga az isteni Szó. Van jelentése és formája. Meg lehet hallani
és el lehet engedni a fülünk mellett. Papírra lehet vetni és ki lehet
facsarni. Hordozhat mondanivalót és lehet használhatatlan ismeretnek minősíteni. - Aki magáénak ismeri el ezt a Szót, aki saját
szótárába beépíti, az az isteni közlés befogadójává lesz. A gyermekként megtanult szófogadás nagykorú magatartássá alakul.
A testté lett Ígével való azonosulássá. Cselekvésformája pedig a
szeretet. Mégpedig teljes, azaz maradéktalan, tökéletes, isteni.
- A szeretet tapasztalás is. Énünkbe zártságunk oldódik benne.
A végességünk korlátait feszegető élmény. "Aki halandó, csak
halandót / szerethet halhatatlanul" - mondja József Attila. Ez a
tapasztalat és élmény a mi Isten-ismeretünk.
A belénk hatolt
istenszeretet pedig öntörvényűen működni kezd, s mások felé
fordít.
'
Uram, az legyen nekem is fontos, ami a te szemedben nagy: a
másik türelmes meghallgatása, egy levél megírása, amelyre várnak,
egy telefonbeszélgetés nehézséggel küszködő társammal. Kérlek, adj
szeretetet minden újabb naphoz! Ámen.
Taníts e földön szentül élni, Istentől küldött Mesterem, Embert
szeretni, Istent félni, Hogy életem boldog legyen! Ki Istent fél,
embert szeret, Boldog az mindenek felett. 458,2.
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Péntek

Tanít és gyógyít
"Aztán bejárta egész Galileát, tanított zsinagógáiban, ... és meggyógyított mindenféle betegséget ... a nép körében"
Jézus tanít és gyógyíto A két legéletbevágóbb
tevékenységet
választja. A lehető legközvetlenebb
kapcsolatot az emberrel. Ha
csak tanított volna, kereszthalálából,
feltámadásából csak az eszmeiséget fogn~l!.!5 fel. Ha csak gyógyított volna, csak az áldozatra
figyelnénk. A küldetés és áldozat hitelességét egész élete adja.
Elmondta az Atya tervét az emberrel, hogy szeretet alapú országot szán neki, amihez beleegyezésünket
kéri, aztán gyógyított,
hogy betegség, erőtlenség ne akadályozza a válaszadást. Meghalt
a kereszten ártatlanul, hogya bűn se legy~n kerékkötője a megvalósulásnak; feltámadt, hogya halál se tartóztathassa fel az Isten
akaratát. Itt járt az emberek között, az emberi történelemben,
Isteni országa jelenként,
példájaként.
Már csak a megtérésen
múlik minden. És az Isten még mindig türelmes. Hagyja, hogy
Jézus szava és tette felébreszthessen,
felrázhasson tunya, évezredes megszokásainkból.
Elképesztő ez a határtalan
szeretet és
megdöbbentő, hogy még mindig nem harsogjuk kórusban az
igent!
Urunk! A mi nagy vétkünk nem, az a bűnhalmaz, amit elkövettünk - a kísértés hatalmas, s oly korlátozott az erőnk! A mi nagy
vétkünk az, hogy elmulaszt juk a megtérés nagy pillanatát. Légy
irgalmas hozzánkt=Ámen. __
Vessük el mind, ami még köt és gátol. Mint akit távoli otthona
hív. Fel haza! Zord úton hű úitársról, Jézusról zengj en az ének,
a szív. Annyi itt a vész, De ha fölfele néz, Várja a vándort a
mennyei rész. 449,3.

•
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lThessz 4,8-12

Szombat

Szeretet és csönd
.és tartsátok becsületbeli dolognak, hogy csendesen éljetek... "
Környezetünk zajártalmáról már sok szó esik. Tudunk már a
decibelekről, és vattát kell a fülünkbe dugni, ha az orvos kimos.sa. Mégsem vesszük komolyan a dolgot. Jóllehet a halláskárosodásnak, túl a szervi bántalmakon az is a következménye, hogy
hangosabban, türelmetlenebbül, indulatosabban beszélünk egymáshoz, hogy nehezebben értjük a másik szándékát. Zajártalom
az is, hogy az agyunkban zakatoló gondolatok nem bírnak kítőrni ördögi köreikből, hogy kezünk munka után is munkát keres,hog)'i,érzelmeink zűrzavarából nem tudunk kikeveredni, hogya
legkisebb megterhelés is neurotikus tüneteket vált ki. Ésvégső
kétségbeesésünkben is ordítani szeretnénk, hogy Csöndet, mert
szétrobbanok! - Pedig a csönd nem történés nélküli. A csöndben
kinyílik a szem, és nemcsak kifelé, de befelé is látni kezd, a kéz
simogatni kezd, a gondolatok új rendszerbe formálódnak, az
érzelmek kitisztulnak, az idegek megnyugszanak. A csönd időnyerés, energiafelhalmozás, figyelés, feldolgozás, tettre készség,
áhítat. A szerétet alapfeltételei ezek. - Ne félj a csendtől! A bűnbocsánatot is csöndben kapod. Állj fel, és csöndben tedd a
dolgod: a szeretet dolgait!

Uram! Halkitsd le mindennapjaim dübörgő zaját, csitítsd el
zakatoló bensőm, némítsd el téged túlharsogni akaró szavam! Veled
akarok találkozni! Ámen.
A csend köröttünk mélyen szerteárad, Hadd halljuk azt a tiszta
éneket, Amely betölti rejtett, szép világod, Hol téged dicsér
minden gyermeked! 355,5.
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Mt 8,23-27

Rm 13,8-10

Vészhelyzetben
"Mit féltek kishitűek?"
Emberi kapcsolatainkat (is) valójában az élet nehéz helyzetei
mérik meg. Ekkor dől el, mit ér egy barátság, tartós-e egy szerelem. Ezek a megállt próbák tesznek nagyon tartóssá, értékessé
kapcsolatokat.
Tanítványai-Jézust jalán büszkén követték még a hajóra is.
Nem voltak ők kontár hajósok, jól ismerték a víz erejét, nagyságát, s újra meg újra megküzdöttek ezzel a háborgásával szörnyen
félelmetes, hatalmas ellenféllel. A tapasztalt halászok most mégis
kétségbeesetten ébresztik fel az alvó mestert: " Uram, ments meg,
elveszünk" Jézus szavában, válaszában nem a veszély lebecsülése
van, hanem a tanítványok hitének megkérdezése. Akishitűség
mindig megkérdőjelezi Jézus erejét, hatalmát, szeretetét. Nagyobbnak látja a nehézséget, mint a megoldásra segítő irgalmat.
Jézus válasza nem egyszerű udvarias kérdés, hanem hitünk gyökere felől kérdez meg: van-e mindig, minden körülmények kőzött csak Őrá figyelo, belé kapaszkodó hitünk, bizalmunk.

Urunk! Köszönjük, hogy Te nyugtalanító kérdéseddel számon
tartod hitünket, de a pislogó gyertyalángot mégsem oltod ki, a repedt
nádat nem töröd tovább. Adj nekünk élő bizalmat, s ments meg a
kishitűségtől. Ámen.
Ha elhamvad hitern mécsvilága, Szentlelkedet, Uram, fuvalld
rája! Lobogjon újra, Hogy e hideg szívet lángra gyújtsa. 383,6.
/
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Mt 14,22-33

Összpontosítás
"Amikor azonban az erős szélre figyelt, megijedt, és amint sülylyedni kezdett, felkiáltott: Uram ments meg!"
Az emberi figyelem az egyik legbonyolultabb
funkció. Rendkívül sok minden kerülhet központjába, s ez meghatározza gondolatainkat, cselekedeteinket.
Így a figyelem nem választható el
attól a kérdéstől sem, hogy mi kerül, illetve mi vap .életűnk
kőzéppontjában.
Csontváry lenyűgöző képén sokak zarándokolnak a cédrushoz és táncoljak körül. Mi életünk cédrusa? Mit
ugrálunk nap mint nap körül? Önmagunkat, vagy az erős szelet,
amely életünk kicsiny bárkáját feldönteni látszik? Úgy tűnik, ez
az emberi, s egyúttal hasznos út is. A környezetünkben
műkődő
ellenséges erőket, ha kell mágikus eszközökkel
meghódítani,
megszelídíteni.
Péter - aki Jézusra figyelve indul, majd más kerül figyelme,
s tudjuk, rövid időre élete középpontjába
- emberi sorsunk
eleven megtestesítője. Süllyedő, megriadt hittel mégis mer kiáltani. Jézus követése ugyanis veszélyes út. Nem mindig a megszokott, kitaposott ösvényen vezet, hanem merész utakra is hív.
Csak az Őrá figyelő, kezét kereső hit az, amelyik ebben a küzdelemben nem süllyed el.
Nehezen tudunk Hozzád kiáltani Urunk. Az élet elfeledteti velünk
a Te hatalmadat, s annyi minden leköti figyelmünket. Légy nekünk
a kezdet és a vég! Ámen.
Ahova te vezetsz, Csak oda megyek, Hogy így mindörökké
Teveled legyek. Ha téged hívtalak, drága vendég, Szegényen is
gazdag vagyok mindég. 381,4
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Kol 1,15-20

Kedd

Fantázia helyett - valóság
"ő a láthatatlan Isten képe."
Valakivel hosszabb ideig voltunk együtt, s még nem ismerte
feleségemet. Egyszer azt mondta, nagyon szívesen megismerkedne vele. Elkezdtünk játszani. Mondtam neki, próbálja meg elképzelni milyen lehet ő, ha engem ismer. Később megmutattam neki
feleségem nálam lévő fényképét. Azt mondta, mást képzelt el.
Sok mindenben a fantáziánkra utalt emberek vagyunk. Ha
valakit nem ismerünk pontosan, tudásunk hézagját pillanatok
alatt megtöltjük .fantáziahabbal".
Nemcsak emberi kapcsolatainkban, hanem az Istennel való párbeszédünkben
is könnyen
ebbe a hibába eshetünk. Sőt! A láthatatlan Istent nehezebb megismerni és felismerni, mint a látható embert.
Jézus - kiben a Teljesség lakozik - azért lett ember, hogy ne
fantáziánkra, annak bizonytalan kombinációira legyünk bízva,
hanem arra, amit Ő megmutatott. Hogy ne aggassuk rá Istenre
fantáziánk csillogó ékszereit, hanem az emberi Jézusban, a keresztfán meghalt ban lássuk meg: mennyire a szeretet az Isten
legfontosabb tette. Jézus volt az, aki megmutatta Isten arcáról az
igazi, a valódi képet: ilyen Ő, Atya. Benne higgyetek, ne fantázia
alkotta bálvány istenetekben.
Köszönjük Urunk, hogy Te a valóságot mutattad számunkra.
Benned és általad hazatalálhatunk
az atyai házba. Tisztítsd meg
hitünket a felesleges fantilziaelemektől,
hogy benned higgyünk, ne
saját kegyességünkben. Ámen.
Én vagyok Urad, Istened. Bálványaid ne legyenek. Bízd magad
rám mindenestől, És szeress teljes szívedből! Szánj meg, Urunk!
433,2
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Jn 5,14-21

Szerda

Serény munkában
"A Fiú semmit sem tud tenni, ha nem látja, mit tesz az Atya.

n

A modern lélektan egyik kulcsfogalma a modell. Ez azt jelenti,
hogy mindenki kora gyermekségétől kezdve különböző példákat
követ: szülőket, tanárokat, barátokat, stb. Ezek a modellek határozzák meg tetteinket, gondolata!nkat.
Ha valaki pl. lusta, sem ittevő embertársát tartja modellnek, előbb-utóbb ő maga is ~yanná válik.
Jézus a zsidókkal való vitájában nem egyszerűen magára hivatkozik, hanem az Istenre, az Atyára. Tetteinek hátterében nem
egyszerűen a maga elképzelése áll, nem is csupán az egyéni
döntés, hanem az "atyai modell", az, hogy látta, mit tesz az Atya.
Vajon a mi kereszténységünkben
mennyire vált realitássá az
Atya jelenléte? Nem sokkal inkább önzés, irigység áll tetteink,
döntéseink hátterében?
Mit tesz az Atya? Munkálkodik.
Munkálkodik,
ha kell a
szentnek tartott szombaton is. Munkálkodik,
mert a szeretet
fontosabb, mint a jog vagy a törvény. Ennek a csupa szeretet
Istennek a kővete Ő, s erre a serény munkára hív minket. A kérdés az: elfogadjuk-e ezt az életre, örök életre szóló meghívást ..
Te légy Uram példája a nyájnak, egyházadnak. mely Téged vall
?

az Úrnak, h.Qgyígy fogadjuk el meghívásodat. Ámen.
Ne engedd könnyelműen
Elhenyélnem életemet, Add, Uram,
hogy serényen Tegyem kötelességemet,
Végezzem jól dolgomat,
Reád bízva utamat! 450,2.
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Ef 1,15-23

Csütörtök

Vonzó hatalom
"Hatalmának ezzel az erejével munkálkodik a Krisztusban."
Isten Krisztusban emberré lett. Hitünk egyik nagy titka ez,
amit igazán meg nem érthetünk, fel nem foghatunk, csak a szó
igazi értelmében hihetünk. Ebbe a titokba pillanthatunk
be Pál
szavainak segítségéve!.
Krisztusban, Isten hatalma van jelen. Akkor is, ha sokszor
kicsinek, kevésnek látszik. A kereszten is az Ő hatalma rejtőzködik a szenvedésbe,
a világ bűnét hordozó kínba. Észrevétlen
hatalom, a szeretet hatalma.
Ennek vethetjük alá életünket. Sokféle hatalom szolgálatába
állhat az ember, az igazi szolgálat ott kezdődik, mikor Isten
hatalmába szegődünk. Mikor igazán megismerjük Őt, hogy nem
félelmetes, eltipró, megszégyenítő, hanem felemelő, megbocsátó,
kiteljesitő hatalom.
Ez feljebb van minden méltóságnál és hatalmasságnál.
Egyéni
hitünkben is, az egyház életében is.
Ez a hatalom - nem agresszió. Nem a vad erőszak korlátlan
érvényesülése. Hasonlít a nap sugarához. Tavaszi, csendes me legével életet hív elő. Nincs, mi útját állná, pedig "csak" süt. Ez
a hatalom a. szeretet hatalma.

Félünk hatalmadtol. mert meg sem értjük. Köszönjük, hogy Te
nem elrettentéssel érkezel, hanem irgalmat hozol. Vedd át a hatalmat életünkön, nogy a szeretet irányítsa tetteinket. Ámen.
A hatalom Istenének Zendüljön ajkunkon ének, Ki teremtett
mindeneket, A szép földet, a szép eget, Füvet, fát és virágokat,
Napot, holdat, csillagokat! A szellőnek suttogása Téged áld s a
tenger zúgása. Dicsőség néked Teremtőnk! 64,1.
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Mk 1,21-28

Péntek

A nagy szenzáció
"Milyen új tanítás ez?"
Hatalommal elmondott tanítás. Mindannyian
ismerünk unalmas könyveket. Hallottunk már unalmas előadásokat. Sokszor a
tanítás-tanulás
szükségességét is megkérdőjelezzük.
Jézus korában is megvolt a kialakult metodíka, ahogy a rabbik tanítottak.
S egyszer csak megjelent Ő, s hatalommal kezd tanítani. Hallgatói
nagyon hamar megérezték: itt valami eddig ismeretlen erőtérbe
kerültek. Olyan vonzáskőrbe, melynek hatása alól még ellenfelei
sem vonhatták
ki magukat egykönnyen.
Nem a hatásvadász
szónok, nem az üres szóvirágokat puffogtató igehirdető, hanem
olyan valaki, akiből egészen mélyről szakad fel a szó. Az Istennel
való kapcsolat, a csend és az imádság érlelték hatalommá szavát.
Olyan Erővé, hogy az embert fogságban tartó idegen erők is
engedelmeskedni
kényszerülnek.
Életet adó tanítás. xx. századi, csodáktói megfosztott, kényszerpályákon mozgó életünkből hiányzik ez az erő. Hiányzik a
Szó ereje, hisz naponta szózuhatagban
élünk. Hiányzik a rácsodálkozás fri sessége. Kétezer éves kereszténységünk
sokszor ifjan
is vén tagjai hitetlenked ve állunk Isten szavának csodája előtt.
Talán már meg sem fogalmazzuk a döbbent, csodálkozó kérdést:
milyen új tanítás ez?
Add, hogy újra [orrás-jrissé váljék számunkra szavad! Eleven
csobogása mossa tisztára elszennyeződött életünk. Ámen.
Úgy tégy és csak úgy taníts hát, Mint Jézus, hozzá térve.
Hirdesd az Isten országát Az dicsőségére. És jól vigyázz, hogy
emberek Meg ne rontsák nagy kincsedet - Ezt bízza rád Megváltód. 318,6.
ő
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Kol 2,9-14

Szombat

A teljesség igényével
"benne jutottatok el ti is a teljességhez."
"Minden egész eltörött", sírta búsan Ady Endre, kifejezve
ezzel életünk, embervoltunk törékenységét, tökéletlenségét.
Törékeny az egészségünk. Csak egy kis időváltozás elegendő,
máris érezzük, mennyire nem egész az egészség. Törékeny az
emberi élet, .hisz annyi veszély leselkedik rá. melyet nem tud
legyőzni. Hiányosak ismereteink. nem teljes hitű szeretetünk.
Bennünk él a vágy a teljesség után, de csak a csonkaság jut
osztályrészül. Szeretnénk befogadni, átélni a teljességet, s csak
a tört üvegcserepeket számolgatjuk. Elszigetelt emberként szenvedve vágyunk a teljes életre, a teljes szeretetre. de újra és újra
megmérgezi a gyűlölet és a közöny. Indulnánk a Teljesség felé,
de lehúz a kétely és a józan ész. Izzadó tenyérrel, fájduló fejjel,
remegő gyomorral kapaszkodunk
a deszkadarabba.
melyet a
tenger sodor, ki tudja hova.
Ebben a reménytelenül hiányos helyzetben ajándékba kapjuk
a Teljességet. Krisztus teljességet. a hit teljességét. Mi emberi
erőlködéssel el nem érhető, tőle megkapható. S e megelőlegezett
teljességben várhatjuk az igazi, a nagy találkozást.
Jöjj hiányos életünkbe teljességeddeli Az ezer szilánkra tört életet
mi nem tudjuk megragasztani. de hatalmad elegendő erő, hogy újra
hibátlan legyen. Ámen.
Szólj hozzánk, hívunk és várunk. Te töltsd be minden hiányunk! Küldd el közénk Szeritlelkedet. Hogy hitünk lángját
gyújtsa meg! 289,2.
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Kol 3,12-17

Belső ruhatár
"Ölisétek fel a szeretetet, mert az tökéletesen összefog mindent."
Öltözködésünk mindig elárul belőlünk valamit. Kifejezi felfogásunkat, világnézetünket. Köztudott, hogy öltözködés és ideológia összefüggenek. Van, aki ezt tudatosan, végiggondoltan teszi,
van, aki öntudatlanul sodródik' valamilyen árral. Pl. az elegánsan
felöltözött urak között megjelenő Berger - a Hair cimű.sfílm
főszereplője - már ruházatával kifejezi, hogy nem ért egyet az
arisztokrácia finomkodó fényűzésével, hazug látszatokra épűlő
életével.
Pál apostol a keresztyén ember belső ruhatárát állítja össze a
kolosséi gyülekezetnek. Nem a divat diktátorainak legújabb Ízlése szerint, de Krisztus életpéldáját sze~ előtt tartva: könyörületes
szív, jóság, alázat, szelídség, türelem. S a mindent összetartó
szeretet, amely nem külső abroncs csupán, de belső összetartó
erő, mint az anyagok belső kohéziója,
Ezek a ruhadarabok keresztyén életünk elengedhetetlen feltételei. Nem ezek alkotják a lényeget, de kifejezik keresztyénségünk hiteles-e. Néha selejtezünk ruhatárunkban.
Most is elvégezhetjük ezt a belső leltárt, hogy csak "Jézusi ruháink" legyenek, s ezek hitelesen fejezzék ki: Hozzá tartozunk.
Urunk! Tégy bennünket egészen mezítelenné a Te színed előtt,
hogy mint választottaid ízlésednek megfelelően öltözködjünk. Ámen.
Új teremtés vagy: vetkezd le a régit! Ördög ha üldöz, evilág
ha rémit, Csak meg ne hátrál], maradj meg az újban, Véled az Úr
van! 460,6.
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Jn 3,31-34

Hétfő

Istenre mutatá élet
"Aki befogadta bizonyságtételét, pecsétet tett arra, hogy az Isten
igaz."
Mértékünk szerint, ha valaki keresztyén lesz, ezzel azt bizonyítja, valamit megértett Isten üzenetéből, felfogta saját lelkének
csekélységét, hiábavalóságát. Eközben is tehát önmagunkról beszélünk. Keresztelő János egészen különös fordulatot használ: a
befogadott tanúság nem a befogadott élet minőségét dicséri,
hanem az Isten igazságáról beszél. Arról az igazságról, mely nem
mérték szerint ad. Arról, mely nem leplezi el a bűnt, de van
hatalma annak terhét elvenni. Nem válik a "vétkesek közt cinkossá", hanem új életre indít. S ki ebben jár, élete tengelyébe
Isten kerül.
Saját kegyességünkben, jó cselekedeteinkben
gyönyörködő
keresztyénségünket szégyeníti meg Keresztelő szava. Úgy fogadtuk-e be szavát, úgy vert-e bennünk gyökeret, hogy eközben őt
tükrözi életünk. "Neki növekednie kell, nekem pedig kisebbé
lennem" - vallott a Keresztelő. Hatalmas feladat. Vajon mit bizonyít hitünk, életünk? A magunk tökéletességét, felsőbbrendűségét, vagy annak igazságát, ki rajtunk engedetleneken megkönyörül, lázadók ból fiakká fogadott.

Sokszor takarjuk életünkkel igazságod napját Urunk, mások így
csak az árnyékot látják. Tisztíts meg, hogy átengedjük kegyelmed
fényét. Ámen.
Tisztíts. meg teljesen, szentelj meg, hadd legyen Fényedből
fénysugár az életem, Míg a homályon át a lelkem otthonát.
Világosságodat elérhetem. 389,4.
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Kedd

Drága kincs - szerény külső
"Az Istennek általunk hirdetett beszédét nem emberi beszédként
fogadtá tok be."
Gyermekkoromban
nem messze tőlünk élt egy öreg néni. Rongyokban járt, nagyon szegény volt. Rokonai nem voltak, öregségére csak az utcabeliek törődtek vele. Mikor meghalt, alig akadt
örökös, ki hagyatckát - a pár rongyot - átvegye, rendezze. Végre
valami távoli rokon vállalkozott az egyáltalán nem hasznot sejtető feladatra. S ekkor kőszőntőtt rá a szerencse. Ugyanis a néni
egyik lyukas harisnyájában
sok ezer forint volt összegyűjtve.
A szegény külső nagy gazdagságot rejtegetett.
V. Hugó híres regényében,
a "Notre Dame-i toronyőr" -ben
arról ir, hogya
nyomorult,
megvetett, jelentéktelennek
vélt
emberi külső mögött milyen nemes értékek rejteznek.
pál szava arra figyelmeztet, hogy Isten hozzánk szóló üzenete
is emberi szó. Ha nem ilyen lenne, fel sem foghatnánk, meg sem
érthetnénk. Mégis "akármilyen hitványnak látszik is, mégiscsak
a felséges Isten hatalmának valóságos igéje ... E könyv a jászolbölcső és a pólya, amelyben Krisztus fekszik. Lám az angyal is ide
utasítja a pásztorokat.
Jóllehet a pólya silány és szegényes, dc
drága kincs, a Krisztus, aki benne van." (Luther)
Urunk! Adj érzékeny hitet, mely az egyszerű szóban is a Te
teremtő igédet ismeri fel, és a bűnös emberi közösségben is meglátja
a Te bűnbocsátó hatalmadat. Ámen.
Szent ige, te semmibe vett, Megvetett és lenézett: Hol az a földi
ismeret, Mely teveled fölérhet? És van-e még más menedék, Hogy
lelkünk óvja, védje? Egy van csak, ae ez egy elég: A kegyelem
igéje. 286,4.
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Nincstelenül,

Mt 10,7-13

Szerda

de nem semmi nélkül

"Ingyen kaptátok, ingyen adjátok."
'Látszólag teljes a szervezetlenség.
Semmi megbízható, biztosnak ígérkező kapaszkodó. Semmi előkészítés, előzetes ismeretek
gyűjtése, pontos tervezés, költségvetés,
kiadás-bevétel
esélyeinek latolgatása. hogy vajon haszonnal jár-e a "kiszállás". Csak
egyszerűen eI!nyi: menjetek! hirdessétek! Emberileg nézve tehát
teljes a bizonytalanság.
Mégis ott és ahol e szavakra elindultak
így nincstelenül,
mindig élet támadt. Mindig e nincstelenség
őrizte meg Isten mindenkori népét a sok-sok rá leselkedő kísértésben.
Ez a nincstelenség nem azonos az ürességgel, a tartalmatlansággal. Emögött a Minden van. Teljes ráhagyatkozás
a Küldő gondviselő szeretetére. Ne szerezzetek - pedig bennünk van a birtoklási vágy. Ne gyűjtögessetek - pedig mennyire szeretünk kuporgatni. Adjátok ingyen - pedig milyen jól lehetne vele űzletelni.
Jézus mégis nincstelenül, de nem semmi nélkül küld: Isten országának örömhírével. S ez hatalmasabb minden emberi számítgatásnál, tervezesnél.
futurológiánál.
Ennek az evangéliumnak
a
sodrásában szabad és lehet élnünk.
Kuporgató, indulni képtelen tanítványaid vagyunk Uram. Add,
hogy újra felfedezzük evangéliumod lendítő erejét, hogy hirdessük
azt minden teremtményednek.
.
Benn a szívünk rnélyén égjen Küldő hangod: "Menjetek!"
Hogya drága hír elérj en Végre minden népeket! Szent igéd
szolgálatát Lelked lángja hassa át! 185,4.
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Csütörtök

Köpönyegforgatás vagy szolgálat?
.i Mindenkinek mindenné lettem, hogy mindenképpen megmentsek
némelyeket. Mindezt az evangéliumért teszem."
Olyan lenne az apostol, mint a kaméleon? Mikor milyen színen
van olyan színűvé válik? Egyszerűen csak hagyja, hogy felolvadjon önmaga is meg a rábízott üzen et is a környezeti hatások
össztüzében? Hiszen ez rendkívül veszélyes taktika. Ebben az
esetben sem hagyhatjuk azonban figyelmen kívül a célt, amiért
mindezt Pál teszi. Nem az őnmentés érdekében, mint a kaméleon.
Pedig nagy kísértés az egyházon belül is az elvtelen önfeladás,
az észrevétlenné
azonosulás - divattal, korhangulattal
stb. Pál
nem is az ügyet menti, ami rábízatott. Ez is nagy veszedelmünk,
hogy azt gondoljuk! nekünk kell az Isten ügyét minden áron
megvédenünk.
Miért lesz tehát Pál mindenkinek mindenné? Azért, hogy ezzel
megnyerjen sokakat az evangéliumnak,
hogy szolgálhasson vele.
Mindenkit a maga világa felől akar megközelíteni, nehogy elbe. széljen fejük felett, hogy e világtávlatú szeretetet minél többen
ismerjék meg, fedezzék fel. Pál felkészülten akar szolgálni, nehogy abba a hibába essék, hogy a vaknak mutogatással, a 'süketnek vakírás sal akar valamit közölni. S ez azért nem cserélhető
össze a kőpönyegforgatással,
mertz ez a sokszínűség az evangéliUlI! belső szabadságából
következik.
Tégy minket Urunk alkalmas eszközökké szavad tovább adására,
hogy másokat megértve szólaltathassuk meg a Te üzenetedet. Ámen.
Tégy minket késszé igéd hallására! Indítsd el lábunk szolgálat
útjára! Szolgálni testvért, akit ínség éget! Szolgálni téged! 290,3.
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Mk 4,26-29

Péntek

A hit határvidékein
"A mag sarjad és nő, ő pedig nem tudja hogyan."

Emberi életünk korlátok közé szorított lét. Ebből az kővetkezik, hogy minden, aminek az emberhez köze van, korlátok közt
él. Korlátok közt van az a pár év, amelyet a bölcső és koporsó
jeleznek. Lehatárolt az a tudás is, amelyet összegyűjthetünk
egyénileg és közösségileg, bármennyire is engedelmeskedünk
az
ismeretlen felderítésére
hívó hangnak.
Akaratunk
sokra tör
ugyan, mégis sokszor szárnyaszegett Ikaruszként zuhan vissza a
földre. A szeretet magán hordozza a végtelenséget, mégis mennyi
korlát ba ütközik. Hitünk is nyitogatja az örök lét kapuit. mégis
van ajtó, melyet fel nem nyithatunk, ami titok marad számunkra.
Ilyen Isten országának növekedése. A mi feladatunk a szakszerű,
jól felkészült magvetés. A növekedés titok marad. Sokáig talán
még a tudomány számára is, de Isten országának növekedése
mindenképpen.
Készülök szolgálataimra,
mégis titok marad,
hogy az általam kimondott szó hogyan lesz Isten igéje, mire a
gyülekezet füléhez, szívéhez ér. Egyet nagyon szabad tudnunk.
ha nem is tudunk rá egzakt, pontos magyarázatot:
az Ország
növekszik ma is észrevétlen. Mulasztások. bűnök ellenére is, s
így a növekedésért nem nekünk kell aggódnunk.
Urunk! Határok közti értelmünk csak sejti Országod megfogalmazhatatlan titkait, de add a bizalmad, hogy a Te erőd ma is elég
a növekedésre: körülöttünk és bennünk. Ámen.
Terjeszd e földön, Jézus országodat, Mindenek lássák a te
jóságodat, A földön élők mind megismerjenek,
És tiszteljenek!
267,1.
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Csel 16.8-10

Szombat

Pályamódosítás
" Megértettük: odahívott minket az Isten, hogy hirdessük: az
evangéliumot. "
Pál és társai második missziói útjukon vannak. Tervük is kész:
"látogassuk meg a testvéreket valamennyi városban. ahol hirdettük az Úr igéjét" (15,36.). pál következetes ember. Már Saulként
is úgy ismertük meg, hogy amit a fejébe vesz, azt tűzön-vizen
keresztül megvalósítja. Előtte nincsenek akadályok, azt lehetne
mondani:. nem ismer lehetetlent. Ez a szívóssága - más ügy
érdekében ugyan - keresztyénként
is megmarad benne. Ezzel
azonban pál nincs egyedül. Mindenkire jellemző - kire erősebben, kire gyengébben -, hogy ragaszkodik elképzeléseihez, vágyaihoz. Sok mindent veszítünk az életben, mégis a legkeservesebb: álmaink vágyaink, reményeink, terveink kudarca. Évek
múlva is ott bujkál bennünk: pedig mi azt reméltük. ..
Egyéni életünket, gyülekezeti, egyházi életünket is megtervezzük. Erre szükség is van, hiszen különben az "ahogy esik, úgy
puffan" csapdájába esnénk. Ezek a tervek viszont soha nem
válhatnak ístenpótlékká.
Erre is igaz: ne legyen más Istened, még
az oly szépnek, hibátlannak tűnő terveid se.
A céltudatos Pálban megvolt a hit új engedelmessége, hogy
terveit letéve Isten útmutatásai szerint induljon el. Emberileg
ennek az engedelmességnek köszönhető, hogy ma Európában
van keresztyénség. Ezt a "hagyományt" lehet ma is átvennünk
és folytatnunk.
Urunk! Görcsösen ragaszkodunk terveinkhez, de adj új engedelmességet, mely a Te tervedet akarja megvalósítani. Ámen.
Van út, amely helyesnek látszik A tervező ember előtt, Mégsem visz végső állomásig: Megállítod a vakmerőt, S leomlik terv
és akarat - Uram, mutasd meg utadat! 396,3.
ő
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Hallgatóként

2P! 1.16-21

Krisztus-közelben

"Ez az én szeretett Fiam, akiben gyönyörködöm, Őt hallgassátok"
Ne hallgass rá, mondjuk, ha valakiről úgy gondoljuk, veszélyes lehet az általunk szeretett személyre. S ez elsősorban nem
a fizikai hallóképességre vonatkozik, hanem azokra a hatásokra.
amelyek a hallgatás útján érnek el minket. Ha sikoltást hallunk
- megborzadunk.
ha gyermeki kacagást - legalább elmosolyodunk. Nem tudjuk kivonni magunkat a környezetünkben
élő,
keletkező hangok hatása alól. S ezeken keresztül emberek, helyzetek alakítanak, formálnak bennünket. A kérdés csak az: mivé?
Használható edénnye. vagy alaktalan, hasznavehetetlen
kacattá?
Sok-sok mindent hallgatunk egy életen keresztül. Ki tanul.
vagy továbbképzésre jár és előadásokat hallgat, más egyedül akar
gazdagodni, vagy unatkozik; rádiót vagy lemezt hallgat, többen
- emberekkel, ismerősökkel beszélgetve - pedig véleményeket.
Se nagy hangzavarban,
hol sokszor már elviselhetetlenségig
fokozódik a zaj, nem vesszük észre e csendes hangot: Őt hallgassátok! Rá figyeljetek, mert Ő valóban hasznos edénnyé akarja
formálni életeteket. Szavával, szeretetéveL csendes példájával.
Hallgass rá!
Urunk! Annyi megtévesztő hang kiizt élünk. Külső és belső hangok
csapnak be minket. Add, hogy valóban Téged hallgassunk, mindig
közeledben maradjunk. Ámen.
Te segíts, hogya
fűl.c.a szem Figyeljen reád csendesen. És
gondolatunk kösd ide, Hogy egy se szálljon messzire! 289,3.
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Jn 12,20-26

Hétfő

Termékeny halál?
"A búzaszem, ha meghal, sokszoros termést hoz"
Nem akarunk meghalni. Sőt! Élni szeretnénk! Ezt diktálja az
életösztön. Élni mindenáron, még a másik életének árán is. Élni
és túlélni. Lehetnek elkeseredett pillanatok, mégis az élniakarás
mint inga lendít tovább, új s újabb akadályok
leküzdésére.
S menekülünk
a halál elől. Valamikor azzal hitetjuk magunkat,
hogy valamilyen csoda folytán csak elkerül gyilkos szándéka,
hátha a Halál népesség-nyilvántartásában
is vannak hibák, hátha
a Halál bürokratikus
intézményrendszere
is téved, s nem jön a
visszavonhatatlan
idézés.
Nem akarunk evangéliumi módon sem meghalni, úgy ahogy
Jézus kívánja és tette. Féltve őrizgetjük önmagunkat, vigyázunk
arra, hogy egyetlen darabka se menjen belőlünk veszendőbe.
Pedig az evangélium arról beszél, csak ott van élet - ahol meghalnak érte. Ez igaz létünk minden szintjén. Pilinszky János így vall
erről: a tengerbe vissza-visszatérő
vizek: "belehalnak"
a tengerbe. Valójában azonban nem szűnnek meg - csupán hazatalálnak ... A fizikai halál nem azonos a valódi halállal. Úgy érzem,'
mindannyiszor
meghalunk, amikor valóban élünk: Amikor "belehalunk" egy felismerés, egy igazság, egy öröm, vagy akár egy
bánat átélésébe.
Amikor megfeledkezünk
önmagunkról,
s mégis
végtelenszer megsokszorozva
visszakapjuk önmagunkat."
Te adj, Uram, bátorságot, hogy vállaljuk a búzaszem életét, s el
Te példád szerint merjűnk meghalni. S ebben a csendes önfeláldozásban mindenütt felismerjünk Téged. Ámen.
Jézusom, vezess igazságodban, adj nekem részt szabadításodban, Csendesség, békesség vidítson, E világon is már boldogítson.
324,4.
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Csel 26,9-20

Kedd

Életmentö kérdés
"Ki vagy, Uram?"
pál kihallgatáson van Agrippa király előtt. Védőbeszédet tart.
Minden szem rászegeződik,
feszülten figyelnek a jelenlévők.
hátha megtudnak
valami lényegeset erről az emberről, hátha
lezárul ez a hosszan tartó, kellemetlen, kínos ügy. S az apostol
beszélni kezd. Olyan helyzetben van, melyben számára az egyetlen lehetsége cselekvés: a Szó, az Ige. Éppen ezért tudja, mit kell
mondani. Nem énközpontú,
saját bőrét menteni akaró béres
védőbeszédét halljuk. Magyarázatot
ad, de nem a menekülni
igyekvő buzgalmával, hanem a Krisztus követségében járó apostol méltóságával. Saját sorsában is Krisztust mutatva meg.
Sok elhibázott kérdés, értelmetlen lótás-futás után egy kényszerítő pillanatban felszakad Saulból az egyetlen, a lényegi kérdés: Ki vagy, Uram? Ez az életmentő kérdés juttatja el őt is
Jézushoz, akit addig szenvedélyes energiával üldöz, vagy talán
épp menekülni igyekszik előle.
Most már a megkapott válasz teljes igenlésével, megélésévei
beszéde nem szőrszálhasogató
felelősségtologatás,
hanem a hallgatóság felé elmondott hatalmas kérdés: ti miért nem jöttök e
hatalmas Úrhoz?
Jézusunk, köszönjük, hogy Te ma is élő Úr vagy, hitünk így nem
nosztalgia, hanem a Te nyomdokaidon való járás. Add, hogy életünk
egyre jobban Téged mutasson meg. Ámen.
Ki téged ízlel, éhezik, S szornjasabb lesz, aki iszik. De másra
már nem szomjazik, Csak Jézusért óhajtózik. 360,3.
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Jn 12.37-43

Szerda

Megbukott kísérlet?
"Ennyi jelt tett előttük, mégsem hittek benne"
A názáreti ács fia elindul, hogy az embernek elmondja azt az
örömhírt, amit nem földi Atyjától kapott. Kezdetben ez úgy hat,
mint a bomba. Futótűzként
terjed tanítása, népszerűségi
foka
pedig egészen fantasztikus. Azután sorban jelentkeznek a nehézségek. A kenyércsoda után nem vállalja a puccsot. Inkább esendben visszavonul. Elkezdődik a vita a sokasággal és vezetőikkel,
sokan visszavonultak
és nem jártak vele többé. (6,66) Jézuskövetésük nem volt más, mint egy üres szenzáció a hétköznapok
szűrkeségében.
Egyik nap, akár a másik, s végre jön valaki, aki
tesz valamit. De már ki is derül, hogy nem annyira jó, mert túl
önálló elképzelése van a világról, Istenről. Talán voltak olyanok
is, akik vásári komédiást, ügyes bűvészt akartak volna belőle
csinálni, ha hagyta volna magát menedzselni.
Az evangélium megjegyzése mégsem egy megbukott kísérlet
rezignált rögzítése, hanem figyelmeztető szó. Arra figyelmeztet,
hogy ne csodaváró keresztyének legyünk, hanem új engedelmességgel induljunk el. Ne a magunk akaratának igazolását keressük
Benne, hanem tegyük az Övét. Figyelmeztet arra, hogy legyünk
éberek, mert Jézus lábnyomait keresve is leselkednek ránk veszélyek, kísértések.
Urunk! A Te földi működésed sem volt mentes a családásoktol,
kudarcoktál. Te mégsem cinikus, kiégett lettél, hanem egyre jobban
az Atyában bíztál. Ezt add nekünk is megtennünk! Ámen.
Szent keze int, ha itt az óra, Hogy öröm váltson bánatot, Mert
véget érhet már a próba, Ha benne hűnek láthatott. Hozzánk
hajol, nem késik el, Atyai karja átölel. 331,4.

102

VÍZKERESZT UTÁN UTOLSÓ

IKor 2,7-10

Csütörtök

Megszólal a kimondhatatlan
"Isten titkos bölcsességét száljuk"
A titkok mindig izgatják gondolatainkat. Mit rejthet tengerek
ismeretlen mélye, van-e élet és milyen, más, távoli bolygókon.
Mit takar egyetlen ember sorsa, mennyi felhang és alhang van
egyetlen szívdobbanásban, a múlt átöröklött szenvedése, embersége, jövő már itt-lüktető reménysége. Ezeket a titkokat szeretnénk megismerni. A tudomány, a művészet nem tesz mást, mint
a bennünket körülvevő sok-sok titkot próbálja megfejteni. Az
ismeretlen fantáziánkat is elindítja. Ismereteink hiányát a fantázia segítségé vel pótoljuk.
A Biblia is beszél titokról, az Isten bölcsességének titkáról.
Ennek is nyomába szegődött az ember. A vallástörténet bizonyítja, mennyi igyekezettel próbálták emberek megoldani, megfejteni Isten titkát. A fantáziát is megmozgatja ez az ügy.
Ekkor következik be a nagy meglepetés: Isten maga mutatkozik be, elárul valamit léte nagy titká ból. Nem mindent, csak
annyit, amennyit megérthetünk, shitben felfoghatunk, ami ahhoz elegendő, hogy Hozzá hazataláljunk. Ennek a titoknak, ennek a minden fantáziát meghaladó szeretetnek hirdetője minden
keresztyén, ki csak egy mákszemnyit is felfogott a hatalmas Isten
létéből. Általunk szólal meg a Kimondhatatlan.
.
Urunk! Nem titkos szervezet a Te egyházad, mégis titkos, szereteted bíztad ránk. Szeretnénk e-zzeljól sáfárkodni, a Te Lelked segítségével. Ámen.
Irgalmasságodnak csodálatos volta, Azt emberi elme Soha fel
nem fogja: Te bőséges kezed Táplál szüntelenül, Sok jót adsz
gyakorta Reménységen felül. 61,2.
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Mk 9,33-41

Péntek

Különös példa
"Megfogva egy kisgyermeket, közéjük állitotta ... "
Ha valakire hivatkozunk,
szeretjük ha minél ismertebb. Gyermeket ha nevelünk, közismert példákat, példaképeket mondunk
neki: lásd, ez is így és így él, tesz, neked is azt kell tenned. Ezenkívül szeretjűk a híres emberek véleményét. Szívesen olvasunk
olyan könyvet, hallgatunk vagy nézünk olyan műsort, hol ők
szólalnak meg, mondják el véleményüket.
Egészen másképp
hangzik egy közhely valamely világsztár szájából, mint nagy
igazság ismeretlen ember ajkáról.
Jézus vitatkozó tanítványai elé nem világnagyságot állít példaként. Az egymáson felülkerekedni igyekvő tanítványok koszorújába egy kisgyermeket
vezet. Nem a gyermek bűntelenségét,
naivitását emelve ki, hanem kicsiségét, jelentéktelenségét.
Sokszor szeretnénk nagy keresztyének
lenni, akik mindenek
szemében dicsőséget nyernek. Látványos dolgokat, szolgálatot
véghezvinni.
Jézus a kisgyermek
példájával figyelmeztet,
az
észrevétlen, sallangmentes szolgálat az Ő "ízlésének" megfelelő.
Nem a mellverő önmutogatás, nem is a másik elgázolása. Egyszerű szolgálat. Weöres Sándor versét imádkozhatjuk:
" Valaha én is úr akartam lenni; ó bár jó szolga lehetnék! De jaj,
szolga csak ggy van: az Isten, s uraktól nyüzsög a végtelenség."
Ámen.
Szentlelked kérjük. Áldásodat várjuk. Koldus szívünket bízva
eléd tárjuk. Te töltsd be hittel, szeretettel, fénnyel: Hadd osszuk
széjjel! 290,4.
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Szombat

Megvalósult remények
"Ezt az üdvösséget keresték és kutatták a próféták, akik a nektek
szánt kegyelemről prófétáltak."
A bibliai gondolkodásban
is kimutatható a fejlődés. Az, ahogy
Isten választott népe egyre többet fedez fel Istenből, s az Ő
"nagyságos" dolgai ból. Hosszú évszázadok menetelnek
az idő
országútján.
rnire Izrael megérti: miért kiválasztott
nép, mi a
feladata, küldetése. Ebben a fejlődési folyamatban
a próféták
fontos helyet foglalnak el. Olyanok ők, mint azok, kik magas
hegycsúcsra kapaszkodnak
fel, honnan messzebbre ellát a szem.
Ezek az emberek a hit kapaszkodóit
megtéve kutató szemmel
fürkészték a jövőt. Sok-sok lényeges dolgot láttak meg a magasból, mégsem volt számukra teljesen tiszta az elkövetkezendő
idő.
Sok minden hiányzott ahhoz, hogy pontos, éles képet rajzolhassanak róla. Az ember végessége, kicsisége, látásának korlátai
miatt nem tudtak mindig pontos információval szolgálni.
Nekünk, az újszövetség népének megadatott a hegy csúcsáról
való tisztánlátás lehetősége. A koponyák hegyén álló kereszt
végképp eloszlatta a ködöt. Ezzel Isten nem a határidőnaplóját
mutatta meg, hanem a szeretetét és azt, hogy efelé tartunk. Ez
adhat rendíthetetlen
reménységet, meg-megújuló bizalmat akkor
is, ha utunk nem ragyogó csúcsokon, hanem a halál árnyékának
völgyében vezet. A Cél számunkra már biztos.
Köszönjük Uru~k a golgotai hegy magasságát, honnét egészen
szívedig láthatunk. Új jövőt adsz, s ebben meg is tartasz. Ámen.
Népek rád régóta vártak, Óhajtották napodat,
Ők sűrű homályban jártak, Mi látjuk világodat: Nekünk lettél boldogságunk, Üdvösségünk és váltságunk.
187,2.
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Mt 20,1-16

lKor 9,24-27

Különös bérszámfejtés
"Így lesznek az utolsókból elsők és az elsőkből utolsók".
Felháborító igazságtalanság történik a példázat munkásai szerint. Azok, akik a nap terhét hordozták, látástól vakulásig dolgoztak,ugyanazt
a bért kapják, mint azok, kik kb. egy órát 'voltak
kinn a szőlőben.
Lelki alkatunk egyik alapvető tulajdonsága, hogy sok-sok
belső tartalmunkat kivetítjük a világra. L. Feuerbach múlt században élt gondolkodó (1804-1872) a vallás létrejöttét is részben
ezzel magyarázta. A végtelenbe vetitjűk ki véges tulajdonságainkat; szerétet. jóság, stb., s ezeket mint Istent imádjuk. Ezt a
valláskritikát Jézus példázata megdönti. Nem gondolhatjuk el saját
értelmünk, tapasztalatunk
szerint Isten kegyelmét. E különös
bérszámfejtést - mely mindenkivel a méltányosság alapján jár el
- csak az evangélium alapján lehet megérteni. Ebben az új világban az értékrend is megváltozik: mi erősnek látszik emberileg gyenge lesz; mi hitványnak - hatalmas; mi utolsónak - első, mi
elsőnek - utolsó. Ebben az új világban nem lehet előjogokat sem
r
formálni. Nem az számít, ki mikor állt be a munkába, hanem a
Gazda nagyvonalúsága. Itt nem a tartozik-követel törvénye érvényesül, hanem az utolsókat is megfogadó Gazda irgalma.
Engedd Urunk megértenünk végtelen, meg nem indokolható szeretetedet. Szabadíts meg attól, hogy saját világunk szerint képzeljűk
el a Te országodat. Ámen.
- .
Hála legyen teneked, Hogy kijelented temagadat, Érteni, ó, te
segíts, Éltető szándékodat! 276,4.
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Mt 9,9-13

Hétfő

A gyógyulás útján
"Nem az egészségeseknek van szükségük orvosra, hanem a betegeknek."
Életünk egyik nagy ellensége a megszokás. Mindenhez hozzá
tudunk szokni. Ahhoz is, hogy nem tudunk változtatni az élet
realitásán. Megszokjuk, hogy vannak köztörvényes
bűnözők, és
vannak jól szituált urak, hogy igazak és hamisak, hogy egészségesek és betegek, épek és sérültek. Elfogadjuk, sőt gondosan meg
is húzzuk a demarkációs vonal at, s jaj azoknak, kik megsértik azt.
Jézus szavai és tettei radikálisan érvénytelenítik
ezt a megkülönböztetést, illetve ő egyértelműen a kicsik, a gyengék, a bűnösnek bélyegzettek oldalára áll. Önvizsgálataink
során magunkat
is megkérdezhetnénk:
kinek az oldalán állunk? Vallásos emberként is lehetünk Jézus-ellenesek.
A Mester ezért szólitja fel követésére Mátét, a vámszedőt, kit
a farizeusok árulónak és pénzsóvárnak
tartottak foglalkozása
miatt. Az Atya szeretetének követségében járó Jézus figyelmes
gyöngédséggel fordul ezekhez a betegekhez. Akik az emberi lét
peremére sodródtak, akik talán a legméltatlanabbnak
érzik magukat Isten országában. A tökéletesekkel
nincs dolga. (Ők élik a
maguk egészséges életét.)
Adj igazi hitbeli önismeretet Urunk, mely rádöbbent, mily betegek
vagyunk, s csak Te gyógyíthatsz meg minket, Hiányainkat Te töltsd
be, bűnünk súlyái Te vedd le. Ámen.
Úr vagy te, és e földön szolga lettél. Életed árán váltságot
szereztél. Add, hogya hívást mind meghalljuk csendben: Jer,
kövess engem! 290,2.
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IPt 2,1-5

Kedd

Isten építkezésén
"Mint élő kövek épüljetek fel lelki házzá."
Ha az országot járjuk, sok-sok építkezést láthatunk. Épülnek
utak, magánházak és bérházak, kisebb-nagyobb vállalati épületek. Aki már részt vett ilyenben, tudja, mennyire nem igaz a
mondás: a földből nőtt ki a ház vagy a lakótelep. Tudja, hogy ez
nem megy magától. Sok fáradtsággal, törődéssel, szervezéssel
utánjárással jár.
Keresztyénnek lenni sem megy - csak úgy magától. Nem
véletlen, hogy az apostol sok felszólító módot használ, vessétek
le, növekedjetek, járuljatok, épüljetek. Szükség van új akaratra,
mely helyesli Isten tervét, részt kíván venni annak megvalósításában. Ez az építkezés kétirányú. Egyrészt belső önépítés. Egyre
jobban terjed ma a testépítő mozgalom, hol különböző gyakorlatok elvégzésével alakítják ki a szép emberi testet. A keresztyén
belső építészet a rossz, az idejétmúlt dolgok kidobálásával kezdődik, és az új beépítésévei folytatódik. Másrészt ez lelki házzá való
épülést jelent: részt venni a gyülekezet, az egyház építésében.
Kényelemből, félelemből gyakran elmulaszt juk ezt, s az összkomfortos üdvösségházba csak beköltözni szeretnénk. Ezzel szemben
az apostol aktív munkára, szolgálatra hív minket Isten építkezésén.
Nem ismerjük minden részletét tervednek Uram, de annyit megmutattál, hogy csodálatos épületet akarsz létrehozni. Jelentkezni
szeretnénk építkezéseden, fogadj el minket. Ámen.
S élő kövekből épít már Templomot itt a Szentlélek. Kegyelem
és új élet vár: Megváltott, szolgáló élet. S hol kettő-három ráfigyel, Mit ígért, nem felejti el, Jelen van Jézus közöttük. 288,4.
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Mt 13,44-46

Szerdá

Mindent felforgató öröm
"Örömében elmegy, eladja mindenét, amije van és megveszi azt."
Ahogya domboldalt göröngygyöngyökből
barázdává fűzte,
ekéje hirtelen megcsikordult, s valamit a felszínre fordított. Egyszerre úgy érezte, szívében is elindul a szántás, és rég elfelejtett
vágyak és álmok fordulnak ki az eke nyomán. Ahogy lehajolt
megnézni, mit is talált, kicsiny dobozt látott. Már-már azon volt,
elhajítja, de-rrrégis megnézte. Azt hitte, káprázik a szeme. A dobozka csordultig volt arany ékszerekkel. A váratlan öröm majdnem eszét vette. Ott akart hagyni csapot-papot, de valami nem
engedte, hogy öröme mozgássá alakuljon át. Gondolkodott, majd
gondosan visszatette a dobozkát a földbe, jól megjegyezve a
helyet, újra megragadta az ekét, meg biztatta a jószágot, s mintha
mi sem történt volna, tovább szántott. Másnap.egyenest a gazdához ment. Megkérdezte nem eladó-e a telek. Hatalmas összeget
mondott. Talán egész vagyonyát - mit addigi hangyaszorgalmával összegyűjtögetett - ha eladná, meg tudná .venni. .. Mikor
árverez ni kezdték házát, jószágait, kicsit furcsán néztek rá embertársai. Csak ki figyelmesen ha megnézte, láthatta, nem a
megháborodott esztelenség cselekszik itt, hanem valami nagynagy öröm. Ennek mosolya bujkált szája szögletében,ennek derűje vasalta simára eddig sok gondot látott homlokát, ennek fénye
ragyogtatta újra sokáig tompa szemét ... Új telkén a kincsből új
házat épített, s merőben új életet kezdett.
Urunk! örömtelen életünk oly sivár. Add, újra találjuk meg evangéliumodat, örüljünk neki, s új életet éljünk. Ámen.
Tied ma és mindenkoron
Az ország és a hatalom; Ami jót
kérünk, megadod, Imádságunk meghallgatod. Dicsőség itt és
odafenn, Néked, jó Istenünk! Ámen.
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IKor 3.1-8

Csütörtök

Isten veteményeskertjében
"A növekedést az Isten adta."
Egy kertben sokféle munka van. Évszakonként is változik, mit
kell elvégezni. Ha elindul a tavasz feltámadása, a növekedő
ágakat kell lemetszeni. máskor a fiatal palántákat kell életadó
föld-ágyukba
ültetni, majd szárazság idején életmentő vízzel
itatni őket.
Isten korintl. usi veteményeskertjében
szokatlan dolog tőrtént.
A vetemények l's,-,~eV('sztek azon, ki a jobb kertész: az ültető Pál
vagy az öntöző Apollós. A gyülekezet energiáját, figyelmét ez a
viszál~ köti le. Ennek híre az apostolhoz is eljutott. S most az
evangelium mértéke szerint igazítja helyre a dolgokat. Először is
tud munkamegosztásról.
Ebben egyik munka nem különb, mint
a másik. lsten mai veteményeskertjében
is hajlamosak vagyunk
egymás munkáját ajakbiggyesztve
bírálni. Ezzel együtt tisztában
van az apostol a különböző szolgálatok fontosságával. Másodszor
arról beszél, hogy a pártoskodás,
a hitbeli finnyáskodás
a lelki
kiskorúsag jele. Azt jelzi, nem lényeglátó keresztyének
élnek a
gyülekezethen.
Végül azt is felfedezte Pál, hogy egyes-egyedül
a Gazda az, ki fontos ebben a Kertben. A fejlődés, a növekedés
neki köszönhető. Nem egymás méricskélése tehát a fontos, hanem
a hála szava az éltető Istennek.
Nélküled Urunk csak fejlődésben visszamaradt gyermekeid vagyunk. Add a Te "növesztőszered"
hogy felnőjünk az irgalom
megértéséig. Ámen.
Nyájad, lásd, mint széled el, Eggyé lenni képtelen. Te gyűjtsd
össze népedet, Veszni tért híveidet! Segíts, Urunk! 265,3.
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Mk 7,5-16

Péntek

Belső kiirnyezetszennyezés
"Semmi nincsen, ami kívülről jutva az emberbe tisztátalanná
tehetnéót; hanem ami kijön az emberből, az teszi tisztátalanná."
Korunk egyik legveszedelmesebb
ellensége a környezetszenyyezódés. Azért félelmetes, mert csendben támad, észrevétlen,
mint a kígyó, s nem bőmbőlve, mint az oroszlán. Nagy-nagy
feladat megbirkózni vele. Eközben ki figyel oda a belső környezetszennyeződés beláthatatlan
veszélyeire?
Nagyon szívesen hivatkozunk kőrnyezetiinkre, s hárít juk arra
afelelósséget. A körülmények szerencsétlen ősszjátékából
alakult
így, hogy elbuktunk. Naponta halljuk: ilyen környezetben nőttem fel vagy élek, kérem, ez határoz meg. S eközben elfonnyad
az egyéni felelősség, mindenki és minden hibás lesz, csak mi
maradunk a porondon, mint makulátlan jellemek, kik elegáns
mozdulattal seprik le életük zakójáról
a gyanú rátelepedő porát.
Jézus szava önismeretre hajlít. Az ember szívében megfoganó,
megszülető, majd önálló életet élő szörnyek veszélyeztetik
az
embert, s szennyezik belső világunkat. Ezen keresztül a külsőt

is.
Szükségünk van új szívre. Mahatma Gandhi élete végén Pakisztánba akart utazni, hogy az ott élőknek megmondja: a pokol
nem a föld alatt, de a szívben van. Az ilyen őszinte szóból tud
a ma is teremtő Isten újat előhozni.
Jézusunk! Ma is úgy vag:runk, mint az első emberpár, kik egymásrahárították a felelősségel, s kiizben szívük pokollá lett. Ajándékozz
új szivet, mely benned nyrJ.gszik meg. Ámen.
Ha szívünket látogatod, Az igazság felragyog ott, A hiúság
elpárolog, S a mélyben szeretet lobog. 360,5.
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2Tim 1.3-7

Szombat

Csüggedés helyett élet
" Mert nem a csüggedés lelkét adta nekünk az Isten, hanem az erő,
szeretet és a józanság lelkét."
A csüggedés a halál csatlósa. Elveszi az életkedvet,
vastag,
átláthatatlan
függönyt húz a jövő elé. A fényességből mindig a
homályba vonszol. Olyan, mint a férgek -:- nem bírja a fényt.
Ezenkívül a ködöt is szereti. Nem egyszerűen a külső, rideg őszi
ködöt. A szívre. szemre, agyra szálló bizonytalanságot,
a vibráló
félelmet, a lépést lépés mellé tapogató imbolygást keresi. Szolgálatába fogadja a gravitációs erőt is, mely mindig lehúzza a fejet,
mely ~sak saját köldökét látva elfelejt felfelé nézni. ló társa a
cinizmus is, mely veszett kutyaként minden igazba, jóba, szépbe
belemar.
Van-e fegyver, mellyel e ravasz ellenség legyőzhető?
Van!
Három hatékonyellenfegyvert
ad Isten. Az erő lelkét. Nem az
erőmutogatást,
hanem azt a dinamizmust, mely mindig Isten felé
sodor. Mely elegendő üzemanyag, hogy el ne akadjunk a hit
országútján.
A szeretet lelkét, mely a sötétben, zivatarban
is
világít, mintegy viharlámpa, mely magától Istentől tanulja, hogy
szeretni nem érzelgősség, hanem megváltó tett és szó. A józanság
lelkét, me ly biztos iránytű a ködben is, jól méri fel a valóságot,
tudja merre kell indulni a Fény, a Levegő, az Élet felé.
Csüggedt szivűnket Te töltheted újra csordultig élettel. Taníts
fegyvereid használatára, hogy jól harcoljuk meg a hit harcát. Ámen.
Csüggedt, alélt vagyok, Fáraszt a s'zó, Bénultan ér napom, Ha
rossz, ha jó. Űzd el homályornat, Hozd fel világodat Szeritlélek.
drága hű Vigasztaló! 246,1.
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Lk 8,4--15

2Kor 12,1-;-9

Kegyelemből élünk
"Elég neked az én kegyelmem,
ér célhoz"

mert az én erőm erőtlenség-által

pál apostol az Úrhoz fohászkodott önmaga gyengesége ellen,
és ezt a választ kapta: "Elég neked az én kegyelmem ... "
Szükséges, hogy elgondolkodjam: számomra mi a kegyelem?
Ami a testemnek a levegő, a lelkemnek az a kegyelem: az élet
alapfeltétele, simogató drága környezet. Védőburok, amely megvéd a kísértés hevétől, a lélek éjszakájának fagyhalálától. Melengető oltalom idegeim hidegen vibráló feszültségében. A megbocsátás, amikor még én is haragszom magamra. Az elém jövő
szeretet, amely még önszeretetemet is megelőzi. Isten hamarabb
szeretett engem, mint ahogy létezni kezdtem. A kegyelem Isten
ölelése, a Szentháromság szeretetének kiáradása rám. Kristálytiszta erőforrás, kitartásom és küzdelmem védőpalástja. A kegyelem azt jelenti nekem, hogy Isten személyesen ismer, hiszen a
gyermeke vagyok. Bátorságot, határozottságot, reményt, biztatást, kőnnyeirn letörlését jelenti.
Számomraa kegyelem az, hogy Isten velem van. És ez valóban
ELÉG.'

Szentháromság egy Isten, csodálatos és felfoghatatlan az a szeretet, amely egész életünket kíséri, és amelyet mi kegyelemnek hívunk.
Szeretnénk belátni,-hogy kegyelemből élünk. Imádunk, Urunk és
kegyelmed bőségében akarunk élni. Ámen.

Kegyelem, nagy kegyelem, Hogy Jézust ismerem, Kegyelem,
nagy kegyelem, Hogy ő a vezérem. Bár néha csügged szivem, És
ellankad imám, De Lelke őriz híven, S új erő árad rám. Kegyelem,
nagy kegyelem ... 568,1.
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Mt 13,1(}-17

Hétfő

Értjük, Uram, szavadat!
"A ti szemetek pedig boldog, mert lát, és a fületek boldog, mert
hall"
Ez is a kegyelem műve. Megkaptuk azt az ajándékot, hogy
értjük az Urat! Ő pedig szól hozzánk. Mindent felhasznál, amire
fel tudunk figyelni, ő mindenen keresztül tud üzenni nekünk.
Szól hozzánk a Bibliában, az áhítatgyakorlatokban,
az istentiszteletek rendezettségében.
Szól hozzánk a természetben,
az eseményekben, a másik ember által. Szól hozzánk önmagunk sikere,
öröme által - de nyomorúságunk
is szeretetteljes mondanivalóját
tolmácsólja ... Az Úr mindig közli önmagát velünk, mindig van
szava számunkra. Hanem mi odafigyelünk-e?
Meghalljuk-e, amikor zörget lelkünk ajtaján? Észrevessziik-e az idők jeleit, amelyek szeretetre sürgetnek minket? Egy szomorú arc, egy kisírt
szem, egy remegő öreg kéz, egy szótlanná keseredett szív mind
azt mondja nekem, hogy az Úr szenved az emberekben. Tudom-e,
teszem-e a dolgomat, keresztyén kötelességemet
én, akinek szemem van a látásra, fülem a hallásra - és szívem a szeretetre?! Az Úr most szól, beszél, kőzől, üzen, jelt ad, megsejtet dolgokat,
A VÉGÉN azonban kérdezni fog! A válaszornat most kell megélnem!
Istenem, te .iráhangoltál" engem tanításod vételére és megértésé-

re. Köszönöm, hogy van mondanivalód számomra! Teljesen lekötöd
a figyelmemet, Uram, és én hálás vagyok érte! Ámen.
Add az igehirdetésből Élet illatát vennünk. Az üdvösségszerző
hitből Szent vigaszod elnyernünk!
Így kegyelmed örömöt ad,
Hálánk szava a mennybe hat Túláradó örömmel. 278,3.
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Zsid 4,12-13

Kedd

Nyitott szívvel élni
"Mert Isten igéje élő és ható ... és megítéli a szív gondolatait és
szándékait"
Természetes és könnyen belátható, hogy az élő Isten igéje, az
örökké tevékeny Isten szava "élő és ható". Ernesto Cardenal írja
Isten hangjáról: "Mély és tiszta, de tisztasága sötét, mint a röntgensugarak. És_csontokig ható." Tehát minden cselekedetünket,
még szándékainkat is ismeri és megítéli. - Kiszolgáltatottságot
jelent ez? Az ember személyiségének feladását egy "tolakodó"
felső hatalommal szemben? Dehogyis! Mindez azt jelenti, hogy
Isten szava ma is erejének teljében van, hatása bennünk kell,
hogy gyümölcsöt hozzon: át kell alakulnunk Isten emberévé,
Krisztus testvérévé, úgy kell élnünk, ahogy Isten gyermekeihez,
országának örökösei hez méltó. És ez Isten szavának hitele, elevensége, ereje és dinamizmusa, hogy mindezt képes létrehozni
velünk és bennünk. Aki Isten igéjén él, az belenő az üdvösségbe.
Aki Isten igéje szerint egyszerűsíti az életet, az egyszerű lesz,
mint a gyermekek, akiké Isten országa ... Az Isten igéj éből élő
ember bizakodva tekint az ítélet elé, mert gondolatait és szándékait már Istenhez igazította.

Uram, figyelni akarok rád! Figyelmes, értelmes, jó gyermeked
akarok lenni! Segíts, hogy értsem szavadat, hiszen az Életre tanítasz! Vizsgáld szivemet-lelkemet Uram, és igazíts helyre, ha eltévednék szeretetedtől! Ámen._
Az Istennek szent igéje Életem zsinórmértéke. Az Ő szent és
bölcs végzése Lelkemnek üdvössége. Bármit küld rám én jó
Atyám, Mind csak javamra válik. Rátekintek, bízom, hiszek
Őbenne mindhalálig. 333,1.
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Szerda

Milyen az értékrendiink?
"Mária a jobbik részt választotta, amelyet nem vesznek el tőle
soha"
Krisztus Urunkról igazán nem lehet azt mondani, hogy nem
volt gyakorlati érzéke. Munkásgyermek
volt, aki ifjúságát is
fizikai munkában és szegénységben élte le, ezért tisztában kellett
lennie a földi élet anyagi vonatkozásaival.
Annál elfogadhatóbb,
hitelesebb, nyomatékosabb
aztán, amikor a Máriánál és Mártánál
tett látogatása alkalmával kedves szeretettel, mégis isteni határozottsággal teszi helyre a dolgokat értékük szerint, első és legfontosabb helyre téve "a jobbik részt": Isten szavának hallgatását.
- Mit mond a mai embernek ez a történet? Azt, hogy a munka.
a kenyérkereset,
sőt még a szolgálat sem szerithatja háttérbe az
Igével való foglalkozást! Tudnunk kell megállni a munkában,
hogy elmélyedjunk a Biblia tanulmányozásában,
egy prédikáció
meghallgatásában,
az Igéről való családi és baráti beszélgetésben!
S ez lesz az az energiaforrás, az a biztos alap, amelyből kiindulva
munkánkhoz is erőt kapunk. Urunk így tanít: "Inkább keressétek az ő országát, és ezek is megadatnak nektek." (Lk 12,31) Az
Isten Igéjén élő ember nem szenved hiányt.
Uram, annyira rohanunk mi, mai emberek, hogy nem mérlegeljűk,
mi a legfontosabb számunkra. Köszönjük, hogy így megmagyarástad
nekünk! Átvizsgáljuk
életünket, Uram, és a Te Lelked fényénél
állít juk fel értékrendünket. Ámen.
Az Úr az én hű pásztorom, És megtart oltalmában. Azért meg
nem fogyatkozom Semminemű javában, Mert engem maga legeltet. És beszédével
éltet Gyönyörűséges
helyeken. 334,1.
ő
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Csel 26.22-32

A felebarát

Csütörtök

üdvössége

"Kérem az Istentől, hogy ... akik ma hallgatnak engem, olyanná
legyenek,amilyen én vagyok."
Pál apostol hitetlen hallgatóság előtt beszél, és számukra a hit
kegyelmét, személyes meggyőződését kéri Istentől.
Miért teszi ezt? Talán nyilvántartást
vezet az általa megtérített
emberekről? Talán túl akarja szárnyalni "teljesítményével"
hithirdető társait? Nem! Az apostol tudja, hogya legnagyobb jó,
amit embertársaival
tehet, az, ha a hit világosságát könyörgi ki
számukra Istentől.
Isten tőlünk, tőlem is apostolságot kíván: úgy szeressem felebarátomat, hogy "összehozom őt Istennel"; hogy vágy ébredjen
benne az istenhit iránt. Olyan életet kellene élnem az emberek
között, hogy akaratlanul is rákérdezzenek:
honnan van a nyugalmad, a kiegyensúlyozottságod?
Ehhez azonban Istennel kell élnem, mégpedig elsősorban Isten örömére, aztán saját lelkem és
felebarátom üdvösségére.
Teszek-e valamit ennek érdekében?
Megvallom-e a ·hitemet
mások épülésére? Tanulok-e,
hogy másokat tanítani tudjak?
Imádkozom-e a hit kegyelméért a világ számára? Életbevágóan
fontos ez, hiszen hinni annyi, mint életben maradni!
Szeretetért kérlek most, Uram, hogy szeretni tudjak másokat! Adj
nekem figyelmes és odaadá lelkületet, hogy ne csak anyagi szűkségleteikkel törődj em, hanem l5özvetíthessem meghívásodat és éltető
szavadat is számukra. Imádlak, Uram! Ámen.
Testvéreim javáért Fáradnom. küzdenem Adj erőt, örök Isten,
Én édes Istenem, Hogy tövises pályámon Ragyogjon szeretet.
Mert aki boldogít mást, Boldog csak az lehet!
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Lk 13,31-35

Péntek

Krisztusra bízni magamat
"Jeruzsálem, Jeruzsálem
hányszor akartam összegyűjteni fiaidat ... de ti nem akartátok "
A Mester siratja a szent várost, és fájdalmát, a visszautasított
szeretet fájdalmát halljuk tőle:
.de ti nem akartátok ... "
Egyszer egy idős parasztember beszélt a fiairól. Mindent megadott nekik, megkímélte őket a nehéz mezei munkától, könyvekkel látta el, taníttatta őket, hogy szebb életük legyen. A fiúk
elmentek a városba, eljártak ugyan az iskolába, de a tanulást
elhanyagolták, moziba jártak, szórakoztak, ez kötötte le az idejüket és figyelmüket: Az öregembernek kérges tenyerére folyik a
könnye: "Hányszor magyaráztam nekik a becsületet ... és mégis
elkallódott mind a kettő ... "
Ugyanez az Isten bánata, amikor kézen fogva vezet minket,
hogy összetartson, összegyűjtsön az örök életre - de mi nem
akarjuk. Nem akarjuk, mert nem kényelmes az igazi keresztyén
élet, mert erőt kell vennünk rossz hajlamainkon, mert meg kell
szelídítenünk keménységünket ... Hányszor akart az Úr velem is
valami jobbat kezdeni - s hányszor siklottam ki a kezei kőzűl. ..
Jeruzsálem, Jeruzsálem ... Mennyire hasonlítunk! ...
Uram, nem akarom, hogy kárba vesszen rajtam üdvözítő szereteted! Hozzád igyekszem, Veled akarok élni, a te tetszésed szerint
rendezem be életemet! Gyűjts be engem is a tieid közé az örök
boldogságba! Ámen.
Te hívtál minket, Jézusunk. Tebenned mind egy test vagyunk.
Tartsd össze vándor népedet, Vezessen irgalmas kezed! Neked
zeng hálaénekünk, Míg hozzád mind megérkezünk. Ha véget ér
a vándorút, Hű néped nálad célba jut. 271,1,4.
II"
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Zsid 2,1--4

Szombat

Elmélyülés a keresztyén életben
" ... Ezért tehát még jobban kell figyelnünk a hallottakra, hogy
valamiképpen el ne sodródjunk."
Isten hív minket az üdvösségre. Ernesto Cardenal így ír erről:
"Mi Isten hangját tisztán szeretnénk hallani, de az Ő hangja
más... Egy hang hív és hív. Hallunk valamit, de semmit sem
látunk. Szeretnénk, ha világosan szólna hozzánk, mint a nappal,
ez a hang pedig mély. akár az éjszaka ... Nem szavakkal szólít,
hanem tettekkel, körülményekkel,
a valósággaL .. A hívás viszont mély, mert Isten lényünk legmélyén lakik. És az Ő hangja:
hallgatás. "
Isten a szívünkön keresztül szól hozzánk. Érzékenynek és
finomnak kell lennünk ahhoz, hogy meghalljuk őt - és "el ne
sodródjunk". Hogy el ne sodorj on minket az anyagi világ vonzása, saját fontosságunk tudatának ápolása, el ne sodorj on a kőnynyelműség, a felelőtlenség és a kőzőny. "Még jobban oda kell
figyelnünk" Krisztusra: az isteni Mester hív, vár, tanít - és
szeret! Ezt a szeretetet nem lehet félvállról venni, nem lehet csak
félig viszontszeretni! Teljes odaadással, teljes figyelemmel kell
hallgatnunk szavát és követni hívását - az örök életbe.
Uram, hallgatlak, figyellek, megtanulom tanításodat. Egész lelkemmel ragaszkodom hozzád, hiszen te vagy az én Istenem, te vagy
az én életem! Tedd élővé bennem is szavadat, hogy földi életem végén
odaérjek hozzádl=Ámen. __
Tarts meg, Urunk, szent igédben! Végy erőt erőtlenségeinken,
Kik szent Fiadat támadják, Hogy trónodrólletaszítsák!
Úr Krisztus, láttasd hatalmad, Ki minden Urak Ura vagy! Te védd meg
árva népedet, Hogy dicsérhessen tégedet! 255,1-2.
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VASÁRNAPJA

Lk 18,31-43

lKor 13,1-]3

Szeretet
"Most azért megmarad a hit, a remény, a szeretet, e három: ezek
közül pedig a legnagyobb a szeretet."
A szeretet az élet értelme, megváltó tett. Nélküle minden
cselekedet szépre mázolt tábla csupán, mely mögött nincs élet.
A tettek nélküle olyanok, mint a sótlan étel: ízetlen, ehetetlen.
Az emberi tudás, az ismeretek halmaza is veszedelemmé yálik
szeretet nélkül, illetve valójában nem is ismerhetünk nélküle. Az
önmagát elégető ember, az égre csapó eleven fáklya sem ér célt
szeretet híján. A szeretet: tanít élni. Nem betanult szerep, élet.
Nem pózoló, önmagát sajnáltató feláldozás: élet!
Sok minden híján lehet élni. Boldogulnánk a technika valóban
csodálatos találmányai nélkül is, de mire jutunk szeretet nélkül?
Vannak olyan táplálékok, melyek nem nélkülözhetetlenek szervezetünk számára, de halálba kényszerít a szeretet hiánya. Minden, amihez ember keze ér, magán viseli az elmúlás bélyegét.
Semmisem állandó ezen a világon. Az egyetlen, melyen kicsorbul
az idő vasfoga, a szeretet. Soha el nem múlik. S ez nem magától
van, hanem volt, van, és lesz Valaki, aki készséggel tanít erre a
szeretetre, mert maga az. Az istenszeretet. Az élet íze, szépsége.
Maga a megváltó tett. Így élni jól
Változatlan szeretet, te ki értelmet adsz az életnek, vezesd úgy
a lépteinket, hogy a .iszeretet-hidra" - amely a mulandó és múlhatatlan világot összeköti -, rátaláljon, és bátran elinduljon feled.
Ámen.
Ha minden vagyonom A szegényeknek adnám, Testem áldozatul Ha tűzhalálra szánnám, Hogy lássa a világ Jócselekedetem,
S nincs bennem szeretet, Mit használ az nekem! 442,4.
ő
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Mt 23.23-36

H0trö

Gyógyító igazság
"Jaj nektek, képmutató írástudók és farizeusok!"
Számtalan jaj szakad fel belőlünk. Kezünket, testünk húsát,
izmát ha elvágja valami, a fájdalom szisszenő vagy ordító jaja tör
fel, Másokat veszélybe rohanni ha látunk, a részvét jaja tolul
ajkunkra.
Becsületünkbe
ha gázolnak, a szégyen sértett jaját
hányja ki a bennünk tomboló düh. Ilyenkor nagyon mélyen - hol
orvosi kés még nem járt - megmozdul valami, s jajra nyitja
szánkat.
A jézusi jaj nem ökölrázó indulat, nem a tehetetlen düh, nem
is a vesztes fájdalom szava, hanem a jajjá aszalódott szenvedés.
Nem a világ bűne, hanem a választottak szószátyár, de élettelen,
hősködő, de nem hősies, mutatós, de nem tartalmas élete csalja
elő e súlyos szavakat. Ezek az indulatos szavak nem elfedik,
hanem feltárják a valóságot. Mint leplet rántja le a hazugságot,
mint kártya vár omlik össze az erre épített élet.
E jézusi szó nem fájdalmat okoz csupán, hanem mint az operáló
orvos kezében a kés, gyógyÍto Feltárja és megműti hitünk betegségeit. KÍméletlennek tűnő őszintesége gyógyító igazság. Csak a
szava által elvégzett műtét az egyetlen esélyünk az életben maradásra.
A Te műtőasztalodon
Urunk, fájdalmasak
az operáciák,
hisz
érzéstelenítés sincs. Tudjuk, csak nálad gyógyulhat elgennyedt, hazug életünk, s a te szavad tárhatja fel hibáink, s adhat az újuláshoz
erőt. Ámen.
.
Gyógyító igét kérünk: Add békességed nékünk, Mely szívből
szívbe árad - S felüdü] minden fáradt! 471,4.
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Jak 3.13-18

Kedd

Bölcsesség
"Kicsoda bölcs és értelmes közöttetek? Mutassa meg magatartásával. "
Bőjt felé tartunk ezekben a napokban. Mi jellemzi a kereszt
felé közeledő keresztyént?
Közeledhetünk,
mint kíváncsi, kit
érdekel egy furcsa per. Közeledhetünk, mint együttérző, ki elsírja magát ennyi nyomorúság láttán. Végül úgy, mint aki felveszi
a maga keresztjét, és kőveti a Mestert.
Többféle bölcsesség van. Lehet valaki bölcs a keserű irigységben (féltékenység),
viszályban
és zűrzavarban,
azaz ismeri a
dolgok-és kapcsolatok felforgatásának
szabályát. A .xlíabolosz"
(az összevissza dobáló) tanítványa, a zavarosban halászás tudósa.
A feszült idegállapot, a rossz családi és munkahelyi
hangulat,
háborús uszítás, a torzsalkodás világának építése, mind, mind ide
vezethetők vissza. A szép külső mögött is sokszor ez húzódik
meg.
Van felülről jövő életszemlélet is. Iránya épp ellentétes az
előbbivel.
Tiszta: szándékában,
kivitelezésében.
Békeszerető,
azaz rendezétt viszonyban akar élni Istennel, világgal, önmagával. Irgalommal és jó gyümölcsökkel
teljes. Böjtre készülve ezt
a bölcsességet Krisztusban kaphat juk meg. Nem lenne keresztyénség, Evangélium, ha Jézus csak "sztorizott" volna a megváltásról. Ő nem fedte el, tagadta le az élet alapvető nehézségeit,
mégis tudott bízni az Atyában, s hitre buzdított. Erre a böjti
bölcsességre taníthat minket ma is.
Taníts Urunk, e bölcsesség szerint élnünk. Ámen.
Nagy hatalmad amikor meggondolom, Bölcsességed elmémmel
megfontolom: Dolgaidat oly nagyoknak találom, Hogy imádva
leborulok, csodálom. 47,3.
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Jn 4,25-30

Szerda

Önfeledt hírnök
"Asszony pedig otthagyta vedrét, elment a városba, és szólt az
embereknek: jöjjetek."
Ki találkozott Vele, többé el nem felejtheti. Tekintete, mint
röntgensugár világítja át nem egyszerűen a testet, hanem a lélek
legeldugottabb bugyrait is. Nem gyilkos, félelmetes jelenléte,
hanem gyógyjjó. Az asszonyban egy elhibázott élet labirintusa
omlik le. A hazugság útvesztőiból egyszeriben megleli a kivezető
utat. Ki elfogadta azt a hitet, melyet Ő ad, nem testi szomorúsága,
de lelkének mással nem csillapítható szomja szűnik. Ki megízlelte
az élő víz ízét, másokat is a forráshoz vezet. E feladat annyira
fontos lesz, hogy még a saját holmijáról is megfeledkezik. A vedret, mellyel naponta a [öld vérét csapolta meg, mely az életét
jelentette, otthagyja, elmegy, hogy másoknak hírt vigyen, hivogasson. Ki az szavát általértette. mások előtt megszűnik szégyene. Az önigazolás helyett a tettek vállalása jön el. Az asszony
most már önmagát tálalva szólítja meg az embereket. És ez ad
hitelt szavának. Talán eddig sunyin elkerülte honfitársait,
most
bátran szemükbe néz. Önmaga elől menekűlve. a bűnbocsánat
örömét el nem fogadva senki nem lehet az
hírnöke.
Nélküled csak bűneink ránktekeredő hínárjával küszködünk, Veled az élet igazi ösvényét járjuk. A Veled való találkozás felszabadító örömét szeretnénk elvinni igaz hírnökként a világnak. Ámen.
Bűnbocsánatral
indítasz Szeretet útjára, Szétsugározni
a vigaszt Világunk javára. 478,3.
ő
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2Pt 1,3-11

Csütörtök

Lábadozás
"Ezért tehát testvéreim, igyekezzetek még jobban megerősíteni
elhivatásotokat és kiválasztásotokat. "
A fáradtság, a meggyengülés
hozzátartozik
hétkőznapjainkhoz. Ki hordozza a napi munka terhét, ha a legjobb kedvvel végzi
is, elfárad.
Nemcsak fizikai megfáradásról tudunk. Elgyengülhetünl~
emberi kapcsolatainkban.
Erőtlenné válhat bennünk
a szeretet.
Megbetegedhet,
slegyengülhet
hitünk is. Olyan sokszor, mint a
lábadozó beteg, ki még csak rövidke utakra képes, hisz az erőtartalék olij kevés. Ilyenkor kellenek az erősítő szerek, melyek
segítenek az eredeti erőnlét visszanyerésében.
Péter szerint ezek
a következők: hit, igaz ernberség. ismeret, önuralom, állhatatosság, kegyesség, testvéri szeretet, s minden ember iránti szeretet.
Ki e "gyógykúra"
egymásba kapcsolódó részeit végigcsinálja,
megerősödik elhivatásában.
A gyógyuláshoz
nemcsak jó orvosságok kellenek, hanem a
beteg akarata is, mellyel felépülni kíván. Jézus is ezt kérdezte a
betegeitől: akarsz-e meggyógyulni? Mert ki gyógyulni nem akar,
ott még a legjobb orvosi segítség is csődöt mondhat. Igyekezzetek! Akarjatok meggyógyulni! - biztat az Apostol. A felkészültség, a feltétel adott a teljes felépüléshez.
Erőtlen, beteg életünket Te gyógyítsd meg. Ezt a beteg világot is
Te orvosold; gyógyítsd be a föld sebeit. Egyházad erőtlenségét is Te
látod, tedd újra egészségessé. Ámen.
Reád hagyjuk szentegyházunk
dolgait. Orvosold meg sokféle
nagy bajait! Elmerülni ne hagyd kicsiny hajódat, Parancsolj, és
csendesítsd a habokat! 262,2.
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Mk 10,32-45

Péntek

Útközben
.De ti köztetek nem ez a rend, hanem aki nagqyá akar lenni
közöttetek, az legyen szolgátok."
Jézus Jeruzsálem felé tart. Nem tétova léptekkel, hanem biztosan vezeti tanítványait.
A kereszt önként vállalt kinja felé tart.
Követői lelkében a készülődő veszedelem előszele, mint az út
porát, felkavarja a félelmet.
Útközben Jézus példát ad és tanít. Nem saját bajával. nem az
elkövetkező világmegváltással
van elfoglalva, hanem felkészíti a
még mindig mit sem sejtő tanítványokat.
Útközben ők pedig azon
veszekednek, ki a nagyobb. Szép. vallásos köntöst húznak önző
kérésükre, hátha így ezt nem veszi észre a Mester. S minden
korok útközben lévő tanítványi közösségek számára használhatót mond.
Új rendet ad, a szolgálat rendjét. Nem a kiválás vérünk be adott
igéjét érvényteleníti,
hanem új előjelet ad neki. Ha valaki ki akar
tűnni, ha értékét meg akarja mutatni, ezt nem mások leigázásával,
hanem a szolgálattal, mások segítésével teheti meg. Új mértéket
ad tehát a tanítványi közösségben a kiválasztódáshoz:
az önfeláldozást, az élet-odaadást. Nem a hősi halál nagyszerű, s dicsőséget
sejtető pillanata ez, hanem naponta való odaadást jelent, mint a
pelikáné, mely önvéréből táplálja testmeleg költötte fiókáit. Míg
útközben vagyunk, szegődhetünk
e Nagy Szolga nyomába.
Kellemesebb nekünk Urunk: a másikon uralkodni, mint szolgálni
neki. Taníts ezt úgy tennünk, hogy a legkisebben se akarjunk
uralkodni, s a legnagyobbnak se akarjunk hízelegni vele. Ámen.
Egymásra bízol bennünket: Ne maradjunk árván, Munkáljunk
békét, jó ügyet, Ösvényeden
járva. 478,4.
ő
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Jak 1.5-8

Szombat

Szabad kérni
"Hittel kérje, semmit sem kételkedve."
Nem szeretünk kérni, hiszen ezzel saját tehetetlenségünket
is
megfogalmazzuk. Esetleg hiányosságunk is kiderül, s jól vigyázott, tökéletesre sminkelt világunk összeomlik. Ha kérünk tehát,
elismerjuk a másikról, hogy több, mint mi, s így képes a segítségre. Jakab figycl.neztetése arra vonatkozik, ne toporogjunk bizonytalankodva
Isten "előszobájában",
hanem csengessünk be
hozzá nyugodtan, mert szívesen fogad és segít is. De ki "becsengetni" nem mer, az csak saját kételvét cipeli tovább.
Különösen kellemetlen: bölcsességet kérni. Ezzel saját ostobaságunkat vallanánk meg? S egyáltalán miféle bölcsesség az, melyet kérni kell? A bölcsesség - ajándék. Az emberi bölcsesség
egyenes arányban áll az időben: minél öregebb valaki, annál több
a tapasztalata. A bibliai bölcsesség Isten ajándéka, mely nincs
közvetlen összefüggésben az életkorral. A bölcsesség - életművészet. Nem spekulatív eszme, hanem az élet ismerete. Ez tehát a
Teremtő Isten akaratának felismerése és cselekvése. A bölcsesség
- oktalanság. 'Az evilági bölcsesség félreismerte Istent. Ezért
a
kereszt "őrültsége" által menti meg a világot. Így ez lesz a
bölcsesség mértéke is. Ezt szabad hittel kérnünk, semmit nem
kételkedve.
~
Gyámoltalanok vagyunk Urunk, s kérni sem merűnk: vagy szégyen/ünk. Adj bölcsességet, mely téged lát, s embertársaink felé
fordít. Ámen.
Jézus Krisztus, egy Mesterünk, Mennyei szent bölcsességünk,
És nekünk bizonyos üdvösségünk! 366,1.
ő
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BÖJT ÉS NAGYHÉT

BÖJT 1. VASÁRNAP

Mt 4,1-1l

Rm 1J,1l-14

Oltalmunk a kísértésben
"Ekkor odament hozzá a kísértő".
Kőzel van mindegyikünkhöz aveszél y, hogy a kísértő akkor

lép hozzánk, amikor a legalkalmasabbnak érzi a pillanatot. Egész
életünk támadási felület a számára, de vannak területek, ahol
kűlőnősképpen is könnyen sebezhetők vagyunk. Mindennapi
tapasztalatunk, hogy a kényelmes élet, a több pénz, nagyobb
kenyér vágyá mennyi hamisságnak lesz melegágya. Istennel való
kapcsolatunkban bizalom helyett hányszor tölti be szívünket
önbizalom, hit helyett önhittség. A hatalomvágy hányszor ígér
boldogságot, hogy aztán emberi kapcsolatainkat tönkre tegye és
megszegényítse.
Kísértéseink mindig Istennel, a benne bízó hittel, az ő vezetésével akarnak szembefordítani. Erejükkel szemben nem tudunk
segítség nélkül megállni. Ebben az állandó veszélyben az a Jézus
Krisztus a reménységünk és oltalmunk, aki megváltott és magáévá tett bennünket. Ő ismeri kísértéseink erejét, de győzött a
kísértő felett, s a benne bízó hit által erejét adja nekünk is,
magához kapcsolja az életünket. Kísértéseinket azzal erőtlenÍti
meg, hogy más értékrend et és más célt ad az életünknek. Általa
Isten kegyelme és szeretete mindennél nagyobb kincs lesz a
számunkra. Isten iránti szeretetünk pedig akaratának keresésében és kővetésében jut kifejezésre.
Uram! Ha nem bizom szeretetedben és életemnek más biztosítékot
keresek, kísértéseim egyre távolabb sodornak tőled. Kapcsolj magadhoz, légy az oltalmam, erősítsd hitemet! Ámen.
A kísértő kőrnyékez, És les rám szűntelen. Bevonna hálójába

ha nem volnál velem. Te támoga ss lelkeddel, Irgalmas Istenem,
Hogy rajtam az ellenség Győzelmet ne vegyen! 410,3
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Mt 16.21-27

BÖJT 1

Hétfó

Krisztus követésének mértéke
"Ha valaki énutánam akar jönni, tagadja meg magát, vegye fel
keresztjét és kövessen engem."
Péter meg volt győződve, hogy jól gondolkodik
és jól szól.
Féltette Jézust és vele együtt önmagukat is. Abban a pillanatban
úgy érezte, többet tud az életről s talán Isten dolgairól, ígéreteiről
is, mint Jézus. A szenvedést, halált nem tartotta Isten tervébe
illőnek. Tudta, az emberek mást várnak és bizalmukat vesztik
szenvedés és halál láttán. Ijedtsége akkora volt, hogya feltámadás ígéretére már nem is tudott figyelni, vagy nem is mert abban
bízni. ~
Péter gondolatai, féltése, ijedtsége, bizalmatlansága
bennünk
visszhangzik. Ezek az érzések sokszor meghatározzák magatartásunkat. Megsértődve tiltakoznánk,
ha valaki ilyenkor azt mondaná nekünk: "Bűnre csábítasz." Önmagunkat igazolnánk azzal,
hogy mások is így gondolkoznak és arra hívatkoznánk,
hogy mi
az igazán emberi.
Krisztus követésének
azonban más a mértéke. nem emberi
gondolataink. Krisztus követése önmegtagadás és keresztfelvétel.
Krisztus példája nyomán az önmegtagadás önszeretetünk
feladása, önmagunk megüresítése, szolgálatvállalás,
Istennel szembeni
alázat, engedelmesség a szenvedésvállalásig
és az életáldozatig.
A kereszt pedig mindaz, ami ebben a Krisztus-követésben
súlyos
teherként
roska szt, visszahúz,
szenvedést
okoz. Keresztjeink
kínja alatt megmaradni Krisztus követésében
csak az tud, aki
ismeri az szeretetét, tőle kér erőt és bízik ígéretében.
ő

Uram! Védj, erősíts, segíts, hogy követhesse/ek. Ámen.
Teremts tiszta szívet bennem, Adj új lelket énbelém! Segíts
gyermekeddé
lennem, Erős karod tárd felém, Hogy az égi célt
elérjern. S neved áldjam és dicsérjem! 424,4
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BÖJT 1

lJn 3.5-8

Kedd

Győzelmében részesít
"Azért jelent meg az lsten Fia, hogy lerombolja az ördög munkáit. "
Nagyon sok fájdalmat okozunk egymásnak. A gyűlölet nehezen fékezhető, a hatalomvágy kegyetlen, az önzés szívtelen, a
szeretetlenség kapcsolatot
romboló. Meglepődve
ismerjük fel
önmagunkbap ~s másokban is egy életet rontó gonosz erő munká.it
"
p.
Ez a sokszínű gonosz elhiteti az ernberrel. hogy ahhoz hogy
legyőzze önmagát és megváltozzon,
van elég ereje, senkinek a
segítségére nem szorul rá. Nincs szüksége Istenre sem. Így törté- .
nik meg, hogy a kudarcba fulladt erőlködések az élet értelmét
veszik el.
Istenhez való viszonyunkat
egyrészt azzal teszi tönkre, hogy
félelmet kelt s vele együtt bizalmatlanságot
Isten ellen, másrészt
elhiteti az emberrel, hogy saját maga tudja rendezni kapcsolatát
Istennel és így állandó bizonytalanságban
tari.'
Ezzel az életet rontó gonosszal szemben Isten szeretetének
mentő, megbocsátó, életujitó. üdvözítő erejét ismerteti meg Jézus
Krisztusban és adja a benne bízó hitnek. Feltárja gonoszságunkat,
de Krisztus halálában adja bűneink bocsánatát. Megmutatja erőtlenségünket, de Krisztus feltámadásában' a halál feletti győzelem
reménységével ajándékoz meg. Így ad tartást és célt életünknek,
így rombolja le az őrdőg munkáját.
Uram! Segíts, hogy megismerhesse/ek, bűnbocsánatod
iiriiméi-el
éljek. Te légy igazságom lsten előtt, hogy cselekedeteim is igazak
lehessenek. Áldlak szabadításodért. Ámen.
Megkötözött kezed tépje szét a sátán láncait, Szívem legfőbb
ékessége legyenek csúf kinjaid. Egyetlen vigaszom, üdvöm, Ó ne
hagyja megszégyenülnöm;
Kérlek halálod ára Rajtam ne vesszen
kárba. 203,3.
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BÖJT 1

Lk 9,38-45

Szerda

Ki tud segíteni?
"Mester, kérlek, tekints a fiamra."
Sokszor felvetődő kérdés: Ki tud segíteni? Mindig gyengeségünk beismerését is jelenti. Vannak helyzetek, amelyekben embertársaink sgítsége nélkül mozdulni sem tudunk és megrendítő
amikor átéljük, hogy ennek a segítségnek is vannak határai,
Amikor szeretetünk, féltésünk, pénzünk, tudásunk, összefogásunk kevésnek bizonyul.
~ .~
A gyógyító segítés legkeményebb próbái az emberi lélek betegségei. Forrásuk sokszor megfoghatatlan, gyógyításuk sokszor
remén){,telen. A lélek betegségének gyógyításához több szeretet
kell, mint bármely más gyógyító tevékenységhez. Szeretetünk
gyengesége miatt gyakran elfordulunk azoktól, akiken nem tudunk segíteni. Így leplezzük tehetetlenségünket.
Gyengeségünk átélése mindig kiáltás nagyobb erő után. Így
törhet fel szívünkből a könyörgés Isten gyógyító, erőt adó szeretetéért. Úgy, ahogy Jézus előtt könyörgött az apa fiáért. Jézus
könyörülő szeretetére nemcsak a gyermeknek van szüksége,
hanem az apának, a tanítványoknak, a sokaságnak is. Ezért mutat
Krisztusnak a csodálkozó tömeg felé hangzó szava előre, áldozati
halálára: "Az emberfia emberek kezébe adatik." Benne kaptuk
Isten bűnbocsátó
kegyelmének gyógyító erejét.
Uram! Áldalak, hogy mindazoknak az életét eléd vihetem, akikért
felelőssé tettél. Bűnbocsátó szereteted gyógyító erejéért könyörgök,
Általa adj békességet, szabadulást a gonosz életrontó hatalmától és
türelmes szeretetet. Ámen.
Úr Jézus hozzád kiáltok, Ó halld meg könyörgésem! Tetőled
kegyelmet várok, Ne hagyj kétségbe esnem. Az igaz hitet kívánom, Ó adjad azt énnekem: Néked élnem, Mindennek használnom, Szent igédet követnem. 75,1.
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Zsid 4,14-16

Csütörtök

Jézus főpapunk
"Járuljunk bizalommal a kegyelem királyi székéhez."
A papi szolgálat felelőssége a helyes kőzvetités ben és kapcsolatépítésben van Isten és ember között. Számunkra Jézus az, akin
keresztül Istennel helyes kapcsolatba kerülhetünk. Értünk lett
emberré, hogy megismerje Istentől elválasztó kísértéseink erejét
és segítsen. Áldozatával megszerezte bűneink bocsánatát. Bár mi
csak erőtlenségünk tudatában állhatunk Isten elé, mégis azzal a
bizonyossággal, hogy Krisztusban igazságot és életet nyerünk.
Áldozati halálának bűntörlő ereje az egymást követő nemzedékekre is kihat. Főpapi szolgálata nem veszti erejét.
Ha nem látjuk is, a kapcsolatépítést ma is végzi. Látja erőtlenségünket és könyörög értünk. Meg akar tartani a kegyelemben.
Nekünk pedig hirdetteti az evangéliumot, hogy ismerjük mindazt amit értünk tett, amiben közel hozta Isten szeretetét. Általa
bizalomra bátorít, hogy ne kételkedjünk Isten megismert szeretetében. ragaszkodjunk hitünkhöz és ha segítségre szorulunk, tudjuk, kihez kiálthatunk.
Ö számunkra az Istenhez vezető út. Isten irgalmának és kegyelmének a megszerzője. Benne tárult fel előttünk Isten atyai szeretete és általa lettünk Isten gyermekeivé. Így szerzett főpapi
szolgálatával számunkra életet és üdvösséget. Feltámadása és
mennybemenetele hatalmának és az általa kapott ajándéknak
örök érvényét hirdeti. Uram! Nekem is szükségem van arra, hogy halálod bűntörlő
erejében részesüljek, hogy erőtlenségemben ne hagyj magamra, hogy
te légy az Atyához vezető utam. Köszönöm főpapi szolgálatodat.
Ámen.
Öt áldjuk, a hű Főpapot, Ki szerzett bűnbocsánatot, S minket
magával mennybe visz. Mily boldog az, ki benne hisz! 192,4
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Lk 4,31-37

Péntek

Szavának hatalma van
"Hatalommal és erőve! parancsol a tisztátalan lelkeknek."
Amikor hallgatjuk Jézus szavát és megérezzük, hogy bennünk
is el akarja kezdeni életujitó munkáját, feszültség támad szívünkben és ellenállás: Mi kőződ hozzánk? Megszólító szava elől is
kitérhetünk
ezzel a kérdéssel. A visszautasítás ban függetlenségünk hangsúlyozása,
Istentől elszakadt állapotunk védelme jelentkezik. Szégyelljük bevallani bűneinket
s vele együtt azt,
hogy életünk felett hatalma volt és van a gonosznak, önmagunkkal sem merünk szembe nézni.
Jézus azonban jobban ismeri kiszolgáltatottságunkat,
mint mi
magunk. Azt is tudja, hogy rászorulunk
kőnyőrülő
irgalmára.
Látja, hogy magunk is szenvedünk
romlottságunk
míatt, de
ahhoz gyengék vagyunk, hogy önerőből mássá legyünk. Azért
szól, hogy megismerjük, benne bízzunk, segítségét elfogadjuk.
Szavának életet tisztító hatalma van, Általa Isten mentő, bűnbocsátó, életújító kegyelmét kapjuk. Azért van kőze hozzánk,
mert életünk Isten ajándéka. Van feladata, amelyet csak Isten
vezetésével végezhet el. Van célja, melyet csak Istenben bízó hit
által érhet el. Mindaz ami rontás életünkön, gátja annak, hogy
Istentől kapott feladatunkat
elvégezhessük
és hogy célunkat
elérhessük. Ezért kegyelem számunkra Jézus leleplező, tisztitó.
gyógyulást adó szava.
Uram! Te ismered életem sérűléseit,
lelkem betegségét, szivem
romlottságát. Áldlak, hogy szavadnak felettem is hatalma van.
Kérlek, ne hagyd abba rajtam gyógyító munkádat. Ámen.
Te, Ó Jézus, te szenvedtél Káromlást és csúfságot,Köpdöstettél, verettettél. Viseltél gyalázatot, Csakhogy megments bűn láncától, Ördög ártó hatalmától. Soha én ezt nem tudom Meghálálni
Jézusom. 201,2.
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Jn 1,12-15

Szombat

Az ige testté lett
"Az Ige testté lett, itt élt közöttünk."
Mindig újra felvetődő kérdés: Igaz-e az evangélium híradása?
Mindenki, aki felé hangzik az evangélium, szembe találja magát
ezzel a kérdéssel. A kétségek erejét, hitünk ingatagságát mutatja
a sok bizonytalanság.
Isten tanúkat állított, akik meggyőződéssel vallják: "Az Ige
testté lett, itt élt kőzőttűnk."
Isten ígéretei testet öltöttek Jézus
Krisztusban, isteni hatalmát felragyogtató szeretetében, a szenvedések erőt fosztó kínját vállaló alázatában, ártatlan halálának
bűnbocsánatot szerző, gyógyító erejében, feltámadásának halál
feletti diadalában.
Dicsőségét abban ismerték fel, hogy Ő a Krisztus, az Isten Fia,
aki betöltve az ígéreteket az Atya akaratát vitte véghez engedelmesen, önmagát áldozatul adva, hogya benne kapott kegyelem
és igazság számunkra örök élet forrásává legyen.
Mindennek felismerésére a Krisztusban bízó hit által nyílt meg
tanúinak a szeme. Akik nem mertek benne bízni, azok előtt nem
tárulhatott fel Isten szeretetének mélysége, de akik befogadták,
azok Isten gyermekeivé lettek.
A benne bízó hit nélkül ma sem ismerhetjük meg Krisztust, de
akik hisznek a róla szóló tanúskodóknak
és befogadják, ma is
részesülnek kegyelmében és igazságában és Isten gyermekéivé
lesznek. A tanúk értünk tanúskodnak,
az evangélium értünk
hangzik.
Uram! Amikor erőt vesz rajtam a kétség és bizonytalanság, győzz
meg igéddel. hógy bízni tudjak benned és ajándékozz meg gyermekeid
örömével, akik látják dicsőségedet. Ámen.
Az Ige is testté lett: Hirdessétek! Benne béke és Élet: Kővessétek! Jövel, Jézus, kérünk, légy a mi vezérünk, Hogy jó útra
térjünk. 160,2.
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BÖJT 2. VASÁRNAP

Mt 15,21-28

IThessz 4,1-8

Jézusnak tetsző bizalom
"Asszony, nagy a te hited, legyen úgy, amint kivánod."
Jézus következetesen végigvezeti a tanítványai kérésében levő
önhitt, lebecsülő gondolatokat, hogy megszégyenítő legyen számunkra az a bizalom, amivel a kánaáni asszony hozzá fordul. Ha
a mai tanítvány magabiztos, türelmetlen, elkülönülő magatartása
megszégyenül, annak értelmetlensége és tarthatatlansága, nyilvánvalóvá válik, ott sem a Jézus iránti bizalom szégyenül meg,
hanem a helytelen hit és az emberi szeretetlenség.
A 'példaként elénk adott bizalom nem türelmetlen és nem
sértődékeny, hanem nagyon alázatos és állhatatos. A visszautasítás ellenére sem kételkedik abban, hogy Jézusnak van hatalma
a kérés teljesítésére és van irgalma, hogy megszánja a rászorulót.
Ha megismerjük tehetetlenségünket
és felismerjük segítségre
szorultságunkat, ha felelősséget érzünk valakiért akit szeretünk,
az önmagában még nem elég ahhoz, hogy megszülessen szívünkben ez a bizalom. A kánaáni asszony tudta, kihez kiált. Hitt a
Jézusról szóló tanúskodásnak.
Nem kételkedett abban, hogy
Jézus az Isten által megígért Szabadító. Ma is csak az tud meghallgatást nyerő bizalommal kiáltani Jézushoz, aki hittel fogadta az
evangéliumot és benne megismerte Isten szabadító hatalmát és
szeretetét.~
.
Uram! Én is kiáltok utánad, de tűrelmetlenségem,
kétségeim
sokszor megrontják. bizalmamat. Szenteld meg életemet igéddel és
lelkeddel, hogy neked tetsző módon tudjalak kérni és követni. Ámen.
Örömöm hálás, ujjongó dalával, Ha eléd Jézus nem siethetek,
Elsírhatom a bánatomat néked, Koldulva biztató tekinteted.
387,3.
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BÖJT 2

Hétfő

Az nagy, aki szolgál
"Az Emberfia sem azért jött, hogy szolgáljanak neki, hanem hogy
ő szolgáljon, és életét adja váltságul sokakért."

Kinagyobb a tanítványok között? Ez a kérdés sokféle árnyalatban kísért ma is. Kinek nagyobb a hite? Ki van közelebb Krisztushoz? Kinek igazabb az élete? Kinek a munkája eredményesebb?
Abban azonban mind egyformák, hogy mindig feszültséget támasztanak és alkalmasak arra, hogy eltakarják az evangéliumot,
és előtérbe állítsák az embert.
Jézus nem mondja, hogy tanítványai nem lehetnek naggyá, de
ennek mértékét állítja fel. Az engedelmes, alázatos, áldozatvállaló szolgálatnak van Isten előtt értéke. Ebben juthat kifejezésre
Isten iránti hálás bizalmunk és embertársaink iránti szeretetünk.
Saját példáját adja elénk Jézus. Hatalma nem az emberek feletti
uralkodásban, hanem engedelmes szolgálatának az erejében van.
Szeretete sem abban jut kifejezésre, hogy magas címeket ad és
kitüntetéseket oszt, hanem abban, hogy életét adta értünk. Tanítványaitól azt várja, hogy ugyanez a lélek legyen bennük, mert
csak így válnak alkalmassá az evangélium szolgálatára és így
maradhatnak meg az követésében, így válhat hitelessé tanúskodásuk. Egész gondolkodásuknak és értékrendjüknek át kell formálódnia ahhoz, hogy ezt az Isten szerinti rendet el tudják
fogadni és megértsék, hogy az nagy, aki szolgál.
Uram! Amikor-saját uágyaim szerint akarok nagy lenni, mindig
megszégyenülök. Ha azt hiszem, ügyesebb vagyok, mint te voltál,
okosabban szeretem embertársaimat, mint te szeretted, mindig
elbukom. Add lelkedet, hogy a te utadat tudjam járni. Ámen.
Taníts minket szolgálatra, Szelídségre, alázatra! Szemünk
nyisd meg új látásra, Szívünk és szánk hálaadásra. 378,3.
ő

ő

137

BÖJT 2

Kedd

2Kor 8.9

Boldogító csereviszony
"Gazdag létére szegénnyé lett értetek, hogy ti az ő szegénysége
által meggazdagodjatok."
Érzéketlenek vagyunk ma már arra, hogy felmérjük és átérezzűk a megaláztatásnak azt a mélységét, amit Krisztus születésével,
kiszolgáltatottságával,
szenvedésével és halálával vállalt. Ha érzékelni tudnánk, jobban értenénk, hogy mit jelent az,~hogy
szegénnyé lett értünk. Az a mi számunkra is felfoghatatlan. hogy
annak élete, akit Isten Szabadítóul adott, az otthontalanság,
megbélyegzettség, megvetettség. igazságtalanság, meggyaláztatás
terhein hordozta. Isten olyan mélyre hajolt le értünk Krisztusban,
hogya legmegvetettebb és legmagányosabb ember se mondhassa:
hozzám nem ér el Isten szeretete, mit tud
az emberi nyomorúságról?
Éppen a nyomorúságban levők számára örömhír igazán Isten
mentő, bűnbocsátó és űdvőzítő szeretete. Ennek ereje és a Krisztusban kapott reménység teszi őket gazdaggá. Krisztus által örökségük van Istennél. Ő magára vette bűneinket s adja az tisztaságát, osztozott szenvedéseinkben,
s részesít dicsőségében, megismerte kísértéseinket, s halál feletti diadalával az örök élet reménységét ajándékozta nekünk.
Krisztus a szeretete által meggazdagított életeket szeretetének
hordozóivá akarja tenni, hogy maguk is tudjanak adni és munkatársai legyenek. Így tanúskodjanak a kapott ajándék öröméről és
a szívükben hordozott reménység erejéről.
Uram! Áldalak, hogy gazdaggá tettél szereteteddel. Ámen.
Jézus, élte életemnek, Halálomnak halála, Letetted énértem
lelked Mély ínségbe leszállva, Fájdalmakra, nagy kínokra, Hogy
én ne jussak poklokra. Soha én ezt nem tudom Meghálálni Jézusom! 201,1.
ő

ő
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Mt 12.1SJb-21

Szerda

Rejtőző szeretet
"Ő meggyógyította mindnyájukat, és meghagyta nekik: ne [edjék
fel kilétét."
Ma a figyelemfelkeltés egyik legáltalánosabb eszköze a reklám.
Karunk el sem képzelhető reklám nélkül. Plakátok hirdetnek,
fények villognak a sötétben, hirdetések ajánlanak és még számtalan más eszkőzjhivja fel és köti le a figyelmünket.
Ebben a
világban mintha még idegenebb lenne Jézus magatartása, mint
saját korában volt, ahogy rejti hatalmát és dicsőségét.
Nem ajánl ma sem látványosságot,
nem keres feltűnést, nem
kel versenyre másokkal, nem mentegeti magát amikor szidják és
nem fenyegetődzik, amikor elfordulnak tőle. Nem hízeleg, hogy
megnyerjen embereket és nem vonja vissza szavát, ami egyszer
elhangzott. Ha tanítványai mégis így próbálnak embereket megnyerni az nevében, megüresíti szolgálatukat.
De a szeretet erejével ma is hívja a megfáradtakat,
a bűnbocsánat erejével ma is gyógyítja a megtört szíveket. irgalma erejével
ma is megtartja az erőtleneket, az igazság erejével ma is rámutat
a hamisságra, a reménység erejével ma is vigasztalja a halál
hatalmától rettegőket.
Nem reklámra van szüksége, hanem olyan emberekre,
akik
részesültek ajándékaiban és megismerték az hatalmát. Akinek
a hite, személyes tanúskodása
másokat is hozzá vezet, hogy
bűnbocsánatot nyerjenek.és benne reménykedjenek.
Uram! Mintha nem akarnál az utamban lenni, jélreállsz, de
tudom, te magad vagy az élet útja. Szán] meg engem
Erősítsd
bennem bízó reménységemet és részesíts ajándékaidban. Amen.
Jézus, te égi szép tündöklő fényű név. Legszentebb énnekem
e föld ölén. Benned van irgalom, Erőd magasztalom, Terólad zeng
dalom, ragyogj felém! 389,1.
ő

ő

=.
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BÖJT 2

Csel 20,17-24

Csütörtök

A kegyelem tanúja
"Még az életem sem drága, csakhogy elvégezhessem pályafutásomat és azt a szolgálatot, amelyet az Úr Jézustól azért kaptam, hogy
bizonyságot tegyek az Isten kegyelmének evangéliumáról."
Isten kegyelmét megtapasztalni mindig öröm, de ez az öröm
mégsem válik mindig egész életünket betöltő bizalommá. Űjabb
gondok, aggodalmak, félelmek újabb kísértéseket támasztanak,
s velük együtt könnyen elvész az átélt kegyelem öröme is. Isten
kegyelmében bízni s ebben a hitben megmaradni csak úgy lehet,
ha ennek a bizalomnak a forrása nemcsak a mi élményünk,
hanem Isten értünk véghezvitt űdvőzitő cselekedetének az ismerete. Isten kegyelmének tanújáva lenni sem"csakélménybeszámolók sorát jelenti, hanem tőle kapott küldetést, másokért felvállalt
szolgálatot.
Pál apostol sokszor elmondotta megtérésének a történetét de
csak azért, hogy tanúsítsa: a megfeszített és meghalt Jézus valóban a Krisztus, feltámadott élő Úr, s Q tőle kapta azt a kűldetést,
hogy "választott eszköze", tanúj a legyen. Megtérése is Krisztus
kegyelmének csodája volt, de ennél sokkal nagyobb kegyelem,
hogy meghalt értünk bűnösökért, hogy mi halála által életet
nyerjünk. Kegyelmének megtartó erejét a benne bízó hit ismerheti meg igazán. a rnegpróbáltatások ellenére ez őrzi meg Krisztusra
tekintő reménységünket, erőtlenségünk ellenére ez teszi eredményessé szolgálatunkat. Isten kegyelmének evangéliuma Így láthatja át egész életünket.
Uram! Köszönöm, hogy kegyelmes szeretetedet én is ismerhetem
s benne bízó hittel élhetek. Légy velem, hogy ennek örömét el ne
veszítsem s kegyelmed tanúja lehessek. Ámen.
Ó, végtelen Nagy kegyelem! Jézusom, üdvösségem, bűneimet,
vétkeimet Mosd le és vezess engem! 193,4.
ő
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BÖJT 2

Mt 21,28-32

Péntek

Ígérgetés helyett engedelmességet
"Ti azonban ezt látva sem gondoltátok meg magatokat, még
később sem, hogy higgyetek neki."
Az Isten hívását félvállról vevő magatartás nemcsak kőzőmbösségből fakadhat, hanem emberi fontolgatásból is. Van aki azt
hiszi ráér, s várhat amíg szükségét érzi, hogy Istent keresse. Van
aki elég bölcs~k tartja magát ahhoz, hogy Istennel való kapcsolatát maga irányítsa. Van aki nem tudja vállalni azokat az embertársait, akik a bűnbocsánat erejével életújulást
keresnek s a
gyülekezet tagjai.
A vallásos színbe öltöztetett önhittség a megtérésnek meredek
akadálya. Nem Isten hívó szavára figyel, hanem arra, hogy önmagát hogyan igazolhatja Isten igéj éből. Másokat megítél Isten
törvényével, de önmaga képtelen e törvény tükrébe nézni. Hangoztatja Isten iránti szeretetét, csak éppen nem engedelmeskedik
Istennek. Valójában nem is hisz Isten szeretetének életújitó erejében, mert maga nem érzi kegyelemre szorultságát.
Isten munkáját azonban sem emberi bölcselkedés, sem emberi
gőg nem tudja feltartóztatni. Mindig vannak, akik hívását hallva
meggondolják magukat, hisznek szavának, hozzá térnek, örömmel fogadják bűnbocsánatát, bíznak benne és megújult szívvel
munkásai lesznek. Számunkra mások örvendező hite is figyelmeztetés. Isten bennünket is megtérésre hív, s ígérgetésünk
önmagában még -kev.és._

Uram! Sok ígéretem ment már feledésbe és sok mulasztásomat
próbáltam utólag igazolni. Kérlek segíts olyan hitre, amely ígérgetés
nélkül, hálás örömmel teszi akaratodat. Ámen.
A megtérésre, Jézusom, Kérlek, te adj erőt, Hogy megállhassak
egykoron, Uram színed előtt! 319,6.
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BÖJT 2

Kol 1,24-29

Szombat

Feltárult titok
"Ez a titok az, hogy Krisztus tibennetek van: reménysége az
eljövendő dicsőségnek."
A Krisztussal való kapcsolat megmagyarázhatatlan
csodája,
hogy bennünk van, mi pedig benne vagyunk. De csak így születhet meg a tanítvány
hite, így mehet végbe életújulása.
s így
töltheti be szívét az eljövendő dicsőség reménysége.
Krisztus
szolgálata is íg\' folytatódik
ebben a világban azokon az embereken keresztül, akik megismerték halálának bűnbocsánatot
adó
hatalmát és hisznek teltámadásának életre vivő erejében, akik így
az evangélium hordozói és továbbadói lesznek.
Isten Krisztusban feltárt szeretete minden előzményéhez képest új csoda és ez a jellege meg is maradt. Mindenki, aki előtt
feltárul, rácsodálkozik és életében újat hozó ajándékként éli át.
Akit ez a szeretet Krisztussal összekapcsol, az küldetést és erőt
kap ahhoz, hogy embertársaiért
fáradozzon, hogy azok Krisztus
által teljesebb életre jussanak. Ennek a kűldetésnek megvannak
a küzdelmei és szenvedései. Krisztus se kerülte el és tanítványai
is átélték azokat. E gyötrelmeket
vállalni csak az tudja, aki
minden megpróbáltatás
ellenére megmarad Krisztusban, s félelmei nem szakítják el tőle. Az eljövendő dicsőség reménysége
túlmutat a megpróbáltatásokon
s bátorít, hogyafeltárult
titkot
mindennél nagyobb kincsnek lássuk.
Uram! Köszönöm, hogy életemet magadba rejtetted. Ámen.
Míg élek, el nem feledem, Jézusom, hű szerelmed, Átadom
szívern. életem. Szent hittel átölelIek. Csak rólad zengj en énekem!
Te bajban vigasz vagy nekem és harcban bátorságom. Szomjamat
oltó hűs forrás, Árvaságban leghívebb társ. Utam bármerre járom. 370,3.
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BÖJT 3. VASÁRNAP

Lk 11,14-28

Ef 5,1-9

Jelen van világunkban
"Ha viszont én Isten ujjával űzöm ki az ördögöket, akkor elérkezett hozzátok az Isten országa."
Még sok beszédre ingerlő csodálkozásunk is kerüli annak
kimondását, hogya számunkra meglepő gyógyulások, szabadulások kitől vannak. Általános megfogalmazásokkal óvatoskodunk
és keressük a~ emberi okokat. Úgy teszünk, mintha Istenről
semmit se tudnánk s hihetetlennek tűnik, hogy embertársaink
kérése, imádsága meghallgatásra talált. Hitetlenségünket mindig
megpróbáljuk igazolni s látványosabb jeleket várunk.
Az ilyen csodák azonban túlmutatnak önmagunKon. Arra figyelmeztetnek, hogy Isten hatalma jelen van- világunkban. Ha
pedig ott is tud cselekedni, ahol az ember már tehetetlenül áll,
akkor mindannyiunk
érdeke, hogy .őt megismerjük, hozzá térjünk, mert aki nincs vele, az ellene van. A közömbösség és
félreállás is hitetlenségből, Isten megvetéséből fakad.
Jézus figyelmeztet, hogy akit megérint Isten ereje s szívében
fellángol a hit, de aztán ismét elhamvad és nem akar többé
emlékezni a megtapasztalt szeretetre, annak az élete sokkal kiszolgáltatottabb lesz gonosz erőknek és indulatoknak, mint Istenhez térése előtt volt.
Akik figyelnek Isten igéjére s bizalommal fogadják azt, azok
ismerik meg Isten hatalmának, szeretetének a mélységét. Az
életünkben jelenlévőcsogák mögött is felismerik Isten kegyelmét
és átélik az Istenhez tartozás reménységet adó boldog örömét
ő

Uram! Köszönöm, hogy halihatom igédet. Légy velem, hogy megtarthassam és tisztító, gyógyító erejét tapasztalhassam. Ámen.
Jó volta járjon mívelünk, Híven ölelj en át, És tartsa távol
mitőlünk Ma is a bajt. a kárt! 54,7.
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Jn 1,29-34

BÖJT 3

Hétfő

Jézus az Isten báránya
"Íme az Isten Báránya, aki hordozza a világ bűnét!'
Keresztelő János ismerte a bűn súlyát, látta, hogy teszi tönkre
emberek életét. Ismerte a szabadulás vágyát is, látta, hányan
vannak, akik bűnért való áldozatot mutatnak be a templomban
és hány embert érint meg megtérésre hívó szava. Ismerte az
Istenhez térés, a bűnbánat és bűnbocsánat mindig új reménységet adó gyógyító erejét, de azt is tudta, hogy egy-egy á1dozat,
bűnvallás és benne a bűnbocsánat reménysége nem elég ahhoz,
hogy az ember cselekedetei megváltozzanak. Az ember egész
életének meg kell újulnia, új lélekre van szüksége ahhoz, hogy
erősebb legyen kísértéseinél és bűneinél.
Jézusban
azt ismerte fel, akiben Isten maga nyilvánítja ki
hatalmát, ad bűntőrlő áldozatot s vele a bűnbocsánat ajándékát,
s aki Isten Lelkének erejével tisztít meg embereket és újít ja meg
életüket. Prófétai lélekkel mutatott Jézusra.
Jézus nem úgy küzdött a bún ellen, hogy másokra hárította
azok terhét, hogy másokat büntetett, másokat küldött halálba,
hanem ÚgYh hogy felvette, hordozta a világ bűneinek terhét és
áldozatul adta magát, meghalt, hogy engesztelő áldozata nyitva
tartsa az Istenhez vezető utat a bűnős ember előtt. Mellette
eltörpül és érvényét veszti minden más Istent engesztelő áldozat.
Egyedül Ő az Isten Báránya. Általa van bűnbocsánat és életújulás.
ő

Uram! Nem tudom megfejteni személyed titkát, de hiszek a
prófétai szónak és apostolaid tanúskodásának. Áldalak, hogy bűneim terhét magadra vetted, hogy megváltottad lehessek. Ámen .
.. .Krisztus, ártatlan Bárány, Ki miértünk megholtál, A keresztfa oltárán Nagy engedelmes voltál. Viselvén bűneinket Megváltottál minket, Irgalmazz nékünk, Ó, Jézus, Ó, Jézus! 188,1.
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BÖJT 3

1Pt 1,17-21

Drága véren váltattunk

Kedd

meg

"Nem veszendő dolgokon, ezüstön vagy aranyon váltattatok meg
atyáitoktól örökölt hiábavaló életmodotokbál,
hanem drága véren,
a hibátlan és szeplőtlen Báránynak, Krisztusnak a vérén.
Rövid ez a mi földi életünk s tele bizonytalansággal.
Nem
tudjuk, kinek mikor ér véget. Hamis reményeket
és gonosz
indulatokat támaszt, amikor az ember azt hiszi, hogy életét itt
biztosíthatja. Ahogy az- ember boldogságát
meg akarja szerezni, szintén sok hiábavaló és helytelen cselekedetet szül. Sok
fájdalmat okozunk és sokat szenvedünk magunk is, végül mindannyiunk életében beigazolódik, hogy bizony csak jövevények
vagyunk e földön, rövid életünket lezárja a halál.
Isten mégis hatalmas lehetőséget adott nekünk. Atyánknak
szólíthatjuk őt, mert Jézus Krisztus által megváltott a hiábavalóság és a gonosz hatalmából, gyermekévé tett és Krisztus feltámadásában megajándékozott
bennünket a halálból való szabadulás
és az örök élet reménységé vel.
Nagy volt életünk és reménységünk
ára. Krisztus értünk lett
áldozat. Nagyon meg kell becsülnünk ezt a megváltó szeretetet
benne bízó hittel és hálás élettel. Így nyer helyes tartalmat ember
voltunk is vele együtt s a számunkra adott idő és tér. Féltenünk
kell e Krisztus által kapott drága ajándékot és örökséget. Tudatos
és hűséges hittel ragaszkodjunk
hozzá. Nem szabad elfeledkeznünk arról, hogy aki az őrök életet adja, az személyválogatás
nélkül ítéli meg hitünket és életünket.
Urunk! Áldunk, hogy szerető Atyánk vagy s Jézus Krisztus a
Megváltónk. Kérünk, te töltsd meg tartalommal életünket. Ámen.
Jézus, világ Megváltója, Üdvösségem megadója. Megfeszített
Isten Fia, Bűnömnek fán függő díja: Jézus add, hogy hozzád
térjek, Veled haljak, veled éljek! 191, 1.
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Jn 1,35-40

BÖJT 3

Szerda

Megismételt bizonyságtétel
"Másnap ismét ott volt János két tanítványával együtt, rátekintett Jézusra, aki arra járt, és így szólt: "Íme az Isten Báránya!"
Keresztelő János maga is rácsodálkozott Jézusra amikor az
hozzá ment. Nem szid ta tanítványait sem, amikor azok az ó
felismerésére, első tanúskodására némák maradtak és nem mozdultak, mert a hallott prófétai szó nagysága meglepte őket. Amint
alkalom adódott rá, bizonyságtételét megismételte s ezzel megerősítette annak hangsúlyosságát. Ez bátorította fel két tanítványát, hogy a jobb megismerés vágyával Jézus után induljanak.
Ha az evangélium az első hallásra nem mozdít meg embereket,
még>nem azt jelenti, hogy nincs ereje, hogy senkit se érintett
meg. Az örömhír nagysága talán csak sokszori ismétlés után jut
el a hallgatók tudatáig, szívéig, hogy megbátorodjanak annak
befogadására. Akiket azonban megmozdít és kérdezni mernek a
többet tudás vágyával, azok feleletet is kapnak, azok közel kerülhetnek Jézushoz.
Az megismeréséhez, az igéjében való elmélyedéshez idő és
csend kell, figyelés és a hallottak végiggondolása. Jézus nem
kapcsolja ki gondolataink önállóságát, hanem feltárja előttünk
Isten tetteit és saját életünk összefüggéseit. Azt akarja, hogy
bizalommal kövessük őt, akit Isten nekünk adott Megváltóul és
szabadítóul s örömmel legyünk tanítványai és tanúi.
Uram! Adj benned bízó szívet és világos értelmet, hogy mindig
megrendítsen megváltó szereteted nagysága. Ámen.
Krisztus, ártatlan Bárány, Ki miértünk megholtál. A keresztfa
oltárán, Nagy engedelmes voltál. Viselvén bűneinket, Megváltottál minket. Hallgass meg minket, Ó Jézus, ó Jézus! 188,2.
ő
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Jel 5,1-9

Csütörtök

]övőnk a bárány Krisztus kezében
"A Bárány odament és átvette a könyvet a királyi széken ülőjobb
kezéből; és mikor átvette a könyvet, a négy élőlény és a huszonnégy
vén leborult a Bárány előtt."
János látomásában a hét pecséttel lezárt könyv a jövőt rejti.
Isten cselekvésének
a rendjét, ahogy háborúk, nyomorúságok,
természeti katasztrófák után Krisztus ítélőszéke elé állítja ezt a
világot.
Bár kutatók népes tábora foglalkozik világunk jövőj évei, s
előre jövendölnek gazdasági fellendülést vagy növekvő szegénységet, figyelmeztetnek
az életünket fenyegető veszedelmekre
és
a világ jövőjeért való közös összefogásra hívják az embert, ami
utánunk jön mégis rejtve van előttünk s az emberi következtetések csak a végső pusztulásig érhetnek. A végső ítéletről csak az
Isten igéjében bízó hit tud.
Reménységet ebben a sok félelmet hordozó életben az adhat,
hogy jövőnk a Bárány Krisztus kezében van, aki saját vérén
vásárolt meg minket az Isten számára. Vállalta a halált és győzött
a halál felett értünk, hogy mi bízni tudjunk
szeretetében
és
hatalmában. Neki van ereje, hogy irgalmából minket is megtartson a veszedelmek között s a halálból is életre vigyen. Ő elveheti
félelmeinket s megajándékozhat
a benne bízó hit biztonságérzetével, hogy szeretetétől semmi sem választhat el minket. Ő a mi
jövőnk reménysége.

Uram! Segíts, hogy életem nyomorúságai és félelmei között se
feledkezzem meg arról: megváltottál, kezedben van életem. Ámen,
A Krisztusban bizton áll már, Ki benne vert gyökeret, Mert
erősebb a halálnál A forró, hű szeretet. Krisztus, híved maradok,
Tőled el nem szakadok. Így találjon csendes végem! Keresztfán
én üdvösségem! 205,4.

147

BÖJT 3

Mt 10,38-39

Péntek

Krisztus követése keresztfelvétel
"Aki nem veszi fel keresztjét és nem kővet engem, nem méltó
énhozzám."
I
Akinek a vállára rárakták a keresztet, az tudta, hogy le kell
számolnia életével, halálra szánták, meg kell halnia. Jézus tanítványainak meg kellett tanulniok, hogy nem élhetnek olyan vágyakkal és indulatokkal, amelyek Krisztustól elválasztják ~ket és
az evangélium todábbadásának akadályai. Nem élhetnek önmaguknak. Szolgálatukat csak úgy végezhetik, ha bűnös kívánságaikat halálra szánják, azokkal leszámolnak s ezzel az önmegtagadássah tanúsítják, hogy mindennél fontosabb számukra Krisztus
szeretete, a benne kapott bűnbocsánat és reménység. Ezt az
önmagunk kísértéseivel, indulataival szembeni harcot a mai tanítványnak is folytatnia kell, kűlőnben ma sem lehetünk Krisztus
követői.
A mindennapi szóhasználatban a kereszt kifejezést életünk
kűlőnféle terheire is használni szoktuk. Ezek a terhek valóban
lehetnek olyanok, amelynek súlya az összeroskadás veszélyével
fenyeget, lenyom a porba és így akadályozza, hogy Krisztust
kővessűk. Krisztus maga is leroskadt keresztfájának súlya alatt,
mégis engedelmes maradt Isten akaratának. A félelem és a terhektől való szabadulás vágya nem vihet minket sem engedetlenségbe. Terheinket türelemmel és szelídséggel kell hordoznunk Istentől kért erővel vállalva a szenvedést is, tudva azt, hogya kereszthordozás is Istenhez visz közelebb.
Uram! Amikor kísérten ek indulataim, vagy roskaszt keresztem,
erőddel légy velem. Őrizz meg magadnak, add békességedet. Ámen.
Ó add, hogy keresztemet békével viseljem, Engedelmességedet
örömmel kövessem! Hűségedésrt hűséget Néked én adhassak,
Buzgó hittel tégedet Holtomig áldjalak! 204,5.
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Jel 5,11-13

BÖJT 3

Szombat

Övé a dicsöség és az áldás
"A királyi széken ülőé és a Bárányé az áldás és a tisztesség, a
dicsőségés a hatalom örökkön-örökké."
János látomásában két kórus zengi a Megváltót adó Isten és a
megváltást szerző Bárány dicséretét egymást felváltva, majd egymástfelerősítve:
a menny kórusa és a világmindenségé.
Senki sincs, akiben Isten szeretete és üdvözítő terve úgy
feltárult volna, mínt az önmagát áldozatul adó Krisztusban, mert
egyedül csak ő volt alkalmas arra, hogya világ megváltója legyen. Isten ajándéka
a számunkra személyének megfoghatatlan
titká val, emberi testet öltő alázatával, szegénységével,
engedelmességével, bűnöket megbocsátó irgalmával, áldozati halálával,
igazságának erejével, feltámadásával
s benne az örök élet reménységével, mennybemenetelével,
Lelkének ígéretével és kiárasztásával.
Megváltó szolgálatának ereje átfogja egész világunkat, az előttűnk élők és az utánunk jövők életét is. Dicsőségét és hatalamát
ma csak a benne bízó hit érzékeli, de a végső ítéletben feltárul
mindenki előtt. Akik meghallották
az evangéliumot
már most
bekapcsolódhatnak
a menny és a világmindenség
kórusának
magasztaló énekébe. Hálás szívvel áldjuk mi is szerető mennyei
Atyánkat és dicsérjük Megváltó Urunkat akiben bűnbocsánatunk, örök életünk és üdvösségünk
van.
ő

Uram! Erőtelen-a hangom és még erőtelenebb az életem, pedig
mindkettővel dicsérni szeretnélek téged. Add Lelked erejét, hogy a
te szelídségeddel, a te engedelmességeddel, tőled tanult megbocsátó
szeretettel dicsérjen életem e földön és az üdvözültekkel együtt
áldhasson énekem a mennyben. Ámen.
Jézusunk nevének Zengj en hálaének, Mert ő az élet! Kik nyomában járnak, Itt vele szolgálnak, Őhozzá érnek. Jézus él! Ő hű
vezér. Híveit megőrzi, áldja, Örök fénybe várja. 220.4.

149

BÖJT 4. VASÁRNAP

Jn 6,1-15

Megmutatta

Gal 4,23-23

Rm 5,Hl

rajtunk szeretetét

"Jézus pedig vette a kenyereket, hálát adott, és kiosztotta az ott
l-evőknek. "
Jézus minden csodája szeretetének megmutatá sa volt. Nem a
látványosságért
történt, hanem azért, hogy csodáinak tanúi megérezzék a szeretetnek azt a titokzatos forrását, amelyre nekik
szükségük van.
A Jézust kővető sokaság már látta, hogy ő Istentől kapott
erővel gyógyíto Azért mentek utána, mert többet akartak tudni
róla. Jézus látta ezeknek az embereknek a segítségre szorultságát
és kön~örült rajtuk. De amikor a-kenyereket és halakat megsokasítva megmutatta nekik hatalmát, egyúttal szavában és irgalmában bízó hitre is bátorította őket. Ezen a benne bízó hiten keresztül válik lehetségessé szeretetének mélyebb megismerése.
Nem veszi le vállunkról
a létfenntartás
gondjait, a munka
terhét, a ránk bízottakért hordozott felelősséget; nem ígért kőnynyű életet, minden ilyen igény elől elrejtőzik, de megtanít, hogy
ne aggodalmaskodjunk,
az
kezéből a kevés is sokaknak elég.
Rajtunk is m,t::gmutatja szeretetét ha kővetjük őt s bízunk benne.
Megnyitja szernünket. hogy meglássuk csodáit életünkben
és
hálásak legyünk kegyelméért.
Uram! Számtalanszor megmutatod nekem is szeretetedet és irgalmadat, mégsem merek: benned igazán bízni. Taníts meg, hogy aggodalmaskodás nélkül állhatatos hittel kiivesselek. Ámen.
Jézus életnek kenyere, Szeretetnek
mély tengere, Táplálj,
üdíts vacsoráddal, Vegyem méltó hál adással! Érezzem az eledelben, Hogy kegyelmed véghetetlen!
Mennyben
is majd, áldva
téged, Lehessek a te vendéged! 308,6.
ő
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Jn 6.30-40

BÖJT 4

Hétfő

A mennyei kenyér

.é« vagyok az élet kenyere, aki énhozzám jön nem éhezik meg,
és aki énbennem hisz nem szomjazik meg soha."
Izrael népe Isten szabadító és megtartó szeretetének számtalan
[elét, csodáját élte áto Ilyen volt számukra a pusztában lehulló
manna is. A Messiás eljövetelét várók azt remélték, hogy hasonló
jelek ismétlődnek meg, amikor beteljesednek a prófétai ígéretek
és eljön a Szabadító. Ezért kérdezik Jézust amikor ő az Isten
küldöttében bízó hitre hívja hallgatóit, hogy milyen jelt mutat,
mit cselekszik, hogy bízni tudjanak benne.
Jézus válasza nem egyes csodáira utal, hanem arra flgyelmeztet, hogy
maga Isten kegyelmének, szabadító szeretetének a
jele,aki mennyei kenyérként életet ad a világnak. Több a csodáknál, ő maga a bűnbocsánat, feltámadás és örök élet. Azért lett
emberré, hogy Isten akaratát véghez vigye, szeretete betöltse
azoknak az életét, akik benne bíznak, engedelmessége megelégítse azokat, akik az igazság után szomjaznak, áldozatának bűnbocsátóereje megtartsa azokat, akik hozzá menekülnek s feltámadása az örök élet reménységét adja azoknak, akik benne hisznek.
Jézus Krisztus számunkra is az életet jelentő mennyei kenyér.
A benne kapott kegyelem és bűnbocsánat mindig megmarad
Isten ajándékának, nem lehet érte úgy megdolgoznunk, mint
napi kenyerünkért, de éppen azért mert életet adó ajándék, meg
kell becsülnünk azzal; hogy bízunk benne és hálás szívvel ragaszkodunk hozzá.
Uram! Segíts, hogy általad, benned és érted éljek. Ámen.
Jézus, drága üdvösségem, Mennyből földre jöttél értem, és
magad halálra adtad, Hogy nyerj rajta diadalmat. Add e lelki
eledelben, Élet kenyerét vehessem! Add, hű legyek holtig hozzád, Ki megtorted bűn hatalmát! 306,3.
ő
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Kedd

IKor 10,15-17

Összetartozás

Krisztusban

"Amint egy a kenyér, egy test vagyunk sokan, akik az egy kenyérből részesedünk."

Ahogya szülői szeretet és az egy vérből származás összekapcsolja a testvéreket, úgy a Krisztusban kapott kegyelem és a
Krisztus testében, vérében való részesedés is összekapcsolja a
gyülekezet tagjait. Az összekötő erő maga Krisztus. Ha kővetői
másban keresik az összetartozás alapját, akkor egymással való
kapcsolatuk is erejét veszíti. Az ő szeretetének ismerete, a szavára figyelő hit, a benne kapott bűnbocsánat öröme, a benne bizó
reménység az, ami az azonos gondoikodás és összetartozás alapja.
Az ökumenikus kapcsolatkeresés ott eredményes, ahol ezen az
alapon közelednek egymáshoz az eltérő múlttal és hagyományokkal rendelkező egyházak. de az egyes keresztyének testvéri kapcsolatának is ez a Krisztusban bízó hit az alapja.
Aki a Krisztusban kapott bűnbocsánat örömével, benne bízó
hittel él, az nem vállalhat közösséget azzal ami tőle elválaszt.
Hitünket nem tudjuk elrejteni s ha mégis erre törekszünk, el is
veszítjük azt.
.
Krisztussal való kapcsolatunkat éppen azért, hogy üdvösségünk benne kapott reménységét el ne veszítsük, állandóan erősítenünk kell azáltal, hogy figyelünk szavára és részesedünk az
úrvacsorában. De tudatosan kell építenünk egymással való kapcsolatunkat is, hogy a testvéri szeretet maradandó legyen és szép
gyümölcsöket teremjen.
Uram! Kőszönöm, hogy hozzád tartozhatom s hO$J vannak hitben
testvéreim.

Kérlek, tégy hűségessé a szeretetben.

Amen.

Megváltottál, Jézus, önön véreden, Könyörülj most fáradt,
gyarló népeden! Legyünk végre azzá, mi benned vagyunk: Vonzó látvány, iz, fény - úgy lesz holnapunk! 473,4.
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BÖJT 4

Jn 6,48--59

Szerda

Igazi étel - igazi ital
"Aki eszi az én testemet és issza az én véremet, annak örök élete
van, és én feltámasztom azt az utolsó napon."
Krisztust nem hallja fülünk úgy, ahogy tanítványai hallották,
de megőrizte szavát számunkra az evangéliumok
híradása. Nem
látja szemünk úgy ahogy tanítványai
látták, de velünklétének
bizonyságát kapjuk azokban a szent cselekményekben,
amelyeket maga rendelt s amelyeket az egyház megőrzött számunkra.
A benne bízó hit az úrvacsorai kenyérben és borban megragadhatja áldozati halálának bűntőrlő. feloldozó és szabadító erejét, sannak életújító áldásával indulhat tovább.
Aki Krisztus ígéretén s az általa rendelt szent cselekményen
megütközik, elfordul tőle, azt megveti, az nem fogadja el a
Krisztusban kapott kegyelmet, de ezzel a benne kapott életet is
elveszítette.
Aki bízik ígéretében és nem botránkozik meg azon, hogy csak
ilyen egyszerű jegyek tanúskodhatnak
a legnagyobb ajándékról,
azt azzal a reménységgel ajándékozza meg, hogy "aki ezt a kenyeret eszi élni fog örökké".
Testének és vérének hitet és életet tápláló ereje van, mert a
vele való közösség jegyei s maga az élet kenyere.
Tanítványai nélküle nagyon erőtelenek és tanácstalanok
voltak. Jelenléte biztonságot jelentett a számukra. Ma is nagyon
nagy szükség van ana,llOgy
egyházával legyen. Szembesítse
bűneivel, megtérésre hívja és bűnbocsátó kegyelmével a benne
bízó hit és élet útján vezesse.
ő

ő

Uram! Köszönöm, hogy hal/hatom szavadat és vehetem áldásodat. Te légy számomra is az élet kenyere. Ámen.
Csak higgy bátran, teljes szívvel, És ha száddal is vallást teszel,
E test és vér ád neked Megújulást, békét, életet. 303,5.
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BÖJT 4

Rm 5,12-17

Csütörtök

Adám bűnénél nagyobb Krisztus kegyelme
"Mert ha annak az egynek vétke miatt sokan haltak meg, az Isten
kegyelme és ajándéka még inkább kiáradt az egy ember, a Jézus
Krisztus által sokakra."
Az apostol ellentétes párhuzamok
sorát ismeri fel Ádám és
Krisztus között. Ádám bűne sokak életét tönkretette,
Krisztus
kegyelme sokak életét megmentette.
Ádámon keresztül kiáradt
a bűn, Krisztuson keresztül ajándékul kaptuk az igazságot. Adám
engedetlensége halálba és kárhozatba vitt, Krisztus engedelmessége életet szerzett. Ádám az Istentől való elszakadás útjára
lépett, .Krisztus az Istenhez való visszatérés útját nyitotta meg.
Ádám bűnével ott áll az emberi élet kezdetén, Krisztusban az
ember új éiete veszi kezdetét.
Az ember Ádámtól való öröksége miatt reménytelen helyzetben van, Krisztusban kapott öröksége azonban reménységgel
ajándékozza meg. Szenvedünk
a bűn rontása alatt, de bízunk
Krisztus bűnbocsátó kegyelmében.
Rettent bennünket
a halál
közelsége, de tudjuk, hogy Krisztus által van feltámadásunk.
Isten kegyelmének ajándékához hozzátartozik
az is, hogy az
őt nem ismerő emberrel megismerteti magát Krisztus által, hitet
ad és szeretetének
bizonyosságát;
erőt ad, hogy kűzdjűnk az
ellen, ami életünkben rossz és tőle elválaszt, és törekedjünk arra,
ami hozzá közelebb visz. Ez a harcunk azért nem reménytelen,
mert Ádám bűnénél nagyobb Krisztus kegyelme

Uram! Áldalak, hogy nemcsak a kísértőnek, bűneimnek és a
halálnak van hatalma életem felett, hanem ezeknél nagyobb üdvözítő szereteted ereje. Magamban nem bízhatom. Egyedül beléd vetem
reménységemet. Ámen.
Ádámban mi mind vétkeztünk,
keresztfán meghaltál, És nekünk

Kárhozatra ezért estünk; De te
életet adtál. 358,2.
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BÖJT 4

Lk 12,22-31

Péntek

Kire van szükségünk?
liA ti Atyátok pedig tudja, hogy szükségetek van ezekr,. Inkább
keressétekaz ő országát, és ezek is megadatnak nektek."
Növekvő igényeinket mutatja, hogy mindent felhasználunk,
amitaz ipar gyárt és a kereskedelem kínál. Emelkedő életszínvonalunkkal együtt mégis mintha feszültségeink is növekednének.
Mi lesz velünk. ha nem bírunk lépést tartani? Ha másokhoz
viszonyítva szegények maradunk? Megéri-e vállalni a versenyt,
s anyagi gyarapodásunkért kockára tenni egészségünket, félreállítani minden mást? .- Mások nyomorúságára gondolni is alig
merünk.
Mire van igazán szükségünk?
(
Életünk féltése helyett Istenben bízó hitre. Önféltésünk leszűkíti gondolatainkat, s rabságban tart. Isten iránti bizalmunk
felszabadít, és anyagi javaink helyes értékeléséhez segít. Aggodalmaskodásunk felesleges idő és erő pazarlása. Isten figyelmeztet, munkalehetőségeink is az gondviselő szeretetének ajándékai. Nyugtalanságunk türelmetlenné tesz, és bizalmatlanságot
szül Isten és emberek iránt. Bizalmat és békességet ad, ha tudjuk, hogy életünk minden szükségletével együtt Isten kezében
van s ő tudja, mire van szükségünk.
Mindennél fontosabb ezért, hogy őt magát keressük. Ő szabjon
rendet életünknek,
adjon világos látást. Szeretete legyen erőforrásunk, vigasztalásunk, békességünk. Ő legyen úr az életünk
felett itt e földön s majd az örökkévalóságban is.
Uram! Köszönöm gondviselő szeretetedet. Kérlek, szabadíts meg
az aggo~almaskodás gyötrő érzésétől. Add, hogy kev~ssel is megelégedett legyek, és ne feledjem el: gondod van reám. Amen.
Segít-e, mondd, ha gondba veszve Feltör a sóhaj és a jaj, S úgy
talál minket reggel, este? Elmúlik tőle tán a baj? Míg panaszt ejt
a szenvedő, Bánata, terhe egyre nő. 331,2.
ő

ő
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Rm 7,22-25

Szombat

Személyes felelősségünk
nÉn nyomorult ember, ki szabadít meg ebből a halálra ítélt
testből?"
Szívesen mentegetjük magunkat természetünkre, örökölt tulajdonságainkra hivatkozva. Ezzel mintegy a felelősséget is áthárítjuk elődeinkre vagy magára a teremtő Istenre. Isten azért adja
elénk törvényét, hogya helyes emberi magatartás mértékét lássuk, felismerjük, miben vétünk ellene sembertársaink
ellen, és
személyes felelősségünkre ráébredjünk. Nemcsak magunkon viseljük a bűn rontását, de mi magunk is engedetlenek vagyunk
Istennel szemben. Ragaszkodunk bűneinkhez, vagy éppen azok
rabságában élünk. Ez alatt az istenfélő ember is szenved.
Pál apostol úgy érzékelteti ezt, mintha ugyanabban a testben
két ember élne. Az egyik gyönyörködik Isten törvényében, a
másik a bűn foglya. Az egyik bűne miatt halálra ítélt, a másik
Krisztus által a halálból is megszabadított. De nem két ember,
hanem ugyanaz az ember éli át ezt a kettősséget. Szenvedünk
bűneink és a halál hatalma miatt, de bízunk és reménykedünk
Krisztus szabadításában,
áldozati halálában és halál feletti győzelmében. Kétségbe ejt bennünket erőtlenségünk, de reménységet
ad Isten bűnbocsátó kegyelme és megtartó szeretete.
Ha látjuk bűneink életünket megkeserítő, pusztító erejét, hálával áldjuk azt, akiben szabadulásunk és örök életünk reménysége
van. Személyes felelősségünket hitünkért is viseljük.

Uram! Áldom törvényedet, mely megítél és hozzád kényszerít, és
áldom kegyelmedet, mely felemel és életet ad. Ámen.
Mélységes mélyből kiáltunk Hozzád, irgalmas Isten. Ó Hallgass meg, kérünk ne hagyj Elveszni bűneinkben! Ha te mindazt
számba veszed, Amit vétettünk ellened, Ki állhat meg előtted?
402,1.
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Jn 8.46-59

Zsid 9,11-15

Az igazság tanúja
" Bizony, bizony mondom néktek, ha valaki megtartja az én
igémét, nem lát halált soha."
Isten cselekvését sohasem az emberi értelem tudta felmérni,
mindig csak a benne bízó hit tudta megragadni. Vélt bölcsességünk, saját gondolataink
gyakran válnak az ige megértésének
akadályává. Sokszor mi magunk vagyunk a gátjai annak, hogy
Isten megismertesse velünk kegyelmét, igazságát, szeretetét.
Az ember szívesen keresi a maga dicsőségét abban, hogy
kétségbe vonja Krisztus hatalmát, személyének titkát, a maga
elgondolásával igyekszik megmagyarázni tetteit, s meg szűri szavait saját' tetszésének megfelelően.
Krisztus dicsősége azonban éppen abban az emberi gondolat
által megmérhetetlen
tényben van, hogy Isten benne adja a
legnagyobb ajándékot az embernek: a bűnbocsánatot
és az örökéletet. Ő meghalt értünk bűneink büntetését hordozva. Általa
kaptuk Isten kegyelmét. Így lett
Isten igazságának tanúja s
közvetítő Isten és ember között.
A hit legmélyebb titka, hogy az ige megértése, igazságának
felismerése, Krisztus dicsőségének meglátása mindig Isten ajándéka marad számunkra.
Lelkének erejével segít, hogy Jézus
szava megmaradjon szívünkben,
és mi általa valóban megismerjük mennyei Atyánkat.
ő

Uram! Lelkeddel segíts." hogy ne kételkedjem igéd és ígéreteid
igazságában, hatalmadban és szeretetedben. Gondolataimat állítsd
hitem szolgálatába, hogy láthassam tetteidet. Ámen.
Szólj mihozzánk szent igédben Ma is épp úgy, ahogy régen:
Hatalommal, szeretettel! Bűneinket mind töröld el! 378,2.
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Jn 2,lJ-22

Hétfó

Istentől adott templom
Romboijátok le ezt a templomot, és három nap alatt felépítem. n
A templom rendeltetése az, hogy Isten jelenlétének a helye
legyen, ahol az őt keresők elé állhatnak, kapcsolatot találhatnak
vele, hallhatják üzenetét, részesülhetnek ajándékaiban. Így lett
számunkra Krisztus templommá, mert benne Isten igéje, hatalma
és szeretete öltött testet, és minden megelőzőnél szorosabb.kapcsolatot teremtett általa Isten az emberrel teste templomának
lerombolása és felépítése, halála és feltámadása által.
Szavait tanítványai csak feltámadása után értették meg, s akkor lett előttük igazán világossá templomtisztító haragja is. Ő
egészen újat hozott Istennel való viszonyunk ban. Nincs szükség
már áldozati állatok vérére. Az áldozatának bűntörlő erejében
nyílott utunk Istenhez. Őbenne van bűneink bocsánata. Közelében a kereskedőszellemnek.
az egyéni érdek keresésének, Istennel való viszonyunk ban az üzletnek nincs helye. Mindannyian
irgalmára szorulunk.
Ha kegyelmét nem tudjuk ajándékként elfogadni, hanem mindenáron mi/magunk akarjuk megszerezni, biztositani, az Isten
iránti bizalmatlanságunkat
mutatja s azt, hogy nem ismertük fel
szeretetének azt a mélységét, amit Krisztusban feltárt. Így is
rászorulunk.szerétetének
hitünket és életünket tisztító korbácsütéseire.
ő

Uram! Áldlak, hogy meghaltál és feltámadtál értem. Ámen.
Bűneinkért vérzett, És mindent elvégzett. Meghalt értünk. Ő
lett üdvünk ára. Áldozatát látva, Felelt Istenünk: Dicsően és
győztesen Felkeltette harmadnapra, És felmagasztalta. 220,2
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Kedd

Zsid 2,17-18

Irgalmas és hű főpap
"Mindenben hasonlóvá kellett lennie a testvéreihez, hogy irgalmas és hű főpap legyen az Isten előtti szolgálatban."
Aziránt vagyunk bizalommal, akiről tudjuk, hogy megért bennünket, segítőkész és javunkat akarja. Hogy mi ne kételkedjünk
abban, Krisztus ismeri a kísértés erejét, ismeri a haláltól való
félelem gyötrelmeit és megérti gondjainkat,
azért Krisztus testében átélte /mindezeket.
Viselte a test erőtlenségét,
szenvedte
fájdalmait, éhezett, szemjazott. hasonlóvá lett embertársaihoz.
Ő tudja, hogy milyen nagy szükségünk
van Isten irgalmára a
veszedelmet nem látó vakságunk, Istentől elszakadt gondolkodásunk és önmagunkat jobbítani nem tudó gyengeségünk
miatt.
Ahhoz azonban, hogy mi Isten irgalmát megismerjük és elnyerjük, kőzvetítőre van szükségünk.
Ezt a főpapi szolgálatot
vállalta értünk Krisztus úgy, hogy
maga szerzett engesztelést
bűneinkre, önmagát adva halálra. Mindezt azért tette, hogy bízni
tudjunk benne, s rajta keresztül olyan kapcsolatunk
legyen az
Atyával, mint neki. Mi is Isten gyermekei legyünk s vele testvérek, akiknek Krisztussal együtt örökségük van.
Főpapi szolgálatát végzi ma is, az nem ért véget. Igéjével
magához hív, lelkével bátorít, tanít, hogy merjünk benne bízni,
s ma is kőzbenjár értünk az Atyánál. Ezért vihetjük Isten elé
kéréseinket bizalommal az
nevében.
ő

ő

Uram! Te ismered ~dzjleremet fenyegető veszedelmeket, s látod
gyengeségemet, megérted szorongásaimat. Köszönöm, hogy bízhatom benned, s általad megismerhettern Isten irgalmát. Ámen.
Hű szíve csupa irgalom És érző, meleg részvét. Ha ínséget lát
valahol, szent szeme szánva néz szét.: Ki mennynek,
földnek
parancsol, A legkisebbhez úgy hajol, mint édestestvéréhez.
384,3
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Jn 1l.46-53

Szerda

" Érdekvédelem"
"Attól a naptól fogva egyetértettek abban, hogy megölik."
Mit tegyünk? Sokféleképpen hangozhat el ez a kérdés, de
mindig érdekünk keresését foglalja szóba.
Istennel kapcsolatban s a vele való viszonyt illetően is sokszor
elhangzik. Megfogalmazódhat benne vágyódó hitünk, de önmagunkat mentegető hitetlenségünk
is. Sokszor nem is várunk
feleletet erre a kérdésre, mert úgyis csak akkor figyelűnk a
tanácsra, há az egybeesik saját szándékunkkal.
hiszen mindig
vélt érdekünk szerint döntünk.
Jézus szava és tettei Istentől kapott hatalmát hirdeti sennek
megismerése hitet és engedelmességet kíván az embertől. Az
embertársainktói való félelem azonban sokszor elfojtja ezt a hitet.
Ilyenkor inkább feláldozzuk a megismert igazságot kényelmünkért, vélt nyugalmunkért vagy előnyünkért, mint ahogy Jézust
is halálra szánta Kajafás. Ez az emberi számításon alapuló magatartás azonban megfoszt bennünket attól, hogy megmaradó reménysége legyen az életünknek.
Igaz érdek védelmünk abban a Jézus Krisztusban van, akitől
talán félünk, akit mellőzni akarunk, aki mégis értünk halt meg,
nekünk hirdeti Isten kegyelmét, a megtérés lehetőségét. Őmaga
számunkra ~. feltámadás és az élet, ezért a halállal szemben is
reménységet ad hatalma és szeretete.
Uram! Áldalak, hogy érdekemet védted bűn és halál hatalmával
szemben. Tégy bölccsé, hogy azt a reménységet, amit te szereztél meg
nekem, meg ne tagadjam, hanem megbecsüljem. Ámen.
Jézus e világ bűnéért Ki meghalni eljöttél, S tévelygő nyájad
üdvéért Önként áldozat lettél; Ki kész voltál ontani vért Ádám
romlott fiaiért: Kérlek, halálod ára Rajtam ne vesszen kárba!
203,1
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Zsid 7,24-27

Akire szükségünk

Csütörtök

van

"Ilyen főpap illett hozzánk."
Válogatós emberek vagyunk. Abban is, ahogyan a magunk
lelki békességét keressük, és abban is, ahogy meg akarjuk szerezni üdvösségünket.
Meglepő, hogy a mindent ésszel megérteni
akaró ember hányféle vallásos hiedelem és bölcselkedés után fut,
s azokban hogyan válogat. Keresi a lelki kielégülést s vele együtt
élete biztonságát.
Csak azt fogadja el nehezen, ami a legegyszerűbb: Isten bűnbocsátó szeretetét, könyörülő irgalmát. Pedig Isten olyan kőzvetítő
főpapot adott nekünk, akire szükségünk van, aki hozzánk illik.
Aki Isten irgalmas szeretetét hozta a gyűlölködő embernek. Aki
ártatlan volt, mégis bünök bűntetéséért
lett áldozat, hogy megváltónk legyen. Aki a halállal szemben tehetetlen ember sorsát
vállalva meghalt, hogy feltámadásával
győzzön a halál felett, s
győzelmében részesítse mindazokat,
akik bizalommal fogadják
kézbenjáró
szolgálatát. Lelkét adta s vele erejét, hogy a jóra és
a kísértésekkel szembeni küzdelemre ösztönözzön.
Ha áldozatának nem lenne ilyen ereje, népe elveszne bűneiben. Ha diadalának nem lenne ilyen hatalma, nem lehetne reménységünk. Ha Lelke nem munkálkodna
egyházában,
nem
újulhatna meg annak hite és élete. Áldozatának és győzelmének
ereje azonban végigkíséri az emberiség életét a végső ítéletig.
ahogy maga is él és gyűjt~ vezeti övéit Lelkének erejével e földi
életen át az őt szinről szinre látó üdvözültek seregébe.
Uram! Áldalak, hogy nem kell magamban keresn em az üdvösség
útját, mert az már tebenned megnyílt előttem. Segíts, hogy hálás
szívvel fogadjam szolgálatodat. Ámen.
Ó, én kegyelmes Jézusom, Édes megváltó Krisztusom. Te vedd
fel az én ügyemet, Tedd magadévá szivemetl 305,2
ő
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Mt 27.15-26

Péntek

Aki kezét mossa
"Ártatlan vagyok ennek az igaz embernek a vérétől."
Miért ne maradhatnék semleges? Miért kell döntenem abban,
hogy Jézus igaz volt-e vagy nem? Ezek a kérdések rejthetik
bizonytalanságunkat,
hitetlenségünket, csak éppen a döntés alól
nem szabadítanak fel bennünket. Aki semleges akar maradni, az
azzal döntött Jézus ellen, hogy félreáll. A Krisztusban kapott
örömhír előtt bezárja fülét és szívét. Megtagadja azt az ajándékot
amit Jézusban nyerhetne. Nem ismeri be erőtlenségét, bűnbocsánatra szorultságát, haláltól való félelmét, az élet utáni vágyát.
Önma$át csapja be, amikor életének ezekkel a kérdései vel nem
mer vagy nem akar szembenézni.
Az emberek gúpyolódásától,
rosszindulatától
való félelem
kényszerítő ereje sokszor szembefordíthat az igazsággal és olyan
önámítás ba visz, hogy döntés nélkül semlegesek maradhatunk.
Önmagunk mentegetése, semlegességünk bizonygatása azonban
maga is a bűntudat jele, mint Pilátus kézmosása. Pilátus arra is
példát ad, hogy aki fél az igazság mellé állni, azt erre tanácsolni
sem lehet. A félelem erősebb és gonoszabb tanácsadó, s az egyik
helytelen döntésünk a másikat vonja maga után.
Döntéseink következményeit valóban viselni kell. Vélt sem legességünknek is megvannak a következményei. Akik a Krisztushoz tartozás kötelékétől akarnak szabadulni, sokkal súlyosabb
kötelékek rabságába esnek. S akik azt hiszik, hogy elkerülik a
Krisztushoz tartozás nehézségeit, olyan erőknek válnak kiszolgáltatottá, amelyek valóban veszélybe sodorják életüket.

Uram! Védj meg, hogyfélelmeim el ne tántorítsanak tőled. Ámen.
Lelki próbáímban,
Jézus, légy velem, EI ne tántorodjék tőled
életem! Félelem ha bánt, vagy nyereség kísért. Tőled elszakadnom ne hagyj semmiért. 451,1
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Zsid 7,1-3

Szombat

Istentől nyert papi szolgálat
.De miután hasonlóvá lett az Isten Fiához, pap marad mindörökké. "
A Szeutirésben többször találkozunk azzal a felhívással, hogy
Krisztus kővetői legyenek hasonlóak Urukhoz, öltözzék fel Krísztust, igyekezzenek megvalósítani azt, ami Krisztus Jézusban is
megvolt. Melkisédekről
ma azt olvassuk, hogy
hasonlóvá lett
az Isten Fiához. Legalább másfél évezreddel Krisztus előtt élt. Ábrahám örült
azáldásának, és a magasságos Isten papjaként tisztelte. Nevét úgy
őrizte meg a Szentírás, hogy az igazság királya és a békesség
királya volt. Származását és életének végét nem ismerjük. Nevét
szolgálata miatt őrizte tisztelettel az utókor, s ebben volt hasonló
Krisztushoz, akiben az igazság napját és a békesség fejedelmét
adta nekünk Isten.
Krisztusban Isten a maga igazságával és a maga békességével
ajándékozott meg minket. Ő nem azért jött, hogy az Isten törvényét - mely nyilvánvalóvá
teszi a bűnt - eltörölje, hanem hogy
betöltse; a Törvényszegő emberért pedig életét adja, elszenved ve
helyette bűnei büntetését. Így kapcsolta össze Isten igazságát és
könyörülő irgalmát. Így lett a békesség fejedelme is, mert Isten
döntése az volt: "hogy általa békéltessen meg magával mindent,
a földieket és a mennyeieket
úgy, hogy békességet szerzett a
keresztfán kíontott- vére által." Az öltözi fel Krisztust, akinek
élete ennek az igazságnak és ennek a békességnek a szolgálatában
áll, s az ma is papi szolgálatot végez.
Uram! Áldalak, hogy te vagy igazságom és szolgálhatlak. Ámen.
Te vagy nékünk minden igazságunk, Jámborságunk
és ártatlanságunk: Te vagy nekünk szentségünk, váltságunk, Isten előtt
örök boldogságunk.
363,3
ő
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Mt 21.1-9

Fil 2,5-lJ

A Dávid fia
"Hozsánna a Dávid Fiának! Áldott, aki jön az Úr nevében!"
Jeruzsálemi bevonulásának előkészületeit Jézus maga irányítja. Ezzel juttatja kifejezésre tanítványai előtt, hogy ura a bekövetkező eseményeknek. Nem akaratától függetlenül történnek,
hanem
megy az események elé, hogy vállalja azokat.
Amit tesz, abban Isten ígéretei teljesednek be, s ez az események külső megjelenési formáiban is kifejezésre jut, hogy kővetői
felismerhessék. benne és általa Isten maga cselekszik. Ő az, akiről
a próféták szóltak.
A Zakariás próféta által ígért király "igaz és diadalmas, alázatos
és szamáron űl." Jézus bevonulásában az alázata, a nem megkülönböztetettekhez
tartozása nyer hangsúlyt. Nem politikai váradalmak beteljesítője, hanem Isten űdvőzítő akarata szerint tölti
be az ígéreteket. Dávidnak az a sarja, aki által a bűnösök valóban
elmondhatják: "Az Úr a mi igazságunk."
Jeremiás próféciáj a Dávid fiáról és a Jeruzsálembe menő Jézust
kísérők kiáltása számunkra is az Isten által adott Szabadítóról
tanúskodíke aki az Úr nevében jött és jön hozzánk.
Ha a mi szívünkből is a megismerés őszinte vágyával tört fel
a kérdés: ki ez? - az az Isten üdvözítő szeretetében bízó hit első
lépése lehet életünkben.
ő

Uram! Alázatod rejti királyi hatalmadat, ahogy közösséget vállalsz a bűnösökkel: rejti tisztaságodat. Mégis, kérlek, te légy életem
ereje és igazsága, hogy követhesselek. Ámen.
Én lelkem, útra készülj, kísérd el Uradat! A szent város felé
tart, Kövesd és el ne hagyd! Szent áhítattal kísérd, Úgy nézd nagy
kínjaitl Hordozni a keresztet Téged is megtanít. 209,1
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Jn 18,33-38

Hétfő

Az igazság tanúja
nÉn azért születtem, és azért jöttem a világba, hogy bizonyságot
tegyek az igazságról: mindenki, aki az igazságból való, hallgat az
én szavamra."
Pilátus az igazságot akarja tudni Jézusról. Még sincs a helyes
döntéshozatalhoz meggyőző ereje számára a felismert igazságnak,
és tulajdonképpen nem is érdekli az az igazság, amelynek tanúja
előtte áll. Választ nem váró nyitott kérdése jól érzékelteti azt a
kiábrándultságot és közönyt, amellyel
az igazság kérdését kezelte. Olyan ember válasza ez Jézus szavaira, akinél az egyéni
érdek vált ítéleteinek mértékévé. De kérdésében a hatalom képviselőjének felfogása is megfogalmazódik: tudja, hogy akinek
kezében hatalom van, azé a döntő szó, és annak érdeke az egyéni
érdeket is elnyomhatja.
Az igazság nem értelmi meggondolás és nem vita kérdése
Jézusnál sem, hanem Isten valóságának a kinyilatkoztatása. Úgy,
ahogy Istenről engedelmességéveI, tanításával, könyörületességével, áldozatával és feltámadásával bizonyságot tett. Hatalma
nagyobb minden földi hatalomnál, és felette áll e világnak, Isten
valóságát és igazságát azonban nem a hatalom kényszerével,
hanem a szeretet erejével ismerteti meg. Általa új kapcsolatban
kerül az ember Istennel, és az ember döntései és ítéletei is tőle
nyerik mértéküket. A benne bízó hit nyerhet bátorságot ahhoz,
hogy félelem nélkül ragaszkodjék a megismert igazsághoz.
Uram! Add, hogy éhezzem és szomjazzam igazságodat. Ámen.
Ó, vonj, Atyám, Fiadhoz engem, Hogy szent Fiad viszont
hozzád vigyen! Jóvoltod amíg áldva zengem, Szállást énbennem
Szentlelked vegyen .. Üjjászült szívem így feléd dobban, És ajkam
téged dicsér boldogan. 59,2
ő
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Fil 2,1-4

Kedd

}(özösséget terer.ntő szeretet
"Ugyanaz a szeretet legyen bennetek, egyet akarva ugyanarra
törekedjetek. "
A Krisztusban bízó hit, a Krisztushoz tartozás tudata összekapcsolja a gyülekezet tagjait, testvérekké teszi őket. Ez a közösség
azonban csak akkor maradhat meg, ha egyéni önzés, dicsőségvágy, irigység nem rontja meg a tagok egymással való kapcsolatát. Örömmel együtt dolgozni csak azok az emberek tudnak, akik
ugyanazzal a másikat megbecsülő indulattal élnek. Igazi közösség
csak ott jöhet létre, ahol megvan a kölcsönös bizalom.
A gyülekezet tagjaiban meg kell lennie a megbocsátó szeretetnek, az önzetlen segítőkészségnek, az egymást vigasztaló együttérzésnek, az egymás hitét erősítő felelősségnek. Az egymás iránti
szeretethez igen nagy alázat kell, hogya másikat számunkra
idegen szokásai, erőtlensége, bűnei ellenére is vállalni tudjuk.,
Krisztusban kapott vigasztalásunk az, hogy ő bűneink ellenére
vállalt bennünket. Egyedül az szeretete lehet testvérszeretetünk forrása. Lelkével munkálkodik bennünk, megnyitja szemünket bűneink és szeretetlenségünk felismerésére, formálja és
tisztítja az életünket. Megtanít örülni azoknak, akiket testvérként mellénk ad, és megtanít örülni annak is, ha másikért valamit
tehetünk. .
Az apostol figyelmeztet, hogy erre a közösségre törekednünk
kell. Ha a testvéri kapcsolatot nem vesszük komolyan, az Atya
szeretetével élünk vissza.
Uram! Köszönöm azokat, akik hitben testvéreim. Ámen.
Egy Urunk s Atyánk van, Egy test tagjai vagyunk, Testvérekként kell hát Szeretetben maradnunk. Isten 4gy alkotta Az egész
világot, Hogy csak a szeretet adhat boldogságot. 446,3
ő
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Jn 10,17-21

Szerda

A megdicsőülés útja
"Azért szeret engem az Atya, mert én odaadom az életemet, hogy
aztán újra visszavegyem. Senki sem veheti el tőlem: én magamtól
adom oda."
Jézus tudta, hogy meg fog halni, de ez a tudat nem az elkerülhetetlen tragédia szorongó érzése volt, hanem az Isten akaratának
való engedelmesség és az előtte levő út világos látása. Ő maga adja
oda az életét, hogy áldozatának bűntörlő ereje sokakat gazdagítson. Azt is tudta, hogy .újra "visszaveszi" életét, ahogy arról
szenvedésjövendöléseiben
is szólt. Hatalmát nem a szenvedés és
halál elkerülésében, hanem vállalásában és legyőzésében mutatta
meg.
Mind szava, mind áldozati halálának és feltámadásának örömhíre sok vitát váltottak ki az emberek között. Aki értelmével
akarja megragadni azt, amit mondott s ami vele történt, az kűlőnféle magyarázatokat keres, hogya maga módján értelmezhesse az
eseményeket, így sokan éppen azért, mert nem értik, tagadják az
evangéliumi híradást. Ami az emberi ész számára lehetetlennek
tűnik, abban a Krisztusban bízó hit az
megdicsőülésének az
útját ismeri fel: küldetésének a hűséges betöltését, engedelmességének az erejét és feltámadásában megnyilvánuló isteni dicsőségét. Amit önmagáról előre megmondott, azok éppen beteljesedésükkel győzték meg tanítványait arról, hogy általa valóban ISten
szabadító akarata és' ígéretei teljesedtek be.
ő

Uram! Segíts, hogy hitemmel lássam dicsőségedet. Ámen.
Nincs még ily áldott, hű barát. Őt adta Isten nékünk. Ő az, akit
Atyja maga szánt Szent váltságdíjnak értünk. Ó, csodás égi szeretet! Az Atyát arra késztetted, hogy Fiától megváljon. S ki előtt
ég és föld reszket, Érettünk sírba fektetted Győzni poklon, halálon. 370,2
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Jn 13,1-17

NAGYCSÜTÖRTÖK

1Kor 17,25-29

Szolgálatul adott élet
"Ha nem moslak meg, semmi közöd sincs hozzám."
Amikor Jézus megmosta tanítványainak a lábát, szolgamunkát
végzett. Valószínűleg azért a két tanítványáért,
akik azért versengtek, hogy ki a nagyobb. Szemüket megnyitó jellé tette ezt
annak felismerésére, hogy az egész élete és minden cselekedete
az övéiért vállalt szolgálat. Annak van közössége vele, annak van
része őbenne, aki ezt a szolgálatot elfogadja.
Szolgálatának az elfogadása .annak elismerése, hogy arra rá
vagyunk szorulva. Ha az ember azt hiszi, hogy arra nincs szüksége és \elutasítja, nem részesülhet abban az ajándékban.
amit
Jézus ad.
Jézus szolgálatának életet tisztító ereje van, bűneink terhétől
szabadít, bűnbocsánatot ad. Ennek a szolgálatnak, a Krisztusban
való részesedésnek ma is érzékelhető ajándéka számunkra az
úrvacsora. Aki ezt hittel fogadja, az beismeri, hogy rászorul
Krisztus életet tisztító szolgálatára, és részesül is abban. Aki ezt
közömbösen fogadja vagy elutasítja, az őt magát veszti el s a
benne kapott kegyelmet.
Követőitől pedig Jézus azt várja, hogy aki szolgálatának ajándékaiban részesül, az az példáját követve tőle tanult alázattal
és szolgáló lelkülettel éljen. Ebben ígéretével is bátorít: "Boldogok lesztek, ha így cselekesztek."
ő

ő

Uram! Köszönöm, hogy szolgáltál nekem életeddel, haláloddal s
hogy véred bűntisztító erejében bízhatom ma is. Ámen.
Szentséges teste érettünk adatott, Halála életet hozott. Ő ennél
többet nem kínálhat nekünk, Erről mostan emlékezzünk! Irgalmazz, Úristen! Urunk, a te nagy szereteted Erre téged így kényszerített, Kiontott, szent véred Érettünk megfizetett. Irgalmazz,
Úristen! 304,2
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Jn 19,16-30

Ézs 53,1-12

Elvégeztetett
"Ő pedig maga vitte a keresztet, és elért a koponyá ról elnevezett
helyre, amelyet héberül Golgotának neveznek. Ott megfeszítették őt
és vele másik kettőt, jobbról és balról, középen pedig Jézust."
Jézus kereszthalálában
célba értek, azok az ígéretek, amelyek
Isten szenvedő szolgájáról szóltak, aki bűnhődött, hogy nekünk
békességünk legyen, aki feláldozta magát jóvátételül, hogy sokakat igazzá tegyen. Az evangélista szinte minden eseményben, ami
Jézus keresztje körül történik, ószövetségi próféciák beteljesedését ismeri fel. Ahogy Jézust a bűnösök közé sorolták, ahogy
Pilátus gúnynak szánt felirata tanúskodássá
vált, ahogya katonák Jézus ruháin megosztoztak,
ahogy Jézus szenvedett,
amit
halála előtt mondott, számára mind bizonyító erővel tanúsítják,
hogy Jézus a Krisztus, a megígért Messiás, és halálában Isten
megváltó terve ment végbe.
Jézus Krisztus kereszthalála és a róla szóló apostoli tanúskodás
bennünket is érint. A mi bűneink büntetése, a mi Istent engesztelő áldozatunk, bűnbocsánatunk
is ott van a kereszten abban a
Jézus Krisztusban, akit Isten nekünk adott Megváltóul. A prófétai ígéretek értünk teljesedtek be, és Jézus utolsó szava: Elvégeztetett - értünk hangzott el.
Az ígéreteit beteljesítő és megváltó tervét véghez vivő Isten így
tárta fel szeretetét, hűségét és igazságát, hogy mi Krisztus halálát
bűnbánattal nézzük áldozatának bűntörlő erejében pedig hálás
szívvel bízzunk.
Uram! Áldalak, hogy halálod életet termő magvetés. Ámen.
Királyi zászló jár elől, Keresztfa titka tündököl, Melyen az élet
halni szállt, S meg törte holta a halált. 189,1
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Mt 27,57--66

IPt 3,18-22

Félelmet legyözö szeretet
"Józse! elvitte a testet, tiszta gyolcsba göngyölte, és elhelyezte a
maga új sírjába, amelyet a sziklába vágatott."
A következményektől
való félelem sokakat visszatartott attól,
hogy nyíltan Jézus híveinek vallják magukat, míg Jézus élt. Az
emberektől való félelem nagyobb volt szívükben, mint a Krisztushoz való ragaszkodás. Jézus halála azonban döntés elé állítja
az óvatoskodókat
is. A halál rádöbbenti
az embert arra, hogy
életében mi a fontos, mi az, amihez igazán ragaszkodnia,
és mi
az, amitől igazán félnie kell. Ezt rnutatja arimathiai József példája,
aki életében nem mert Jézusért kiállni, halálában azonban megteszi, mert Jézus iránti szeretete legyőzte félelmét. Ez a szeretet
nyilvánul meg abban is, hogy saját új sírjába helyezi el Jézus
testét. Szeretete bátorrá teszi arra, hogy vállalja a Jézushoz tartozás következményeit.
Döntésének egyértelműsége
nyomasztó félelmek alól szabadította fel.
Vele szemben a Jézust halálra juttatók nyugtalan lelkiismerete
még a halottól is fél. Bár elérték, amit akartak, mégsem biztosak
abban, hogy amit Jézus ígért, nem kővetkezik-e be. Biztonsági
intézkedéseik
félelmüket mutatják.
Az embernek nincs olyan Istennel szembeni győzelme, amely
nyugodttá tenné. A Krisztushoz ragaszkodó szeretet megvallása
pedig erőt ad és megszabadít félelmeinktől.

Uram! Te ismered szívem szorongásait, önmagam féltését. Tudod
erőtlenségemet. Értem szenvedett halálod bátorítson, hogy ne rejtegessem benned bízó hitemet, hanem őszinte szívvel valljalak Megváltómnak, és megszabaduljak [élelmeimtől. Ámen.
Sírod ölén Íme békén pihenek már, Békességünk, Hogy halott
lelkünk feltámaszd, Te haltál meg miértünk. 212,1
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Mk 16,1-8

lKor 5,6-8

Feltámadott
"Ne féljetek! A názáreti Jézust keresitek, akit megfeszítettek?
Feltámadt, nincsen itt. Íme ez az a hely, ahová őt tettétek."
Jézus feltámadásának örömhíre az első meglepetés döbbenetében sokkal inkább félelmet váltott ki követőiben, mint ujjongást.
Nem voltak felkészülve Isten minden emberi elképzelést és lehetőséget felülmúló cselekedetére. Tanítványai számára is minden
emberi tapaszta1atot meghaladó, az előzetes ígéretek ellenére is
meglepő ajándéka volt Istennek.
Mert a feltámadás a legnagyobb erejű evangéliumi híradás,
amely által Isten Jézus egész életét, szolgálatát, szenvedését és
halálát igazolta. A tanítványokat pedig a Szentlélek világosságával meggyőzte arról, hogy Jézus Krisztusban végbement üdvözítő terve, s hogy szeretetétől már sem élet sem halál nem választja
el övéit.
A feltámadás örömhíre azt is lehetővé tette, hogy a Jézus
elfogatása alkalmával szétszóródott s halála miatt reményét vesztett tanítványi közösség új reménységgel együtt maradjon és
várja feltámadott, élő Urát.
Krisztus feltámadása a mai gyülekezet számára is a halál feletti
győzelem, és Isten halálból is életre vivő szeretetének bizonyosságát adja. Általa ismerhettük meg Krisztus szolgálatának és
hatalmának erejét és isteni dicsőségét. A benne bízó hit erős
bizalommal és örömmel vallja: Jézus él, én is vele!
Uram! Áldalak, hogy feltámadásod öröme betöltheti szívem, s az
örök élet reménységét adja számomra is. Ámen.
Jézusunk feltámadt! Diadala áthat Síron, halálon. Árt-e halál
mérge? Hisz vereség érte. Az Urat áldom! Élete így győzte le
Lelkünk minden ellenségét. Zengjük dicsőségét! 220,1
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HÚSVÉT 2. NAPJA

Csel 10.34-43

Megnyílt szemek
"Ó, ti balgák, milyen rest a szívetek arra, hogy mindazt elhiggyétek, amit megmondtak a próféták! Hát nem ezt kellett-e elszenvednie a Krisztusnak, és így megdicsőűlnie?"
Jézus feltámadásának
híre és öröme nem tudta áttörni az emmausi úton haladók csalódását és fájdalmát, amit halála okozott.
Bizonytalanság
ülte meg a szívüket. Nem merték hinni Jézus
halálának és feltámadásának
összefüggését.
Jézus úgy lép melléjük. hogy ismeri bátortalanságukat
és vakságukat. Az ószövetségi ígéretek felidézésével nyitogatja szernűket. Kőzősséget vállal velük, amikor elfogadja hívásukat és otthonukban asztalhoz űl, hogya kenyér megtőrésével. szolgáló szeretetére való emlékeztetéssei megnyissa szemüket, és megismertesse magát.
A húsvéti örömhírt ma is nagyon sok kétség fogadja, és sokan
vannak, akik más reménység beteljesítőjét
keresik Jézusban.
Krisztus feltámadása azonban túlmutat ezeken a földi reménységeken. Feltámadása által válnak igazán érthetővé számunkra a
Megváltőról- szóló ószövetségi próféciák és a tanítványoknak
adott ígéretei is, hogy nem hagyja magára övéit, velünk van, és
mi naponta az
szabadító, életre vivő szolgálatának áldásában
részesülünk; Amikor megnyitja szemünket ennek felismerésére,
bennünket is feltámadásának
tanúivá tesz.
Uram! Nyisd meg szememet, hogy lássam hatalmadat és szeretetedet, hogy naponta részesüljek je/en léted áldásában. Ámen.
Két tanítvány indul útnak. Mennek Emmaus felé. Viszik terhét
fájdalmuknak. Szemük még könnyel tele. Panaszukat beszélik el,
De az élő Jézus kőzel, Hogya bánat fellegét Igéjével űzze szét.
221,1
I
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Kedd

Jel 1,17-18

Első és utolsó
"Ne félj, én vagyok az Első és az Utolsó, és az Élő."
Krisztus isteni méltósága jut kifejezésre János látomásában.
A teremtő Istennel való egysége és halálból szabadító örök életet
adó hatalma. Ézsaiás prófétánál kétszer találjuk Istennek azt a
megjelölését, hogy
az első és az utolsó. Először azt juttatja
kifejezésre, hogy rajta kívül nincs Isten, másodszor hogy kezében a teremtés és a végső ítélet.
Amikor Jézusról rnondja az apostol, hogy
az első és az utolsó,
akkor arról tanúskodik,
hogy nincs senki más, aki az embert
kimentheti a halálból és megmentheti a pokoltól, egyedül csak
az érte meghalt, de feltámadt és Isten hatalmával rendelkező
Krisztus.
Látomásával János apostol Krisztusban bízó hitre bátorít, hogy
az ember felmér]e és felismerje: számára a Teremtő ajándéka e
földi élet, de reménytelenül
áll a halállal szemben, amig el nem
jut a feltámadott,
élő és a halál kulcsát kezében tartó Jézus
Krisztusban bízó hitre.
Bár a bűnös ember csak rettegéssel állhat meg az előtt, akinek
kezében végső ítélete van, Krisztus szava feloldja ezt a félelmet
és bizalmat ad a szívünkbe.
Hiszen halál felett diadalmaskodó
élete és hatalma nekünk szeretetének, áldozati halálának megváltó erejét mutatja meg. Ezért hangzik biztatásként
felénk is: Ne
félj, én vagyok az Első és az Utolsó.
Uram! Köszönöm, hogJs.!ememet megnyitod hatalmad és dicsőséged meglátására. Így még nagyobbnak látom engedelmességedet és
áldozatodat. Kegyelmed örók életre vivő ereje oltalmazzon, hogy
bátor legyek hitemben és hűséges követésedben .. Ámen.
ÉI örök fenségben Jézusunk az égben. Áldást zengenek, Őneki
szolgálnak, Parancsára várnak Angyalseregek.
Hatalom és irgalom Mind övé, hogy erősítsen, Mennybe elsegítsen. 220,3
ő
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Lk 24,1-12

Szerda

Visszaemlékeztek szavaira
"Mit keresitek a holtak között az élőt? Nincsen itt, hanem feltámadt. Emlékezzetek vissza, hogyan beszélt nektek."
Az üres sír, bármilyen meglepő volt is, önmagában nem jelentette Krisztus feltámadásának bizonyosságát. Csak bizonytalanságot támasztott vagy csodálkozást szült, s egy izgalommal teli
kérdést: Mi történt? Az asszonyokban akkor születik meg a
feltámadás hite, amikor hallják az örömhírt, és vissza emlékeznek
Jézus szavaira.
Bár többször is hallották Jézus felkészítő szavait, szenvedésének és ~halálának jelentősége teljesen elvonta figyelmüket a feltámadás ígéretéről. A szenvedés kínjait sokszor láthatták, féltették
tőle Jézust. A halált mindent lezáró végnek tartották, maguk is
féltek tőle. A feltámadásra gondolni sem mertek, amikor az is meghalt, akinek egyedül volt hatalma arra, hogy holtakat feltámaszszon. Most azonban megelevenedett bennük Jézus ígérete. Felismerték annak igazságát, s már az ígéret beteljesedésének örömével tudták továbbadni Jézus feltámadásának hírét.
Az apostolok azért tartották üres fecsegésnek az asszonyok
híradását, mert ők sem mertek bízni Jézus ígéretében. Őket pedig
csak a feltámadott Krisztussal való találkozás győzte meg, sakkor
nyílott meg értelmük, hogy értsék az írásokat és ígéreteket.
Krisztus fbitámadásának örömhírét mi is emberek híradásán
keresztül kapjuk. Jó hogy ismerjük az ő kétségeiket, hitetlenségüket, mert éppen így érezzük tanúskodó szavuk hitelességét, és
a mi szemünk is megnyílik, hogy lássa az ígéretek beteljesedését.
Uram! Kérlek, bizonytalanságomból
szavad vezessen el a benned
bízó hit bizonyosságára. örömére és reménységére. Ámen.
Bízzatok! Él! Feltámadott! Leküzdött minden ínséget. Halálon
győzött az élet. Halleluja, Halleluja, Halleluja! 216,4
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1Kor 15,12-20

Csütörtök

Halottak feltámadása
"Ha pedig Krisztusrál azt hirdetjük, hogy feltámadt
hogyan mondhatják némelyek, hogy nincs a halottaknak

a halálból,
feltámadá-

su k?"
.
Ahogy Krisztus minden tette és halála is értünk történt, úgy
feltámadása is. Sőt, feltámadása volt a pecsét az egész életén és
szolgálatán. Ha nem támadt volna fel, akkor is sok életbölcsességet tanulhatnánk
tőle, ~de mi lenne a reménységünk?
Nagyon sok ember tisztelettel áll meg Jézus előtt. Rácsodálkoznak jóságára, bölcsességére, szilárdságára, de feltámadását, amely
már túlesik az emberi gondolattal és tapasztalattal
megfogható
határán - már nem tudják hinni, elfogadni.
Ha az ember a maga erejére és lehetőségére tekint, ez lehetetlen
is. A Krisztusban kapott megváltás azonban meghaladja a mi
gondolatainkat, és az
hatalmát nem korlátozza a mi emberi
lehetőségünk. Hogy benne maga az Isten cselekedett értünk, az
éppen erejének, halál feletti győzelmének a megmutatásában
lett
nyilvánvalóvá. Ahogy a halál nem tudta szeretetének életre vivő
erejét elfojtani. úgy a mi hitetlenségünk
se tudja azt tönkretenni;
de hitetlenségünk
meggátolhatja, hogy Krisztus halál feletti diadalának örömében részesüljünk. Az a hit, amelyhez nem tartozik
hozzá feltámadásunk
reménysége is, nem Krisztusban bízó hit.
Az nem Isten kinyílatkoztatására,
hanem saját elképzeléseinkre
épül. Életünk Krisztushoz
kapcsolódó reménysége
éppen az,
hogy számunkra
a feltámadás és az élet, s aki benne hisz, ha
meghal is él.
Uram! Kérlek, vezess át a halálon az örök életre. Ámen.
Jézus él, én is vele! Hol van, halál, nagy hatalmad? Jézus él,
sír éjjele Csak új reggelig takarhat. Ott leszek, hol Uram van: Ez
az én bizodalmam. 223,1
ő
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Félelemkeltő örömhír
"Menjetek el gyorsan, mondjátok meg a tanítványainak,
hogy
feltámadt a halálból, és előttetek megy Galileába: ott meglátjátok őt."
Máté evangéliuma Jézus feltámadásának
természetfelettiségét
azzal is hangsúlyozza,
hogy azt angyal megjelenésével
együtt
nagy földrengés is kisérte. mely félelmet váltott ki azokban, akik
a sírnál tartózkodtak.
'" ~
Voltak, akiknek félelme örömre fordult, amikor meghallották
Jézus feltámadásának
örömhírét.
Érezték. hogy Jézus élete számukra drága ajándékot jelent, s győzelme a halállal szemben
reménységet ad.
Voltak, akik ettől a hírtől még jobban megrettentek,
mint a
földrengéstől.
Azok, akik Jézust szerették volna sírba zárni s
kitörölni az emberek emlékezetéből.
Feltámadása számukra azt
jelentette, hogy nincsen hatalmuk felette, viszont a Feltámadottnak hatalma van az
életük felett. Az
számukra sem maradt
azonban más, ami a halál hatalmával és a végső ítélettel szemben
reménységét adhatott életüknek, csak a feltámadott és élő Krisztus bűnbocsátó kegyelme és szabadító szeretete.
Ezért van értelme annak, hogy Krisztus feltámadásának örömhíre hangozZék ebben a világban, hogya feltámadott Krisztusban
bízó reménység erejét és áldását mindazok megtapasztalhassák,
akik hisznek az evangéliumnak
és elindulnak utána.
Uram! Engem is megrettent hatalmad, de örömmel tölt el, hogy
halál felett győztes erődben bízhatom. Áldalak könyörülő irgalmadért, kegyelmedért és szabadításodért. Ámen.
Élet, halál Ura
már, Menedék, szikla vár. Száll örömének:
Miénk az örök élet! Jézus irgalmazz nekünk! 214,3
ő
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IKor 15,47-53

Szombat

Földi és mennyei reménység
"Amint viseltük a földinek a képét, úgy fogjuk viselni a mennyeinek a képét is."
Az örök élet ígérete nem természetfeletti lényeknek szól, hanem nekünk, akik viseljük ennek az életnek gondjait, betegségeit, szenvedjük mások és saját bűneink következményeit. Krisztus
megváltó szolg~latának és halál feletti győzelmének gyümölcseként azonban reménységben
élünk. Reménységünk
az, hogy
jóllehet itt, e földi életben magunkon viseljük Ádám bűntől
megrontott képét, Krisztushoz tartozásunk, a benne bízó hit, és
az ő szolgálatát háláló engedelmesség által mégis kiábrázolódik
rajtunk valami Isten képére teremtettségünkből.
Tudjuk, hogy
Isten már most elkezdte bennünk újjáteremtő munkáját, s azt.
akarja, hogy ennek vele való kapcsolatunkban
is, embertársainkhoz való viszonyunk ban is örömet adó eredményei legyenek.
Reménységünk távlata pedig az, hogy Krisztus bennünket is
kiszabadít a halál hatalmából, feltámaszt és kegyelméből üdvösséget ad. Akkor viselni fogjuk a megdicsőült Krisztus képét, s
ennek tisztaságát és Istentől kapott örömét nem tudja megrontani, tönkretenni az, amit Ádámtól örököltünk, mert nem lesz ereje
felettünk a kísértőnek, bűnnek és halálnak.
Ez a kettős reménység vezet minden nemzedéket Krisztus
követésének útján. Bár nem tudjuk, kinek mikor kell e halandó
testet letennie, azt tudjuk, hogyahalhatatlanságban
együtt áldjuk mindannyian Krisztust, az Urat, bűnbocsánatot
szerzett áldozatáért és életet adó szabadításáért.

Uram! Áldalak, hogy életem reménysége és ereje vagy. Ámen.
Hozzá kötött engemet Szent reményem minden szala: Hozzá
fűzte lelkemet Sírig a hit és a hála. Nem szakít el tőle már Sem
élet, sem a halál! 369,3
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A feltámadott

lJn 5,4-10

Jn 20,19-29

Krisztus hirdetteti és adja
a feloldozást

"Akiknek megbocsátjátok bűneiket, azok bocsánatot nyernek."
A feltámadott
Jézus tanítványaira
bízza az oldás és kötés
hatalmát. Ez az alapja az egyházban a közösségi és magángyónásnak. Az apostolok és utódaik hirdetik, de
maga adja és végzi
a bűnbocsánatot.
Gyónó és úrvacsorázó gyakorlatunkban
kétféle
kísértéssel találkoztam.
Van olyan testvér, aki azért nem indul el Jézus felé bűneivel,
és azért nem él Krisztus teste és vére kőzősségével, mert attól fél,
hogy nem tud helyesen és méltóképpen felkészülni az úrvacsoravételre. Egy idős asszonyt konfirrnációja
óta tartott vissza az
ítélettől való rettegés.
A másik kísértés az - ez a gyakoribb -, hogy valaki nem veszi
komolyan a bűneit és nem is nagyon bánja azokat. Minden
gyónási kérdésre válaszol, de nem gondolja végig a kérdések és
feleletek mélységét és komolyságát.
Testvérem, aki velem együtt elmélkedsz Krisztus Urunk szavai
felett, vedd számba a büneidet és attól fél], hogy akik nem vallják
meg és nem bánják meg azokat, megmaradnak
bűneikben
és
azokkal együtt mennek az ítéletre. Akik bánják bűneiket és
bíznak Jéz~s Krisztus kegyelmében, teljes bűnbocsánatot
nyernek.
Uram! Vallom, hogy bűnös ember vagyok. Kérlek bocsáss meg, adj
teljes feloldozást nekem. Ámen.
A mélyből hozzád száll szavam. Krisztus kegyelmezz! A bajban
lelkem társtalan. Krisztus kegyelmezz! Segíts! Segíts! Ne hagyj!
Ne hagyj! Nézd, rám tör a bűn már. Te adj, Te adj Erőt, Erőt!
Krisztus kegyelmezz! 554,1
ő
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2Kor 4,10-14

Hétfő

Krisztus részesít halálának és
életének áldásaiban

"Jézus halálát mindenkor testünkben hordozzuk, hogy Jézus élete
is láthatóvá legyen testünkben."
Jézus Krisztus golgotai kereszthalálának
áldása szüntelen realitás azoknak életében, akik élnek abból a lehetőségből, hogy ez
a kereszthalál bűneik bocsánatára történt. Itt élünk a földi életben a hús-testben
élés "mínden nyomorúságával,
bűnökkel és
betegségekkel, elfáradásokkal és csüggedésekkel.
Ugyanakkor a
keresztség által, a rendszeres úrvacsorával
élés által, de az ige
által is testünkben hordozzuk Krisztus halálát, azt az egyedülálló
halált, amely nem vereség, hanem győzelem volt. Jézus nem
mennybemenetele
előtt mondta, hogy "elvégeztetett",
hanem a
kereszten. Nem akkor, amikor már megszabadul küldetésének
terheitől, hanem amikor halálba ment értünk. Ezzel nyitotta meg
előttünk az atyai házba vezető utat.
Bűnbocsánatot nyert, megújult életünk valamit visszatükröz
Jézus Krisztus diadalmas életéből is, amikor meg tudunk szabadulni önzéseinktől, a magunknak és magunkért éléstől. Amikor
cselekedeteink mozgatórugója nem önmagunk dicsőségének keresése, hanem az a felismerés, hogya másokért élés lehetőség
arra, hogy felmutassuk:
"Élek pedig többé nem én, hanem él
bennem a Krisztus."
Uram köszönöm"'; hogy áldozatod ajándékaiban részesítsz engem.
Segíts életedet láthatóvá tenni életemben. Ámen.
Érdemed lett boldogságom,
És halálod életem, Áldlak érte
szüntelen. Hová mennék e világon, Mint tehozzád, Jézusom.
Nélküled elkárhozom. 391,2
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Jn 5,24-25

Kedd

A [eltámadott Krisztussal hit által átmegyünk
a halálból az életbe
" ... 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."
Az ítéletet az Atya átadta a Fiúnak. Az lesz a Bíránk, aki életét
adta értünk, és aki jól érthető szóval hív minket magához.
A zsoltáros így imádkozik: "Ítélj meg Istenem, és ments meg
engem." Alázatos szívvel fogadjuk el ítéletre méltó voltunkat.
Dunántúli gyülekezetben mondta el egy idős férfi testvér: Egyszer az istállót rendeztem éppen, amikor mint óriási súly nehezedett rám életem sok bűne. Tudtam, hogy Isten ítélete alatt vagyok. Térdre estem ott az istállóban és zokogva kértem: "Uram,
kérlek bocsáss meg nekem!" Félórát tölthettem így, amikor megkönnyebbedett
a szívem és mintha egészen más ember lettem
volna, úgy folytattam a munkámat.
Aki meghallja a testté lett Ige, Jézus Krisztus szavát és hisz
Istenben, annak örök élete van. Már most átment a halálból az
életbe. A türelmes kereszthordozás, a bátor bizonyságtevés, az
engedelmes szolgálatvégzés, az imádságban való elmélyülés a
Krisztus által feltámasztott ember jellemvonásai. Most kell, most
lehet az örök életbe elindulni. Most van a megtérés ideje.
Úr Jézus! Szeretném akaratomat meghajtani akaratod előtt. Szeretném meghallani és szívembe zárni igédet. Félelemmel és remegve
kérlek: ítélj meg engem! Alázattal és reménységgel kérlek: ments meg
engem irgalmadért. Ámen.
"Ments meg engem Uram, az örök haláltól, Ama rettenetes
napon minden bajtól, Midőn az ég és föld meg fognak rendülni,
S eljössz a világot lángokban ítélni. 494,1
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A feltámadott

2Kor

Szerda

15.14-17

Krisztusban

újjáteremtve

"Ezért ha valaki Krisztusban van, új teremtés az: a régi elmúlt,
és íme: új jőtt létre."
Egyik nagy áruházunk vezetője mondta el, hogy fiatal leány
ment be hozzájuk. Kezében jókora táskát szorongatott.
Azt
mondta, vissza akarja adni, amit az üzletből eddig ellopott. Tekintélyes mennyiségű és értékű árut rakott ki eléjük az asztalra.
Hitre jutottam - mondta>- azért teszem. A régi elmúlt, új jött létre
ennek a leánynak az életében, Krisztus által. Krisztusért.
Ez az új gondolkodásra,
beszédre, cselekedetre egyaránt vonatkozik. Látható jelek. amelyeket észre kell venni a kőrnyezetnek is. Egy férfi megtérése után sok mindenben megmutatkozik
az ő új élete. A házasságban, a gyermekekkel való kapcsolatában.
De még az istállóban is: "A bot a tehenek fegyelmezésére szolgált.
Korábban gyakran még ez sem volt elég, olykor a fejőszeket is
igénybe kellett vennem. Most viszont eltelt az egész nyár anélkűl, hogyabotot
egyszer is használtam volna, és ezt még csak
észre sem vettem. Ezek szerint még a teheneknek is meg kellett
érezniök, hogy az életemben valami megváltozott."
"A régi elmúlt, és íme: új jött létre." Tegye Jézus Krisztus
valósággá ezt az igét életünkben Isten dicsőségére, felebarátaink
örömére, lelkünk békességére.
Uram, hálát adok neked, hogy nem vetettél el színed elől. Kérlek,
adj hitet, s általa- új életet. Ámen.
Jézus a szőlőtő, Mi vesszők vagyunk, Élünk, ha őbenne Meg
is maradunk. Hogyha tőled Jézus, elhajolnek. Máris lemetszett
venyige volnék. 395,1
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Csütörtök

Jn 21,1-14

A feltámadott Krisztus meggyőz
"Ezután ismét megmutatta magát Jézus a tanítványoknak
a
Tiberiás-tengernél. "
Egyik legnagyobb nyomorúsága
életünknek
a kételkedés, a
bizalmatlanság.
Ez jellemezte Jézus tanítványait
is. Kételkedtek
Messiás-voltában,
feltámadásában,
annak ellenére, hogy szólt
nekik feltámadásáról. Húsvét után többször megjelent kőzőttük,
mégis maradtak kétségeik és visszatértek régi mesterségükhöz.
Jézus mégsem unt rá a kételkedŐ csapatra. Utánuk ment a Tibériás-tengerhez és újra megmutatta hatalmát a nagy halfogás csodájában. '
Közel állnak hozzám a tanítványok,
mert felismerem bennük
a magam hitbeli erőtlenségeit, csüggedéseit. Ugyanakkor hálás a
szivem, mert tudom, Jézus Krisztus ma is ugyanaz az Úr. Utánam
jön, hogy találkozzam .vele és meglássam,
nem egyszerűen van,
hanem hatalma is van gondoskodni rólam és bűnbocsánatot
adni
nekem. Vállal engem Jézus, ebből élhetek.
Ha felismerem - ahogyan János a csónakból - "az Úr az!", és
azt akarom, 'hogy velem maradjon, számítanom kell rá: ő fog
vezetni, nem én őt, sőt kellő időben akadályt is állít elém. .Krisztusorn, mióta Megváltómnak
elismertelek. mindig akadály, gát
voltál nekem. Köszönöm Krisztusom, hogy te vagy az én akadályom. Akadályozz meg mindig, ha lábaim sötét utakra tévednek."
Uram, kérlek jöjj hozzám, és adj nekem engedelmes és hűséges
szívet. Ámen.
Életem, Jézus, egyedül te töltsd be, És mindent, mindent adj
meg énnekem, Mi lelkem hozzád vonja, hozzád kösse! Tekinteted
kísérj en sziintelen! 387,1
ő
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Csel 3, ll-21

Péntek

Krisztus a nevébe vetett hitért ad
gyógyulást

"Az ő nevébe vetett hitért erősítette meg az ő neve ezt az embert."
Péter a csodálkozók figyelmét Jézusra irányítja, aki hatalmas
dolgokat cselekszik a benne való hit által.
Jézus Krisztus Úr mennyen és földön. Nem emberileg kell
Jézus úr voltáról gondo~kodni, hiszen a történelemből és egyéni
életekből is megtanulhatjuk, hogy amit szilárd hatalomnak gondolunk, egyszer csak erőtlen semmivé válik. Jézus az élő, teremtő
Ige, aki által a mindenség létrejött. Ő az a hatalmasság, akinek
nevére meghajol minden térd, mennyeieké, földieké és föld alatt
valóké. Mindenható Úr, aki szeretettel cselekszik ma is a világban az emberért és a teremtettségért. Ezért pedig hitet vár.
Hit által hatalmas dolgok történnek. Erről tanúskodik az egész
Szentírás, az egyház és egyes gyülekezetek története és sok
személyes élet is. Egy édesanya mondta el, hogy a háború alatt
a gyermeke súlyos betegen feküdt a bölcsőben. A faluban nem
volt orvos, pusztulás kőrős-kőrűl. és ő térdein állva hangosan
kiáltotta. "Jézus, segíts! Gyógyítsd meg a gyermekemet!"
A gyermeke másnapra meggyógyult. Jézus megkérdezi: "Miért
nincs hitetek?" Máskor azt mondja: "Ne félj, csak higgy!"
A hit nemcsak arra való, hogy a magam gondjával menjek
Uram elé, hanem a_rrais, hogy mások gondjának szószólója legyek
előtte.
Hiszek Uram, segíts az én hitetlenségemben! Ámen.
Hiszek, Uram, de erősíts, Kételkednem, ó, ne hagyj; Bún, halál
ellen bátoríts, Üdvöm, gyámolom maradj! Egyedül tebenned
bízom, S egykor téged, én Jézusom, Ott, hol bánat nincs többé,
Láthatlak mindörökké. 418,4
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Böjt a feltámadt

Lk 5.33-38

Krisztussal

Szombat

való találkozásért

.De jönnek majd napok, amikor elvétetik tőlük a vőlegény, akkor
azokban a napokban böjtölni fognak."
A kegyes zsidó hagyomány három dolgot tartott fontosnak az
Isten országa megvalósulásáért:
a törvény megtartását, az imádkozást és a böjtölést. "Hóseás próféta óta ismert az a kép, hogy
Izráel a szövetségkötés révén az Úr jegyese. Eljön majd az.utolsó
időben az Úr, megerősíti szövetségét és meglesz a mennyegző.
Jézus azt mondja. hogy az a régvárt idő most van." (Pröhle)
A tanítványok
a Messiás jelenlétében
ünnepelnek,
akkor lesz
szűkségűk böjtre, amikor elvétetik tőlük a vőlegény.
Boldog, örvendező napjai azok életemnek, amikor közel vagyok az Úr Jézushoz lélekben. Szolgálatom, emberekhez
való
viszonyom, családom tagjaival való együttlétem
kiegyensúlyozott és zavartalan. Máskor a gondok hatalmukba kerítenek, elerőtlenedik a hitem, az imádságaim sem hoznak megoldást. Elvétetett a Vőlegény. Úgy vélem, hasznos, ha az évi egyszeri nagypénteki bőjt megtartásával néhány napra ezenkívül is megtartóztatjuk magunkat bizonyos dolgoktól. Nemönsanyargatásra
gondolok, hanem testünk fegyelmezésére, gondolataink koncentrálására és arra, hogy imádságainkban
nagyon komolyan hívjuk az
Urat. Ha h [ányzik. amiről lemondunk,
gondoljunk
arra, azért
tesszük, hogy közel legyen hozzánk az Isten országa. Ez pedig
serkentsen boldog örvendezésre!
Uram, köszönöm neked, hogy a te kozeledben a szomorúság is
örömre fordul. Ámen.
Jövel, Jézus, lelkem hő szerelme! Tenélküled
szívem hova
lenne? Ó, jöjj, Királyom, Örömöm csak te vagy e világon! 383,1
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Jn 10,11-16

1rt 2,21-25

jó pásztor meggyógyít

"Bűneinket maga vitte fel testében a fára, hogy miután meghaltunk a bűnöknek, az igazságnak éljünk: az ő sebei által gyógyultatok
meg. "
Bár Jézus testi betegségeinket
is viseli, ebben az igében elsősorban arról kapunk tanítást, hogya
legnagyobb,
kárhozatos
betegségből gyógyulnak meg azok, akik elnyerik bűneik bocsánatát és meghalnak a bűnnek. Gondolkozz azon, hogya te életedben mennyire valóság a bűnös érmek, az óembernek a halála? Ha
látod még élet jeleit, borulj le Krisztus keresztfája előtt, és kérd,
szabadítson meg tőle. Ez. ma is, neked is lehetséges, sőt szükséges.
Ha az ő sebei által meggyógyulsz,
két ajándékot kapsz.
Az egyik ajándék, hogy életed helyes irányt vesz, hiszen ahhoz
tér meg, aki a lelkek pásztora és gondviselője. Ő adja számodra
az élet kenyerét és vizét, amit örömmel el is fogadsz.
A másik ajándék, hogy meggyógyított
és gondozott életed
képes lesz elviselni terheket, szenvedéseket,
amelyek mindennapos társai életünknek. Láttam sok testvért bénán, csonkán vagy
nagy lelki teher alatt Krisztusban megbékélt, derűs szivvel élni.
Gyógyíts meg engem Uram, akkor meggyógyulok. Szabadíts meg,
akkor megszabadulok. Ámen.
Az Úr az én hű pásztorom, És megtart oltalmában. Azért meg
nem fogyatkozom Semminemű javában, Mert engem maga legeltet. És beszédével ő éltet-Gyönyörűséges
helyen. 334,1
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Jn 10,27-29

Hétfő

A jó pásztor megtart

.é» örök életet adok nekik és nem vesznek el soha, mert senki sem
ragadhatja ki őket az én kezemből."
Életünk során legalább egyszer, de lehet, hogy többször is
átéljük terveink, fáradozásaink, eredményeink kudarcát, elvesztését. Zűrzavar vesz bennünket körül a munkahelyen vagy a családban, esetleg bent van a zűrzavar a szívünkben. Úgy érezzük,
minden elveszett, mi magunk is. Úgy tűnik, egyetlen megoldás
van: elmenni ebből az életből. Legalábbis ezt sugallja a sátán,
mert az a terve velünk, hogy végleg, visszavonhatatlanul
elveszszünk.
Jézus, a jó Pásztor utánam egy az elveszettnek. Ezen az áhitatos
könyvön keresztül is keres, a templomba hívó harangszón, a
gyülekezeti alkalmakon, lelkipásztorod, vagy. egy hívő ember
hívásán keresztül is azt teszi. Ha te is akarod, kiment mindabból,
amit nehéznek, elviselhetetlennek
találsz. Olyan élettel ajándékoz meg már itt a földön, hogy soha nem leszel elveszett. Lehetnek utána is nehéz napjaid, súlyos megpróbáltatásaid,
de
a
kezében tart és állja ígéretét: senki sem ragadhat ki téged az ő
kezéből. Kérlek, te se menj el onnan.
ő

Úr Jézus, te ismered gondjaimat, látod összetört szívemet .. Azt
hittem, már minden elveszett. Köszönöm, hogy megkerestél és meg
is tartasz most és mindörökké. Ámen.
Megy a pásztor sötét völgyön, pusztaságon áto Juha vagyok:
követem a pásztor lábnyomát. Ha a pásztor jár velem, s őriz
engem szüntelen, Miért lenne szívem mélyén gond és félelem?
542,2
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Jak 5.16-20

A

Kedd

jó pásztor megbocsát

. "Valljátok meg azért egymásnak bűneiteket, és imádkozzatok
egymásért, hogy meggyógyuljatok."
Sokan jól és helyesen, mások pedig felelőtlenűl
kezelik a
bűnvallást. Világosan kell látni, hogy amikor négyszemközt,
vagy néhány hívő testvér jelenlétében
valaki bűnvallást tesz,
akkor a legfontosabb személy a bűnvalló és a bűnt meghallgató
számára egya;ánt Jézus Krisztus. Egyedül neki van hatalma bűnöket megbocsátani a földön. Ezért szükséges az imádság, ami
nemcsak imádságos lelkületet jelent, hanem konkrét bűnvallást is.
A bűnvallónak
kérnie kell, hogy szabadon és leplezetlenül
tudjon beszélni arról, ami terheli lelkiismeretét.
Imádkozni kell
azért, aki előtt bűnvallást
tesz és Jézus Krisztus jelenlétéért,
amelyben valóságosan átélheti a bűnbocsánat örömét. Aki mások
bizalmát élvezi, annak szintén komoly imádsággal kell felkészülnie az együttérző szívvel való hallgatásra és tanácsolásra. A hallottakról kizárólag Jézussal beszélgethet,
és nem a bűnt kell
megértenie, hanem a bűnöst.
Ez csak olyan közösségekben lehetséges, ahol Krisztus testének
egy-egy beteg tagja érzi, mekkora fájdalmat okoz bűnével a többi
tagnak, legfőképpen pedig a főnek, és reméli, hogy bűnvallásával
maga is, a közösség is részesül Jézus bűntőrlő. gyógyító kegyelmében.

Adj Urunk olyan közösséget, ahol jelenlétedben őszinték lehetünk
egymás előtt. Ámen.
Irgalmad és nagy jóságod Megelégít engemet, A te anyaszentegyházad Így táplálja lelkemet: És segít, hogy célhoz érve, Eljussak a dicsőségre, Hozzád mennybe, Jézusom. 334,5
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Jn 21,15-19

A

Szerda

jó pásztor megkérdez

"Harmadszor
is szólt hozzá: "Simon, Jóna fia, szeretsz-e engem?" Péter elszomorodott, hogy harmadszor is megkérdezte tőle:
szetetsz-e engem? Ezért azt mondta neki: " Uram, te mindent tudsz;
te tudod, hogy szeretlek téged." Jézus azt mondta neki: "Legeltesd
az én juhaimat!"
Két lehetőségünk van. Gondolhatunk
Péterre, aki a nagy igéretek után háromszor is megtagadja Urát. No lám, ő is. Igazán nem
csoda, ha ebben a világban nem' vagyunk mindig hitvallók,
elhal!gatjuk
őt. alkalomadtán
meg is tagadjuk. Emberi dolog.
Sokkalhasznosabb
azonban, ha Jézusra gondolunk, aki határozott ugyan Péterrel szemben, ugyanakkor irgalmas is hozzá.
Az eredeti szöveg alapján egészen érdekfeszítő ez a beszélgetés. Jézus kétszer kérdezi Pétertől, szeretsz-e engem úgy, ahogyan én szeretlek, isteni szeretettel? Péter mind a kétszer azt
válaszolja: Te tudod Uram; hogy én emberi, baráti szeretettel
szeretlek téged. A harmadik kérdés: akkor hát szeretsz-e engem
emberi szeretettel? Azzal, amit ígértél. Péter rájőn. hogy még
ebben a szerétetben is milyen megbízhatatlan.
Nem várhatja
Jézus bizalmát. Szomorúan vallja be: ennyi telik tőlem.
Jézus meg-megújulóan
adja a megbízást: legeltesd az én juhaimat! A töredelmesen megbánt bűnre bocsánatot ad. A gyengeséget és fogyatkozást kipótolja. De elvárja, hogy ne csak elfogadói
legyünk szeretetének,
hanem továbbadói is.
Urunk, köszönjük irgalmadat és hűségedet! Ámen.
Szelíd szemed, Úr Jézus, Jól látja minden vétkemet; Személyemet ne vesse meg Szelíd szemed, Úr Jézus! 385,1
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lPt5.1-5

A jó pásztor megbízást

Csütörtök

ad

"Legeltessétek az Isten kiizottetek: levő nyáját; ne kényszerből.
hanem önként, ne nyerészkedésből, hanem készségesen.
A bázeli missziói iskolai diákjainak Írták: "Ne legyetek urak
és uracskák Isten országa szolgálatában! Legyetek sokkal inkább
szolgák! Mert Krisztus is szolga volt. Tudom. nagy a kisértés.
hogy urak legyetek! Csak urak ne! Ez senkihez sem illik. legkevésbé Krisztus szolgáihoz. Fát hasogassatok! Söprögessetek! Mossátok egymás lábát! Aki ezeket a legjobban tudja, az köztetek a
legnagyobb. Tudjátok meg, hogy az Üdvözítőnek nem nagyvilági
diákokra van szüksége, hanem napszámosokra.
teherhordozokra.
szolgákra, akik azonban szeretik Őt. Olyanokra. akik verejtékeznek, fáznak. éheznek, de mindezt örömmel teszik az Ő ked véért."
Önként és készségesen, feleletül az Ő szerétetere.
A legeltetés önfeláldozó szolgálatot jelent. Készenlétet. Azt
jelenti, hogy rajta tartom a szemem arámbízottakon.
Hozzásegítem őket minden szükségeshez. Megmutatom a helyet, ahol táplálékot, védelmet, biztonságot találnak. Elvezetem őket a juhok
nagy Pásztorához, vagy legalábbis megkísérlem ezt. S közben
boldog és megelégedett
vagyok, mert juha lehetek magam is.
Nem kívánok mást, mint megmaradni ebben a helyzetemben.
Uram, azzal bízol meg, hogy pásztora legyek az enyéimnek .
Köszönöm a hitet és a szeretetet, melyet adsz hozzá.
Ébredj, bizonyságtévő Jélek! A várfalakra őrök álljanak, Kik
bátran szólnak s harcra készek, Ha éj borul le, vagy ha kél a nap.
Hívásuk zengjen messze szerte szét Az Úrhoz gyűjtve népek
seregét. 467,1
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Péntek

A jó pásztor neveden szólít
"A!...·ia: aiuin mexy be, az pásztora a juhoknak. Ennek ajtót nyit
ajt661' és a juhok hal/satnak a hangjára, a masa juhait nevűkiin
szotitia és kivc:eti."
LI:

Madách
írja "Az ember tragédiájá"-ban:
"Be van fejezve a
nagy rnű. igen. A gép forog, az alkotó
pihen."
A Szeritirás
azonban
Istenről.
mint a teremtett
világ Gazdájáról
beszél, aki
nem hagyja
magAra-alkotását.
Szeretetének
legszembétúnőbb
megnyilatkozaSa
Jézus Krisztus közénk jövetele,
aki nyájat gyűjtőrt maga kőré és Pásztora lett ennek a nyájnak.
A jó-Pásztor
sok drága ajándéka
közül különösen
arra figyeljünk
ennek
az igének az alapján,
hogy
ismeri az övéit és
nevükön
szólitja őket. Négy és fél milliárd ember él a földön, dc
téged személy szerint.
név szerint ismer és számon tart. Ismeri
gondjaidat,
őrőrneidet.
nem egy vagy számára a tömegből.
Amikor clőszőr
hirdettem
az igét a nyíregyházi
Nagytemplomban
karácsony
ünnepén
és közel négyezer
ember 'volt jelen, arra
gondoltam,
Jézus mindenkit jobban ismer itt, mint én akár önmagamat vagy ta családom
tagjait.
1984-ben az LVSZ nyitó és záró
istentiszteletén
összegyűlt
12 ezer embert is név szerint ismerte.
Keresd a gyülekezetet,
ahol szól. és minden hívására,
vigasztalására válaszolj.
A világ Ura a te barátod,
aki életét adta érted.
ő

Or Jézus, kii:<;~iinöm,hoSY számon tartasz. Kérlek, szabadíts meg
mindcn

csiiS".'?,t'(Nstcll. Ámen.

Megy a pásztor
hazafelé
a gyöngykapun
áto Juha vagyok:
kővctcrn
a pásztor
lábnyomát.
Kitárják
a gyöngykaput.
Jézus
nyája hazafut.
Jézus nyomán örök égi fénybe visz az út. 542,3
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Csel 20,2>-31

Szombat

A jó Pásztor vigyázásra int
" Viseljetek gondot tehát magatokra és az egész nyájra
dühös
farkasok jönnek közétek ... sőt közületek is támadnak majd
akik
visszás dolgokat beszélnek ... Vigyázzatok."
pál apostol Milétoszban
elbúcsúzik
az efezusi vénektől és
vigyázásra inti őket. Az akkor elhangzott szavakon keresztül
Isten ma is szól a gyülekezetek
vezetőihez és felelősségteljes
tagjaihoz. VigyázniKell hitűnk és magatartásunk
helyességére és
az egész gyülekezet közösségére, mert külső és belső ellenség
támad, el akarja fordítani Krisztus útjáról a gyülekezetet a kigondolt igazságokhoz. Kétféle veszély fenyeget. Egyoldalú tanítások
a Biblia kiragadott részei alapján és a fellazítás. Nem kell olyan
szigorúan, olyan komolyan venni mindent a Szentírásból. nincs
abban semmi rossz, ha az ember némely bűnnel kiegyezik.
Pál azt írja a Timótheushoz
írt 2. levelében, hogy az egész
Szentírás Istentől származik: "A teljes Írás Istentől ihletett." Ezért
komolyan kell venni minden szavát, és Jézus Krisztus kegyelmére építeni a jelen világban való életünket és az üdvösségünket
egyaránt. Csodálatos erőt rejt magában Isten élő és ható Igéje,
kísértések és veszedelmek között is célhoz juthatunk
általa.
Uram, hálát adok neked egyházamért és gyülekezetemért. Kérlek,
tégy éberré a vigyázásban, állhatatossá igéd tanulmányozásában
és
az imádkozásban,
és felelőssé az egységért való fáradozásban.
Ámen.
Lelkem, vigyázz, készülj fél. Istent buzgón kérve; Váratlan ne
érjen el A kísértés éje. Ki nem kész, hogy nehéz Próbáját kiállja,
Bűnnek lesz szolgá]a. 441, 1
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Jn 16,16-23a

IPt 2.l1-20

Elvehetetlen öröm
"Nektek

is szomorúságo tok van, de ismét meglátlak majd titeket,
és örömötöket senki sem veheti el tőletek."
Az öröm sok ember életében nagyon ritka vendég, s ha be is
kopog, megrontja a hétköznapok tengernyi bosszúsága. Nem
könnyű ezt elviselni, ezért vannak olyan tömegesen, akik felelőtlenséggel vagy nekikeseredett makacssággal, mindenáron örömöt
akarnak aratni maguknak.
A kegyelmet nyert embernek örvendező élete van. Az öröm
forrása Jézus Krisztus bűnbocsátó szeretete, eredménye pedig
Istennel, emberekkel, helyzetekkel megbékélt életünk. Rajongás
lenne azt mondani: nekünk nincs szomorúságunk,
szenvedésünk, fájdalmunk. Maga Jézus mond]a. "Nektek is szomorúsagotok van." Sokszor éppen szenvedések, gyászok intenek az "odafent valókkal" törődésre, Ígéreteire való odafigyelésre, a vele
való találkozás várá sára abban az országban, ahol senki sem
veheti el a mi örömünket.
Istenem, magasztallak téged, mert elküldted világunkba egyszülött Fiadat.' Jézusom, hálát adok neked, hogy vállaltad a halált
értem. Köszönöm, hogy ott lehetek az örök örömben. Ámen.
Öröm vari nálad, még ha búbánat Ér is minket, Jézusunk.
Benned és véled mienk az élet, Nagy Megváltónk, hű Urunk. Te
széjjeltéped a köteléket. Ki benned bízik, sziklára épít. Örökké
élhet, halleluja! Kegyelmet leltünk, átölel lelkünk, Átfogunk
hittel, és nem szakít el Semmi tetőled, halleluja! 364,1

és örülni fog a sziuetek.
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1Thessz

5, l6-24

Hétfő

Hálás öröm
"Mindenkor örüljetek!"
Nem teljesíthetetlen
elvárás ez? Mindenesetre
be kell kerülnünk abba a sugárzásba, amely Krisztusból árad. Ha csupán
hangulatunkra vagy érzéseinkre támaszkodunk,
legfeljebb átmeneti. rövid életű öröm telik tőlünk, és külső forrás után kell
néznünk.
Goethe, az ünnepelt k·öltő és politikus írja: "Itt állok, szörnyű
örökkévalóság már sötét hida don, és felhatalmazásom boldogságra, mert boldog sohse voltam, be nem váltva, feltöretlen visszaadom."
Mennyíre más Gerhardt Pál éneke, noha koporsók sora állt
mögötte: "Öröme van szivernnek. leveti bánatát, mert teljes fényben látja feltűnni szép napját. A nap, mely rám világol: Jézus,
üdvösségem, s az öröm, mely boldogít: égi örökségem." Ez az
öröm Krisztus közelségében tölt el bennünket még bajok, csapások, szenvedések idején is.
Nem minden hívő emberen látszik frissnek és túláradónak az
öröm. Isten az övéit sokféleképpen
vezeti, egyéniségük, vérmérsékletük is más és más. De valahol a sziv mélyén folydogálnia kell
egy öröm-pataknak,
ha közvetlen kapcsolat van a forrással.
Uram, add, hogy megérthessem: a gondokkal és szenvedésekkel
javamat, üdvösségemet munkálod. Ámen.
Rád bízom, rád bízom, a-nehéz napokat rád bízom, Rád bízom,
rád bízom a fényes napokat is. Sorsom legyen a te kezedben,
Biztos helye van a féltő szívedben - ezért hát: Rád bízom, rád
bízom a nehéz napokat rád bízom, Rád bízom, rád bízom a fényes
napokat is. 573,1
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Mt 18,ll-14

A pásztor

Kedd

öröme

"A ti mennyei Atyátok sem akarja, hogy elvesszen egy is e
kicsinyek kozűl."
Jézus korában a gyermekeknek
nem volt akkora becsületük,
mint napjainkban.
Ma ők vannak a család központjában.
Talán
csak egyetlen dolog van, amiben kevés az értük és velük való
törődés: a lelkük, a belső emberük. Hányszor foglalkozy.nk a
képességeikkel,
a tudásukkal.
az előrehaladásukkal.
A hitükkel
már jóval kevesebbszer.
Jézus a kicsiny gyermeket példaként
állítja a felnőttek elé, nagyra értékeli azokat, akik befogadják
őket és fenyegetően fordul a botránkozást okozók felé.
Fontos tudnunk, hogya kis gyermekeknek
is szükségük van
megtérésre. Sok kísértéstől és veszedelemtől
menekülnek
meg
ifjú és felnőtt korukban azok, akiket a jó Pásztor már gyermekkorukban megtalált. El ne rejtsük őket előle! A mennyei Atya nem
akarja, hogy egy is elvesszen közülük. Jól értik ezt azok a
nagymamák, akik a gyülekezeti
terem ajtaját résnyire nyitva
nézik: itt van-e az unokám? S ha nem látják, megkérdezik tőle:
hol voltál, gyermekem? Szülők, akik odaülnek gyermekeik rnellé.
úgy szoktatják őket közösségbe járni, igét hallgatni, együtt imádkozni. A háztól-házig szállítás ba bele nem fáradó keresztmamák.
A szüntelenül
imádkozók.
hogya
gyermek egyszer elmondja:
"Jézus, leghívebb barát, szívern rádtalált. Hadd megy ek Teveled
boldogan és csendesen át az életen."
Uram, segíts kicsinyeimet hozzád vezetni. Ámen.
Szól a Mester: "Jöjjetek! Szívem népe, kisdedek. Versenyt égi
madárkákkal énekeljetek!"
536,4
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IPt 1,3-9

Szerda

Dicsőült öröm
.Kimondhatatlan, dicsőült örömmel ujjongtok, mert eléritek hitetek célját, lelketek üdvösségét."
A hívő ember gyakran szemmel nem látható magasságok felé
fordul. Közben nem fordít hátat a világnak, hanem felveszi annak
gondját, nyomorúságát,
szenvedését. Nem közömbös számára az
emberiségnek
az a 10 százaléka, amelyik testileg vagy lelkileg
fogyatékos, a sok millió éhező, a katasztrófáktól
sújtottak,
a
terrortóI rettegők vagy annak áldozatai, s a háború félelmetes
démonának további növekedése. Esetleg maga is szenved a világnak a sötétség hatalmai által gyötrött helyén. Vagy személyes
életében kell keresztet hordoznia. Ezek a hit próbái, amclycktől
olykor-olykor még a legkülönbek is elfáradnak és meglankadnak.
A mi nagyszerű kiváltságunk,
hogy a "mi Urunk újjászült
minket élő reménységre Jézus Krisztusnak a halálból való feltámadása által." A testi születéssei a múltat hordozzuk, az újjászületéssei a jövő örökösei leszünk. Ebben a reménységünkben
újra
és újra megerősödünk.
Úgy nézünk a világ nyomorús.ágára, hogy
van kiút Jézus Krisztus által. Reménységgel
hordozzuk
saját
nyomorúságainkat
is, mert a mi megpróbált hitünk Jézus megjelenésekor méltónak bizonyul a dicsőségre. Megalapozott ez a mi
reménységünk, hiszen Isten húsvét hajnalán az életre szavazott
és annak áldása ma is, ránk is árad.
Uram, ments meg attál; hogy érzéketlen maradjak a világ nyomorúsága iránt és összeroppanjak a magam keresztje alatt. Ámen.
Megnyerni mennynek örömét Készíts el Jézusom! Te értem
hullott véredért Vár engem irgalom. Mi jó most áment mondani,
És mindörökké áldani Ég és föld Istenét! 527,5
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Mk 2,18-22

Csütörtök

Öröm Jézus jelenlétében.
"Böjtölhetnek-e a lakodalmasok, amíg velük van a vőlegény?
Addig, amíg velük van a vőlegény, nem böjtölhetnek. "
"A fáradt vagy megrémült gyermek csak egyre vágyik, hogy
édesanyjával lehessen. A menyasszonynak nincs forróbb vágya,
mint vőlegényével együtt lenni. S az Úr Jézust ismerő és szerető
szív számára nincs boldogítóbb sem az időben, sem az őrőkkévalóságban, mint Krisztussal lenni." - olvasom egy könyvben.
Több, mint húsz évvel ezelőtt a menyasszonyomhoz utaztam.
Amikor leszálltam a vonatról, sugárzó arccal fogadott. Most,
amikor ezt az igeverset olvasom, örvendező tekintete felidéződik
emlékezetemben. Alig fér a fejembe, hogy lehetett nekem annyira örülni? - De hát én akkor vőlegény voltam! Azóta együtt a
gyermekeinkkel és sok testvérünkkel újra és újra átéljük, milyen
csodálatos, amikor Jézus, a Vőlegény jön hozzánk és nálunk is
marad. Az üdvösség jó íze, öröme érkezik vele.
Egy barátom azt a feladatot kapta, hogy látogasson meg egy
férfit, akinek mindkét lábát amputálták. A hosszú úton egyre
rosszabbul érezte magát. Valami vigasztalást kellene mondania,
de hogyan fogjon hozzá? Kínos érzésekkel lépett be a nyitott
ajtón, és derűs, boldog embert látott maga előtt. Felszabadult
öröm lett úrrá rajta, rögtön észre kellett vennie: ebben a házban
jelen van Jézus.
"Te azt akarod, s ez az örömöm, hogy arád kicsiny és szegény

legyen, hogy mindent, mindent Tetőled vegyen. Te így akarod, Uram.
Köszönöm." Ámen.
Jöjj Jézusom, siess közelembe, Ruhád szélét kezem hadd érintse! Jöjj, drága vendég, Veled tér be hozzám a békesség! 383,7
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Péntek

Isten szerinti szomorúság
"Most pedig örülük, hogy megtérésre szomorodtatok meg. Mert
Isten szerinti szomorúság megbánhatatlan megtérést szerez az
üdvösségre."
.
Sok szomorúságot okoznak nekünk mások a bűneikkel. Olykor szenvedünk, olykor méltatlankodunk miattuk. Pál azért
örül, mert a korintusí gyülekezet tagjai megtérésre szomorodtak
meg.A saját bűneik míátt bánkódnak. Ez tetszik Istennek.
Mi okoz nekem nagyobb szomorúságot? A mások vagy a
magambűnei? Dzsingiz kán 20000 embert fejeztetett le, utána
nagy bánattal siratta a papagáját. Nincs-e bennem őnsajnálat?
Megtudok-e szabadulni a nehezteléstől? Nem lázadok-e Isten és
emberek ellen?
Amig nem gyötör, hogy sok bennem az önzés, a féltékenység,
azirigység, a gőg vagy a nagyra törés, és kevés az áldozatkészség,
az irgalmasság, az együttérzés, az alázat és a szeretet, addig
megszomorítom az Istent. Ha őrizgetem a mások bűnei fölötti
bánatomat, előkészítem a saját halálomat. Természetkutató figyelt meg egy sast, amelyik megpihent a sziklán, majd a magasba
szállt. Csakhamar bizonytalan lett a repülés, majd le is zuhant a
madár. A szorosan tartott zsákmány olyan mélyen belemart.
hogy belepusztult a vérveszteségbe. Halálos zsákmányt szorongat, aki nem engedi el a megbántottságát. A töredelmes bűnbánatból viszont őrőm és élet fakad.
Uram, köszönöm, hogy rám nehezíted a bűneimet és köszönöm a
bűnbocsánatot. Ámen.
Ó, nagy Isten, sok a vétkem, Irgalmadat keresem. Halld meg
esdő fohászomat, És bocsáss meg énnékem! Ne űzz el szent színed
elől, Hittel jövök én eléd. Bánatomban te vagy Isten, Az egyetlen
menedék. 408,1
az
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Lk 10,17-20

Szombat

Legelső ok az örömre
"Ne annak örüljetek, hogy engedelmeskednek nektek a lelkek,
hanem inkább annak örüljetek, hogy nevetek fel van írva a mennyben."
Mennyire meg változott a régen látott szülőváros! Mindenfelé

új épületek, ragyogó üzletsorok. Az emberek is egészen mások.
Nem ismernek meg, elfelejtettek. "Bár itt eltűnik nevem, csak
felírva ott legyen Isten örök városában, választottak névsorában!"
Két "mennyei névtárról" tudunk. Az egyik az adóslevél, amely
pontos nyilvántartása cselekedeteinknek születésünktől halálunkig. A másik pedig az élet könyve ..A Szeritírásból az is világosan
kitűnik, hogy nem a jó és rossz cselekedetek aránya dönti el, mi
is lesz az ítéletkor a mi osztályrészünk.
Hanem egyedül az:
akarjuk-e , hogy Jézus felvigye adóslevelünket a keresztfára? Így
kerülhet át nevünk az élet könyvébe.
Luther Márton egyszer álmában látta a sátánt, amint hosszú
tekereset ta~tva a kezében egyre olvassa a bűneit. Nem volt közte
kitalált egy sem. Majd hozott egy másik tekereset és folytatta
tovább pontosan, ahogy történt. Akkor azt mondta Luther: vedd
a tollamat, és írd középen keresztbe piros tintával. "Jézusnak, az
Fiának véfe megtisztít bennünket minden bűntől." (11nl, 7) Ez
a legelső és legfőbb okunk az örömre.
ő

Uram, öltöztess fehér ruhába és ne töröld ki nevemet az élet
könyvéből. Ámen.
Írd az élet könyvébe Megváltottad nevét, Hogy végórámhoz
érve, Hittel nézzek feléd! A boldogok sorában Adj Jézusom
helyet, Hogy mindörökké áldjam A te hűségedet! 505,4
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Jk U6-21

Jn 16,5-15

Isten dicsőítése jó adományaiért
"Minden jó adomány és minden tökéletes ajándék onnan felülről,

a világosság atyjától száll alá."
Kepler, a híres csillagász a "Világ harmóniája" círnű könyvét
ezzel az imádsággal fejezi be: "Uram és Teremtőm! Megköszönöm
Neked, hogy teremtésed ben ilyen nagy örömmel ajándékoztad
meg kereső, kutató szellemernetl Műveid nagyságát hirdettem az
emberek kőzőtt. amennyire azt korlátolt értelemmel megragadhattam és megérthettem.
Ha valami olyasmit mondtam volna,
amely kisebbítené
fölségedet és méltatlan lenne Hozzád, most
bocsánatod kérem érte."
Newton sírján a következő felirat olvasható: "Itt nyugszik I.
Newton, a természet, a történelem és a Szentírás buzgó kutatója.
Nagy bölcsességgel mutatott rá az Isten nagyságára és életével
hirdette az evangélium egyszerűségét és igazságát." Isten mindig
ad, és ezért dicséret illeti őt.
Voltaire mondta: "az istenek mindig sokba kerültek." A bálványok oltárára kellett az áldozat. Az igaz Istennek mi kerültünk
sokba, ő hozta az áldozatot: egyszülött Fiát adta.
Hálásak vagyunk-e Istennek jó és tökéletes ajándékaiért:
az
életért, a családért,' a munkáért, a hazáért, az igéért és a jövőért?
Uram, körülvesznek ajándékaid, élek belőlük, békességet és reménységet nyerek; általuk. Köszönöm neked. Ámen.
Dicséret, tisztesség legyen, Kegyelem Atyja, néked, Ki megáldasz és sorsomat Nagy jósággal intézed. Te adsz szívemnek örömöt A földi küzdelmek között, Dicsérjük Istenünket 56,1
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Mt 21,14-17

Hétfő

Isten dicsőítése gyermekek által
"Gyermekek és csecsmők szájából szereztél magadnak dicséretet."
II éves gyermek válaszol arra a kérdésre: mit kíván tőled
Isten? "Isten azt kívánja tőlem, hogy rendes ember legyek, ne
csibész vagy betörő. Használjam fel az életemet. Ha Jézus akar
mondani nekem valamit, akkor teljesítsem a megbízatást. Csak
így lehet az ember boldog. Kikell tartani, akármilyen nehéz. Nem
szabad meghátrálni soha az életben. Kérlek Jézus, tégy engem jó
emberré. Keményen akarok dolgozni, és megteszek mindent,
amit kívánsz. Olyan akarok lenni, mint egy apostol, add nekem
Szentlelkedet." A gyermeknek van füle a hallásra, Isten munkálkodik fogékony lelkében. Érti, hogya gyülekezet elé állás nagy
ünnepeinken nem szereplés, hanem bizonyságtétel és Isten dicsőségét szolgálja. De azt nem érti, miért nem jössz vele, miért nem
imádkozol és miért nem ragyogja be az életedet Isten szeretete?
Isten gyönyörködik a gyermekekben. A felnőttekben is csak
akkor találja igazán tetszését, ha előbb lélekben gyermekké válnak. Ő kicsivé akar nevelni bennünket. Ezt nehezen értjük,
elsősorban azért, mert a mi törekvéseink éppen fordítottak. Határtalan bizalmat vár tőlünk. ül mellettem a sötét szobában a
gyermekem, csacsog, nem fél, a jelenlétem biztonságot ad neki.
Panaszolja a fájdalmát és engedi, hogy megvigasztaljam. Kér, meg
van róla győződve, van miből adnom. Halló fülünk, kicsiségünk,
bizalmunk dicsérje Istent.
Uram, kérlek adj nekem gyermeki hitet. Ámen.
Értjük bizony, ami jó, El ne kergess, morc apó! Zengünk néki
olyan zsoltárt, Mint a kis rigó. 536,3
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Jel 15,3-4

Kedd

Isten dicsőítése nagy tetteiért
"Nagyok és csodálatosak a te műveid, mindenható Úr Isten,
igazságosakés igazak a te utaid, népek királya: ki ne félne téged,
Urunk,és ki ne dicsőítené a te nevedet."
János apostol nagy mennyei sereget lát, akik Mózesnek, az
Istenszolgájának énekét énekelik. Az Egyiptomból való csodálatosszabadulás után született hálaéneket, amelynek a tartalma az
Újszövetségkőzepe: Isten váltságot küldött az ő népének.
Van-e valami jelentősége annak, hogy tudomást szerzünk a
mennyeiek énekéről? Olyanok énekelnek, akik küzdöttek a kisértőellen és végül teljesült rajtuk az ígéret, eljutottak az Isten
színeelé és dicsérik őt.
Hitben járunk és nem látásban. A mindennapok harcai, kísértései között futó életünk sokszor bizonytalanná tesz. Érdemes
futni? Gyakran semmi sem látszik életünkben az örömből és a
dicsőségből,csak fáradtság, fásultság, máskor nyugtalan hajszoltság. A mennyben lakók éneke bátorítás a főldieknek. Érdemes
harcolni, küzdeni, áldozatot hozni, szeretni, adni, cselekedni.
Érdemesengedelmeskedni, követni Isten szavát, hiszen Mózes is
megmenekült népével a fáraó fogságából, az előttünk élt keresztyén nemzedékek is célhoz értek, mi is célhoz érünk. Dicsérjük
Istent a költő szavaival. "Gyermeked lettem én Jóvoltod árán.
Árthat-é,
bármilyen Próbás út vár rám? Mindent elvégeztél!
Szóljon az ének! Győzöl ~s élsz bennem. Áldalak téged."
Dicsőítelek Uram, a mennyeiek seregével. Ámen.
Hű őrizőnk, te, minden jó kútfőjel Míg itt a földön vándorolunk, élünk, Légy éjjel-nappal ezután is vélünk! Dicsérjük Istent!
52,2
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Lk 19,37-40

Szerda

Isten dicsőítése csodáiért
"Mikor pedig már közeledtek az Olajfák hegyének lejtőjéhez, a
tanítványok egész sokasága kezdte örvendezve fennhangon dicsérni
az Istent mindazokért a csodákért, amelyeket láttak."
Urunk földi működésének
vége felé, a jeruzsálemi bevonulás
alkalmával ujjongó, hálás tömeg kíséri őt. Szemtanúja volt csodáinak, gyógyításainak,
halottfeltámasztásainak
sok ezer ernber.
Most valami többet remélnek még tőle. "Áldott a királv, aki az
Úr nevében jön" - nemcsak a múlt eseményeinek
szól. hanem
annak is, amit várni lehet a jövőben. Valóban több következett,
még akkor is, ha az emberek másra gondoltak. A több pedig az,
hogy Jézus végigjárta a szenvedés útját vállán a kereszttel, és
megváltotta a világot.
Talán emlékezünk olyan csodákra, amelyeknél minden emberi
lehetőséget messze meghaladó módon cselekedett Jézus. Betegségből (pénzzavarból) vagy egyéb bajból segített ki. Ennél azonban nagyobbat akar adni. Kegyelmét, szabadító hatalmát, azt a
váltságot, amit a jeruzsálemi bevonulás után a Golgotán szerzett.
Az igazi nagy csoda, amikor valaki megtér, megújul gondolkozásában és megvallja bűneit. Ott szolgál a gyülekezet közösségében,
és tiszta szívvel énekli: "Jézus, Te élsz bennem. Engedd, hogy
érthessem: Semmit nem ér az én Sok igyekvésem. Élek, ha bízom,
ésÉleted áthat. Terhem lerakhatom. Van erő Nálad!"
Uram, magasztallak
minden csodádért életemben, köszönöm,
hogy értem is jártad a szenvedés útját. Ámen.
Dicsőítünk, Krisztus, aki szenvedtél. És megváltást bűnből így
szerzettél! Király vagy és Úr vagy örökre Tekints szánva minden
bűnösre! Urunk irgalmazz nekünk! 199,1
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Jel 14,1-5

Csütörtök

Új ének Isten dicsőítésére
"És valami új éneket éneke/tek a királyi szék előtt. Senki sem
tudta megtanulni ezt az éneket, csak az a száznegyvennégyezer, akik
áron vétettek meg a földről."
Nagy örömet okozott egyházunk népének az új énekeskönyv
megjelenése. Mindenütt lelkesen kezdtük el az új és a régi időből
újként elővett énekek tanulását. Nem is tudnánk elképzelni az
egyház életét éneklés nélkül. Isten országában hálaének hangzik,
a megváltottaké, csodálatos harmóniában.
Urunk azt szeretné, ha az új énekeket új szívvel énekelnénk.
Ha megújult életünk is dicsérné Istent, nemcsak a szánk. Ez
mindennél fontosabb. Fontosabb a létszámnál, a múltnál, az
anyagiaknál, a sokféle rendezvény nél is. Jákób fiai azt mondták
a fel nem ismert testvérnek, Józsefnek: "Becsületesek vagyunk,
egy embernek fiai ... egyikünk pedig nincs meg." Szót sem szóltak a bűnről, miért is nincs meg az a testvér? Takargatott, meg
nem bánt, meg nem vallott bűnökkel terhelten nem lehet megtanulni a megváltottak énekét.
A megváltottak éneke bárhol felhangozhat. M. Kolbe ferences
szerzetes 1941-ben került a borzalmak helyére, Auschwitzba.
Hamarosan a halálbarakkba küldték. S ahol addig csak jajveszékelni és fájdalmasan üvölteni tudtak az emberek, most énekelni
kezdtek. Az őrök döbbenten hallgatták.
Dicsérjük Istent új.énekkel és új élettel.
Uram, szeretném ha énekem és életem egyaránt a te dicsőségedet
szolgálná. Kérlek, segíts ebben. Ámen.
Dicsérjétek az Urat Földön és a mennyben, Tisztelet és hódolat
Szentségéről zengjen! Dicsérjétek hatalma Nagyságáért Istent.
Kinek dicső uralma Jóra vezet mindent! 49,1

205

HúSVÉT UTÁN 4.

Mt 15,29-31

Péntek

Dicsőség Izráel Istenének
"A sokaság csodálkozott, amikor látta, hogy a némák beszélnek,
a nyomorékoki épek lesznek, a sánták járnak, a vakok pedig látnak,
és dicsőítette Izráel Istenét."
Az ótestámentomi bizonyságtevő, ha nagyon akarta erősíteni
a választott népet, úgy hivatkozott Istenre, mint Ábrahám, Izsák
és Jákób Istenére. Az ősatyákkal egykor nagy dolgokat cselekvő
Úr karja nem rövidült meg. Később megszületett a zsidók hitvallása, amelyet vall ma is minden vallásos zsidó: "Halld meg Izráel,
az Úr, a mi Istenünk, egyedül az Úr." Mi keresztyének vállaljuk
ezt a hitvallást.
Újszövetség népe, tartsd fontosnak, hogy Jézus Krisztusban
Izráel Istene jött el a világba, és jön ma is hozzád. A Biblia Isten
szavát és tetteit tartalmazza. Állandóan szükség van a biztatásra,
bátorításra. Olvasd a Szentírást, fedezd fel benne azt a csodát,
hogy Istent nem mi találtuk ki, nem magunk kerestük meg
meditáció 'Itján, hanem ő hajolt le az emberhez, ő hívott el
magának egy népet, ő jött el Jézus Krisztusban, és ajtót nyitott
a mennyből á föld felé. Nemcsak beláthatsz, hanem be is mehetsz
oda.
Nem minden zsidó vallja Jézust Megváltójának, csak kevesen.
Egy 13 éves fiú írta a főpapot ábrázoló rajza alá: "Én, a Kármelhegyi iskola tanulója. zsidó vagyok és Jézusról tanulok ebben az
iskolában. Ő a mi Messiásunk!"

Uram, nincs más Úr rajtad kivűl. Légy az én Uram is. Ámen.
Mi valljuk: hiszünk Istenben, Menny, föld nagy Teremtőjében, Ki édesatyánk lett nekünk, Hogy mint gyermekei éljünk.
Táplál ő mindenkor minket, Óvja testünket, lelkünket. Védelmez, hogy kár ne érjen, És ő tart meg a veszélyben. Jótévő, áldó.
őriző, Mindenható egy Isten Ő. 247,1
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Csel 16.25-34

Szombat

Isten dicsőítése a börtönben
"Éjféltájban Pál és Szilász imádkozott, és énekkel magasztalta
az Istent. A foglyok pedig hallgatták őket."
pál apostol sok nyomorúságot átélt. Megkövezték, otthagyták
félholtan. Hajótörést szenvedett, megmarta a kígyó, beteg volt,
üldözték az evangéliumért. Ő azonban egy pillanatra sem gondolt
arra, hogy Isten elhagyta, vagy sorsának irányítását kiengedte a
kezéből. Dicsőítette Urát rníndazokért. amik vele történtek. Meg
volt róla győződve, hogy "akik az Istent szeretik, azoknak minden javukra van".
Filippiben munkatársával,
Szilásszal együtt kerültek börtönbe, lábukat kalodába zárták, véres hátuk sajgott az elszenvedett
vesszőcsapásoktól. De nem keseregtek, nem zúgolódtak, nem
lázadoztak, hanem imádkoztak és dicséretet énekeltek.
A koncentrációs táborban írja egy hívő asszony: "Éjjel, a
sorakozóra menet Betsievel mindig imádkozunk. Isten velünk
van ezen a rövid úton is. Körülöttünk sötéten és fenyegetően
állnak a barakkok, és előttünk hosszú sorokban rabtársaink.
Fölöttünk csillagok ragyognak, és mi Istennel beszélünk, mikőzben válaszát figyeljük."
"Elöl és hátul körülzártál Uram, és fölöttem tartod kezedet" mond]a a zsoltáros. Magam is azt érzem: körül vagyok zárva,
börtönben vagyok, nincs kiút semerre. Fölfelé nézek hát, és
hálával magasztalorrr-aa .Istent.

Uram, köszönöm, hogy aki benned bízik, nem csalódik. Ámen.
Hadd zengj en- hálaénekem.
Ó, Istenem, tenéked, Amelyben
, megköszőnhetem
Legfőbb jótéteményed,
Mert szerettél, s amit
tettél, Kegyelmed bizonysága. Hadd zengj en hát víg éneket Lelkemnek buzgósága! 51,1
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Jn 16,23b-27

Imádkozzatok

Jak 1,22-27

Jézus nevében

"Bizony, bizony, mondom néktek, hogy bármit fogtok kérni az
Atyától, megadja nektek az én nevemben."
Kérni, megjelenni valakinek a nevében, ennek mindig különös
nyomatéka van. "A törvény nevében!" "A király nevében!" Két
dolgot is jelent. Egyrészt bátran és érvénnyel szólhatok, másrészt
felelősséggel és kötöttséggel.
A helyes imádsághoz hozzátartozik,
hogy Jézus nevében fordulunk az Atyához. Vagyis: Jézus személyén, áldozatán, megváltói művén át vizsgáljuk kéréseink fontosságát, és így tekint a
mennyei Atya is a rászorultságunkra.
Ez alázatra és felelősségre
indít. De nagy bátorságot is ad, hiszen mögöttünk
áll Jézus
Krisztus.
Mindebből kővetkezik, hogy bűnbánat nélkül el sem kezdhetjük az imádságot. "A ti bűneitek, ... a ti vétkeitek ... azok választanak el titeket Istenetektől
és akadályozzák
meg kegyelmes
segítségét." (Ézs. 59,2) Az önzésről is le kell mondanunk. Sokszor
jót kérünk ugyan, de saját dicsőségünkre szeretnénk felhasználni. Ilyenkor várakoztat minket Isten. Tudnunk kell azt is, hogy
azonnal megszűnik az összeköttetés, ha engesztelhetetlen
szívvel
állunk a kegyelmes Isten elé.
Aki Jézus szavait figyeli, az Jézus gondolatai szerint kér. Ezt
az imádságot meghallgatja az Atya.
Úr Jézus, köszönöm, hogy felelőssé és bátorrá teszel, amikor
nevedben való imádkozásra biztatsz. Ámen.
"Imádkozzatok és buzgón kérjetek!" Bűnös voltunkért, Uram,
Ó, ne vess meg! Tiszta szívet és Szentlelket adj nékünk! Hallgass
meg, Fiad nevében ha kérünk! 88,1
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Kol 4,2-4

Hétfő

Imádkozzatok az ige bejogadásáért
"Imádkozzatok értünk is, hogy az Isten nyisson előttünk ajtót az
igének, hogy szálhassuk a Krisztus titkát, amely miatt most fogoly
is vagyok, hogy azt világosan kifejezhessem. "
Hálás szívvel gondolok vissza két évtizedes lelkészi szolgálatom után azokra agyülekezetekre
és személy szerint azokra a
testvérekre, akik_ imádkoztak értem, és azért a szolgálatért, amelyet végzek. Az első években egy igehirdetést két-három helyen
is elmondtam vasárnaponként.
Ha volt különbség, nem azon
múlt, hányadszorra mondom, hanem azon, hol várta imádságos
szívvel a gyülekezet. Meg vagyok róla győződve, hogy nemcsak
én, de a gyülekezet is ott lett gazdagabb, Istentől tanított, ahol
komolyan vették az imádságot.
Ha Pálnak fontos volt a kolosséiakat erre kérni, akkor nekünk
is kérni kell mindazokat, akikhez csak eljut szavunk: testvéreink, imádkozzatok igehirdetőitekért,
hogy értsék Krisztus titkát,
és hallgatóik szíve is megnyíljon az ige előtt. Ez az imádság
"áldást hozó imádság".
"Néha magasából az égnek, köszöntés jő, mint szelíd, áldó
ének; ige, új reményt, új erőt adó, sugár, új bátorságra biztató.
Lelkem Lélek-fuvalma járja áto Hiszem, mindezt egy szív kérte
nekem, s imádsága meghallgatást talált."
Uram, bocsásd meg, hogy gyakran elfeledkezem azokról, akikre
evangéliumod szolgálatát bíztad. Kérlek, újítsd meg ebben imádságos életemet. Ámen.
Adj Szentlelk et a tanítóknak, Adj Szentlelket a hallgatóknak,
Hogy mind engedhessünk akaratodnak, Dicséretet mondhassunk
te szent Fiadnak, Jézus Krisztusnak.! 275,4
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Lk l8,l--8

Kedd

Imádkozzatok fáradhatatlanul
"Arról is mondott nekik példázatot, hogy mindenkor imádkozniuk
kell, és nem szabad belefáradniuk."
Luther Márton ismert mondását: "Ma sok dolgom van, ma
sokat kell imádkoznom"
gyakran így alkalmazzuk:
"Ma sok
dolgom van, ma nem érek rá imádkozni." Ennek kővetkezményét
szenvedjük
az áldatlan vagy eredménytelen
munkánk
miatt,
esetleg idegfeszültségben,
az összeroppanás határán imbolyogva.
Isten jelenlétében
felfrissülhetünk,
fellélegezhetünk.
Vele
mindent meg beszélhetünk,
ami csak foglalkoztat minket. Ne
akkor kezdjük, amikor akkora nyomorúságban
vagyunk, hogy
be kell látnunk: nélküle sehogy sem megy. Legyen állandó,
folyamatos kapcsolatunk
vele, amelyben kérdezünk,
engedelmeskedünk, áldást kérünk. "Ha vívod a harcod, térdelj le hamar!
Hulljon minden térdre, ki győzni akar. Ha bántanak nagyon,
szintén térdre hulljl Más eszközhöz te sohase nyúlj. Ha nyomor
vesz körül, ne zúgolódjon szád, de térdeiden mondd el hálaadó
imád. A térdeiden nevelj, a térdeiden taníts. A térdeidről ints,
s ne fentről igazíts. Példának vedd ebben a Megváltót magát, Ki
térdein vívta meg éretted a csatát, Ki térdein harcolta meg az
üdvösséged, S térdeiden akar Ő is látni téged."

Urunk, nyisd meg szívünket igéd előtt, hogy soha bele ne fáradjunk az imádkozásba, és a hűséges szolgálatba. Ámen.
Úr Jézus, hozzád kiáltok, Ó, halld meg könyörgésem! Tetőled
kegyelmet várok. Ne hagyj kétségbeesnem!
Az igaz hitet kívánom, Ó, adjad azt énnékem: Néked élnem, Mindennek használ. nom, Szent igédet követnem. (75,1)
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Rm 8,24-27

Szerda

Imádkozzatok Szemlélekért
"Azt, amit kérnűnk: kell, nem tudjuk úgy kérni, ahogyan kell, de
maga a Lélek esedezik értünk."
Gyakran hallom biblíaórákon: én nem tudok hangosan imádkozni. Mindig megértéssel fogadom ezeket a szavakat, eszembe
jutnak teológus éveim, amikor már imádkozó életet éltem, de még
a gyülekezet előtti imádság gondot okozott. Sokat jelentett nekem amikor megértettem; nem rutinra van szűkségem, hanem a
Szentlélek vezetésére.
Luther tanítja a Kis Kátéban: "Hiszem, hogy saját eszemmel és
erőmmel nem tudnék Jézus Krisztusban. az én Uramban hinni,
semŐhozzá eljutni, hanem a Szentlélek hívott el engem az evangéliumáltal, világosított meg ajándékai val. " Hozzá kell tennünk:
ebben a hitben megmaradni sem tudnék, ha a Szentlélek nem
esedezne értem kimondhatatlan
esedezéssel.
Minél régebben járunk a hit útján, annál mélyebben tudatában
vagyunk saját gyarlóságunknak.
Luther Márton, aki nagyon
bátor ember volt, így kiáltott fel, amikor meglátta valódi színben
önmagát: "Jobban félek a saját szivemtől. mint a pápától és
bíborosaitóI. Mert bennem van a nagyobb pápa, önmagam." De
Isten Szentlelke munkálkodik
értünk és bennünk. Mellénk áll
gyöngeségünkben, olyan kívánságokat és vágyakat ébreszt, amelyek "Isten szerint" valók, vagyis akaratának megfelelőek. Imádkozzunk azért is, hogy tudjunk a bennünk lakozó Szentlélekkel
minél teljesebben egy.üttműködni.
Hálás szívvel magasztallak Uram, hogy teljes hatalmadat mozgósítod az én megmentésemérc. Ámen.
Legdrágább
ajándékodért
Könyörgök
Istenem,
Vigasztaló
Szentlelkedért. Ó, .add meg énnekem! Ó, add meg énnekem! 241,1
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MENNYBEMENETEL

üNNEPE

Mk 16,14-20

Csel 1.1-11

A mennybement Jézus közel van
"Az Úr Jézus pedig, miután ezeket mondta nekik, felémeltetett
a mennybe, és az Isten jobbjára ült."
Minden küldetés lejár egyszer. Vagy visszahívják a küldöttet,
vagy halála vet véget küldetésének. Jézus küldetése, amely fogantatásától mennybemeneteléig
tartott, szintén lejárt. Nem hívta őt közben vissza az Atya, akkor sem, amikor a Gecsemánékertben így tusakodott: "Atyám! Minden lehetséges neked: vedd
el tőlem ezt a poharat; mindazáltal ne úgy legyen, ahogy én
akarom, hanem amint te."
Kűldetésének még csak nem is a halál vetett véget. Feltámadása
után összegyűjtötte a tanítványokat, feladatot bízott rájuk: "hirdessétek az evangéliumot minden teremtménynek."
"Megjelent
több, mint ötszáz testvérnek egyszerre". (IKor 15,6) Ezután ment
vissza abba a mennyei dicsőségbe, ahonnan jött.
Mennybemenetelével
nemhogy eltávolodott volna tőlünk, de
egészen közel jött hozzánk. Nem hagyott minket magunkra.
Mindannyiunkon
tud segíteni. Megszabadít félelmetes "alaphelyzetűnkből",
a hitetlenségtől, és annak minden következményétől.
Mennybemenetel
ünnepe hétköznapra esik. Ennek ellenére
legyen ünnep számunkra, ahogyan Üdvözítőnk születése, keresztre feszítése, feltámadása, Lelkének ajándékozása is az. Gondoljunk hálával rá, aki az őt megillető dicsőségben is értünk
szolgál.

Uram, kérlek éreztesd jelenléted éltető erejét. Ámen.
Úr Jézus Krisztus, már a mennybe, A dicsőségbe ért utad:
Hogyne kívánnám hát epedve, Hogy ott legyek, ahol te vagy!
Hisz itt csupán vándor vagyok, De majd hazámba eljutok. 228,1
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5.

Imádkozzatok

Péntek

ITim 2.1-3

feljebbvalóitokért

"Arra kérlek mindenekelőtt, hogy tartsatok könyörgéseket, imádságokat, esedezéseket és hálaadásokat minden emberért, a királyokért és minden [eljebbvaléért, hogy nyugodt és csendes életet éljünk."
Istentiszteleti rendünk ennek az igének tesz eleget, amikor az
általános könyörgő imádságnak helyet biztosít minden istentiszteleten. Ezekben az imádságokban
békéért, jó rendért, jó világi
felsőbbségért, vezetőinkért könyörgünk,
hogy Isten akaratának
eszközei legyenek. Bölcsességet és készséget kérünk számukra
feladatuk betöltéséhez.
Ezek az imádságok fontosak, ahogyan Pál írja: "Ez jó és kedves
ami űdvőzítő Istenünk előtt." Talán valaki arra gondol, embertől
származik az ötlet, világi ügyekért imádkozni. Azonban ez a világ
még Így, megromlott állapotában
is Istené, és
szereti ezt a
világot. Éljünk benne áldozatkészen és derűsen. mindig határozottan abban a tekintetben,
mit szabad és mit nem szabad tennünk. Kérjük, hogy Isten árassza ki áldását mindenki életére.
B. Graham amerikai evangélista, amikor 1985-ben Magyarországon járt, igehirdetésében
arra kér te a gyülekezetet: Imádkozzatok a Reagan-Gorbacsov
találkozóért, hogy egy másik fejedelem is jelen legyen abban a tárgyalóteremben.
Ez valóban konkrét megfogalmazása volt a felsőbbségért való könyörgésnek.
Most
a világban nagyon sok szenvedés, nyomor, helyi háború van.
Vonjunk imádságpajzsot
szenvedő világunk fölé.
Urunk, legyen áldásod hazánkon, népünkön, vezetőinken. Ámen.
Béke legyen a nap alatt, Emberek közt jóakarat; Szerezz köztünk békét, Urunk, Melyért buzgón imádkozunk! 465,1
ő
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Lk 11,l-4

Az imádkozást

Szombat

tanulni kell

"Ő pedig ezt mondta nekik: Amikor imádkoztok, ezt mondjátok:
Atyánk, szenteltessék meg a te neved."
A tanítványok kérték Jézust: "Uram, taníts minket imádkozni." Gyakran látták őt elmélyülten imádkozni, és ére zték van
valami titok, amit el kell sajátítaniuk. Nekünk is tőle kell tanulnunk, hogy megtaláljuk imádságainkban az Istennel való közősséget.
Jézus megtanít arra, hogy Istent a legnagyobb bizalommal
szólít hatjuk meg, Atyánknak nevezhetjük. Ez a bizalom alaphangja lehet egész imaéletünknek.
Jézus megtanít arra, hogy Isten nemcsak az én Atyám, hanem
Atyánk, mi Atyánk. Neki minden gyermeke kedves, azok is,
akiket én ebből szívesen kihagynék.
Jézus megtanít arra, hogy az imádság lehet összeszedett, felépített. Lehet az imádságban rendet tartani.
Jézus megtanít arra, hogy mennyei és földi dolgoknak, bűnbánatnak és kenyérgondnak egyaránt van helye az imádságban.
Jézus megtanít arra, hogy amikor imádkozom, abban az egész
egyház, Isten egész népe benne van, s a világ valamely pontján
minden pillanatban értem is hangzik imádság.
"Nincs a földön jobb imádság a mindennapi Miatyánknál, mert
az a kitűnő bizonysága van, hogy Isten szívesen hallgatja." - írja
Luther Márton a Nagy Kátéban.

Uram, taníts meg engem imádkozni. Ámen."
Mi Atyánk, ki vagy mennyekben, Hozzád sietünk lélekben,
És amiként 'parancsolád, Imádkozunk, mint egy család. Add,
fohászunk ne az ajkon, De szívünk mélyén fakadjon! 72,1
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lPt 4,7-11

Jn 15,26-16.4

Szolgáljatok Isten dicsőségére
"Ha valaki prédikál, úgy mondja szavait, mint Isten igéit, ha
valaki szolgál, úgy szolgáljon, mint aki azt az Istentől kapott erővel
végzi, hogy mindenkor az Isten dicsőíttessék."
Milyen gyakran megtörténik, hogy teljes erőnkkel szolgálunk,
de nem Krisztus ügyét, Isten dicsőségét, hanem nyíltan vagy
rejtetten saját énünket akarjuk felmagasztalni.
Isten először a szívűnket kéri, csak azután a szolgálatunkat.
A "mit akarsz, hogy cselekedjem" lelkületet, mindig készen a
magunkét abbahagyni, és bízni Istenben, aki azt mondta Mózesnek: "megtanítalak
arra, hogy mit beszélj."
Shakespeare angol drámaíró Otelló című drámájában: "A szó
azonban csak szó marad; még soha nem olvastam arról, hogya
fülön keresztül egy beteg szív meggyógyult volna." A szavunk
csak szó, gyenge, hatástalan. Akkor van gyógyulás, akkor enyhűlnek a gondok, akkor van életújulas. ha Isten szánkba adja
igéjét. Az igének viszont van hatalma, azzal Isten világot teremtett, Jézus betegeket állított talpra és halottakat támasztott fel.
Rajta keresztül Isten ma is bűnbocsánatot
ad és új életet teremt.
Luther Márton írja: "Bizonyos vagyok benne, hogy szavam
nem az enyém, hanem Krisztus szava, s ezért az én számnak is
Övének kell lennie, akinek a szavát szólja." Dicsőség Istennek,
aki gazdagságával kipótolja hiányosságai nkat.
Uram, óvd meg egyházadat, és óvj meg személy szerint engem is

az öndicsőség keresésétől. Ámen.
Dicsérjük Istent! Mind, ki féli itt lent, Nagy nevét vígan,
énekszóval áldja, És buzgó hálát vigyen oltárára! Dicsérjük Istent! 52, 1
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Lk 24,46-49

Hétfő

Szolgáljatok a bűnbocsánat evangéliumával
"Hirdetni kell az ő nevében a megtérést és a bűnbocsánatot
minden nép között."
Egy súlyosan depressziós asszony, aki alig ismerte a Bibliát, az
ötödik beszélgetés alkalmával azt mondta: "Ahhoz, hogy meglegyen, amit mond, az egész gondolkozásomnak meg kellene változni. - Még nem akarom."
_
Pontosan erről van szó. A gondolkodás megváltozásáról, Istenről, emberekről, munkáról, szórakozásról, jövőről. A megtérés
gyökeres változás az ember életében, és ez a változás megmutatkozik az életfolytatásban.
Isten nem a kifogástalan embereket keresi, hanem a bűnösöket.
Olyanokat, akiket terhel a múlt. Mózes a pusztába futott a bosszú
és a bizalmatlanság elől. Charlotte Elliott a megtérése éjszakáján
az érte keresztre feszített Jézushoz futott: "Amint vagyok, sok
bűn alatt, De mert hallom hívó szavad, S mert értem áldozád
magad, Bárány Jézus, jövök."
Nem elég a sajnálkozás bűneink miatt. "Amikor a tékozló fiú
felismerte bűnét, nem maradt veszteg. Nem maradt tovább a
disznók között. Felkelt és elindult! Nekivágott az ellenkező
iránynak. Fölkereste apját és megalázta magát előtte, majd bűnbocsánatot Ilyert. " Az ige sürget: "A tudatlanság időszakait
ugyan elnézte Isten, de most azt hirdeti az embereknek, hogy
mindenki mindenütt térjen meg." (Csel 17,30)
Urunk, köszönjük megtérésre és bűnbánatra hívó szavadat. Add,
hogy elfogadjuk még ma. Ámen.
Bűneimmel megbántottam, Mégsem sújt le engemet, Sajnál,
megbocsát, szeret. Nem gyötrődöm elhagyottan, Átöleli őt karom: Jézusomat nem hagyom. 420,2
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Rm 14.13-19

Kedd

Szolgáljátok mások javát
"Azokra a dolgokra törekedjünk tehát, amelyek a békességet és
egymás építését szolgálják."
Körülöttünk a világban sok békétlenség, nyugtalanság van.
Testet, lelket romboló gonosz erők működnek. Talán észre sem
vesszük, mennyire hatalma alatt vagyunk, vagy eszközeivé válunk olykor magunk is ezeknek. Alig-alig ismerjük fel azt a
mérhetetlen rombolást, amelyet egyes filmek okoznak bennünk
és gyermekeink ben az erőszakosságra, hűtlenségre. bűn útján
való meggazdagodásra és könnyelmű életre való ösztönzésükkel.
Mindenekelőtt személyes életünkben kell komolyan vennünk
az Istennel való megbékélést. Lássuk meg a gonosz pusztítását és
kérjük, hogy Jézus rombolja le az ördög munkáit. Ha így kezd- .
jük, nem Ítélünk el senkit, hiszen valamennyiünk életét a bűn
rontja meg.
Egy kínai misszionárius írta: "A gyülekezet látogatása, az aktív
részvétel a gyülekezet programjában és tevékenységében a keresztyén életforma nélkülözhetetlen része. De mindnyájan tudjuk, hogya kenyérkereső foglalkozás, az otthoni feladatok, a napi
munka együttesen teszik próbára keresztyén tapasztalatunk és
hitünk valódiságát. Mit látnak az emberek ezekben a mindennapi
kapcsolatainkban1" Tudunk-e mint bűnbocsánatból élő, Krisztus
békességét elnyert emberek, békét teremteni a kőrnyezetünkben?
Uram, segíts, hogy munkáljam a békességet. Ámen.
Áldozatkészség új tüzét add nékünk Vállalni küldetésünk itt
és mostl Elhagyatottat, roskadókat védjünk, Árasztva békéd, a
csodálatost! 470,2
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Mt 9.35-38

Szerda

Kérjetek munkatársakat
.,Az aratnivaló sok, de a munkás kevés: kérjétek tehát az aratás
Urát, hogy kiildjön munkásokat aratásába."
Jézus Imádságra buzdít könyörületes
szívvel Istenhez; aki
országa ügyét kezében tartja, hitet ébreszt emberekben és felkészít a szelgálatra. Ma, amikor gyülekezeteket kell összevonni,
mert nem elég a lelkész. Szeretetotthonaink egy része munkaerőhiánnyal küzd, idős, elerőtlenedett testvérek gondozá~ára aligalig vállalkozik valaki, nagyon is időszerű felelősen élni a kőnyörgés lehetőségével. .
Eg~ indiai lelkész így határozza meg azokat a területek et,
ahová kérni kell szolgálattevőket az aratás Urától: "Kérjétek Őt,
aki a fiatalokat teremtette, hogy több példaképet támasszon, akik
a fiatalokat hozzá vezetik."
"Kérjétek Őt, aki őrködik minden ember felett, hogy több
hívőt ébresszen öntudatra, akik segítenek, hogy a közömbösek
az Úr mellett döntsenek."
.
"Kérjétek Őt; a hitnek szerzőjét és bevégzőjét, erősítse a hívőket, hogya "kételkedőket kisegíthessék a kételkedésből."
f
"Kérjétek a jelen levő Istent, kűldjőn több. melegszívű embert,
hogy közösségükön keresztül a magányosak megérezzék az Ő
szeretetét."
.

"Aratásnak Ura, küldj sok munkást a te aratásodba. Én is a te
aratásod munkása szeretnék lenni. Adj erőt nekem, és tégy jó munkatársaddá." Ámen.
Ó, bárha Iángod fellobogna S ébredne föl sok nemzet fényinél.
Bár egyre több hűséges szolga Aratna, míg le nem borul az éji
Urunk, a roppant, ért vetésre nézz: A munka sok, a munkás oly
kevés! 467,2
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Csel 6,1-7

Csütörtök

Szolgáljon ki-ki a maga helyén
" Válasszatok ki magatok kóZül atyámfiai, hét féifit, akikrőljó
bizonyságottesznek, akik telve vannak Lélekkel és bölcsességgel és

ezeketállítjuk be ebbe a munkába."
A jeruzsálemi gyülekezetben
az igehirdetés és az imádság
szolgálata mellett gondoskodtak a gyülekezeti diakóniáról is. Hét
férfit választottak _ki arra, hogy az özvegyek, árvák, szegények
gondját felvegyék és rajtuk segítsenek. Jézus egymaga végezte
a kétféle szolgálatot, prédikált és gyógyított, tanított és segített.
Amikor a tanítványok egyszer csak nem győzték a megsokasodott munkát, meg kellett azt osztaniok. - Így formálódik Krisztus
teste, az egyház, amelyben minden tagnak megvan a maga sajátos
feladata. Turmezei Erzsébet hja "Ilyen egyszerű?" cimű versében: " ... segíts engedelmesen terveid be simuini mostan! Illeszd
helyére kicsiny csavarod! Szolgál csendesen, ahol akarod: ahová
rendeli az alkotó, örök isteni kéz."
Helyünkön vagyunk-e a gyülekezetben?
Imádkozunk-e Szentlélekért és bölcsességért a szolgálatunk
végzéséhez? Elégedettek vagyunk-e azzal a hellyel, amelyet betöltünk, és alázatosan, alkalmatlan voltunk tudatában, nem többre vágyva szeretnénk-e jobban, hűségesebben
szolgálni? Tudunk-e önmagunktói eltekinteni és mások rendelkezésére állni?
"Útonlevők, mi, megértjük-e még idejében, hogy életünkből az
marad meg, amit másokért tettünk?!"

Urunk, állíts minket szolgálatodba, hogy készségesen tegyünk jót
embertársainkkal, hálából irántad. Ámen.
Irányíts, míg itt élünk, Szent szándékod szerint, Mígnem eljő
a végünk, S halál órája int! Segíts kegyelmesen Békével halni
tudni, S hozzád a mennybe jutni A hitben győztesen! 466,4
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Mt 10,29-33

Péntek

A szolgálat jutalma
"Aki vallást tesz rólam az emberek előtt, arról én is vallást teszek
mennyei Atyám előtt, aki pedig megtagad engem az emberek előtt,
azt én is megtagadom mennyei Atyám előtt."
"Aki nem akar Jézus Krisztusban hinni, ám lássa, hogyan
boldogul nélküle. Én és te erre képtelenek vagyunk! Szükségünk
van valakire, aki felemel és megtart, amíg élünk, és aki kezét a
fejünk alá teszi, amikor meghalunk. És ezt Ő túláradó módon meg
is teheti."
Nem elég azonban hinni, a hitet meg is kell vallani. Ezt Jézus
olyankor is elvárja tőlünk, amikor nehéznek érezzük. Ő a tanítványait felkészítette a nehézségekre, bátorította őket: "Ne féljetek!" Tudta, hogy nehéz idők következnek. A tanítványok bátrak maradtak üldöztetésben és halálos veszedelmek között is. Aki
igazán hisz Jézus Krisztusban, az magáért, másokért, Isten országának terjedéséért szóval és tettel tanúskodik erről.
Egy 23 éves fiatalember halálos balesetet szenvedett éppen
karácsony előtt. A szülei levelet írtak a gázoló vezetőnek. Édesapja mondtai "Levélben azt kívántuk neki, hogya karácsonyt
úgy élje át, mint Megváltónk születésének ünnepét, aki azért jött,
hogy minket a bűn és halál éjszakájából az Atya világosságába
vezéreljen." -Íme a hit megvallása mély szomorúságban. Adjon
ehhez erőt nekünk a mi Urunk, aki ígérete szerint Szószólónk az
Atyánál.
Úr Jézus, végy el belőlem minden félelmet, hogy örömmel tegyek
rólad vallást az emberek előtt. Ámen.
Megnyerni mennynek örömét Készíts el, Jézusom! Te értem
~ullott véredért Vár en~em irgalom. Mi jó most áment mondani,
Es mindörökké áldani Eg és föld Istenét! 527,5
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. Csel 1,12-14

Szolgáljatok

Szombat

imádsággal

.Bzek valamennyien egy szívvel és egy lélekkel kitartóan vettek
részt az imádkozásban."
Jézus mennybemenetele után a tanítványok visszatértek Jeruzsálembe. "Ne távozzatok el Jeruzsálemből, hanem várjátok meg
az Atya Ígéretét, amelyről hallottátok tőlem, hogy János vízzel
keresztelt, ti pe.-9ignem sok idő múlva Szentlélekkel keresztelt ettek meg" - mondta Jézus.
Bizonyára. a tanítványok érezték, sőt korábbi magatartásuk
alapján tudták is, hogy még nem készültek fel teljesen feladatukra. Várakozásuk mindenesetre nem annak várásából állt, mi
történik majd, hanem ahogyan azt Jézusnál is látták, keresték az
Atyával való kapcsolatot. Szerettek volna egy akaraton lenni
vele, és így teljesíteni megbízatásukat. Együtt voltak, és tíz
napon át egy szívvel, egy lélekkel kitartóan imádkoztak. Ezután
jött el pünkösd ünnepe.
Kevesebb nyüzsgésre és több imádságra van szűkség. lelki
alkalmakra való felkészülésnél, betegek gondozásánál, gyermekek nevelésénél, világi hivatásunk végzésénél egyaránt.
Valószínűleg időnként minden ember megfárad a hitben.
Ilyenkor egy darabig még Isten kegyelme folytán megy a szolgálat, de egyre erőtlenebb és hatástalanabb lesz. Csak akitartó
imádság hozhat felfrissülést. Nagy ajándék, ha van néhány testvér, akikkel egy szivveltudunk könyörögni.
Uram, kérlek, segíts, hogy keressem a csendet. Ámen.
Jöjj, égi szent láng, Szentlélek Isten, Hű táma sz minden ínségben, Kit trónusáról jó Atyánk És Jézus Krisztus küld hozzánk,
Jöjj, Vigaszta ló, Szentlélek Isten! 239, 1

221

LÉLEK FRISS SZELE ÁRAD
. PÜNKÖSD

PÜNKÖSD üNNEPE

Csel 2.1-13

Jn 14.23-31

Teljetek meg szentlélekkel
"Hirtelen hatalmas szélrohamhoz hasonló zúgás támadt az égből,
amely betöltötte az egész házat, ahol ültek. Majd valami lángnyelvek jelentek meg előttük, amelyek szétoszlottak ... Megteltek mind
Szentlélekkel. "
Akire vártak a tanítványok
tíz napon át egy szívvel, egy
lélekkel imádkozva, megérkezett. A Szentlélek, mint a szél, láthatatlanul, de jól érezhetően, hatalmasan egyszer csak jelen volt.
Tüzet gyújtott a szívekben, és ez a tűz tovább terjedt. A Jézus
nélkül maradt, félénk tanítványokat
bizonyságtételre
bátorította.
Felkészítésüket befejezte.
Pünkösd ünnepén nemcsak az első pünkösdre
emlékezünk,
hanem kérjük, várjuk a Szentlelk et. Meg vagyok győződve arról,
hogy Szentlélekkel teltnek lenni nem szabadon választható lehetőség, hanem szükség. Nélkülözhetetlen
a bővelkedő élethez és
a gyümölcsöző szolgálathoz. A Lélekkel telt élet nem abnormális
dolog, hanem ez a normális keresztyén élet. A Lélekkelteltségre
sohasem úgy kell gondolnunk, mint egy furcsa vagy egyedülálló
élményre, vagy hogy az csak a választott keveseké. Mindenkinek
szól az, mert míndenkinek szüksége van rá. és mindenki számára
el is érhető. Ez az, amiért a Szentírás mindnyájunknak
parancsolja: "Teljetek meg Lélekkel!"
Jöjj Szentlélek! Tölts be egészen. Ámen.
Jövel, Szentlélek Úristen. Töltsd be szíveinket bőven Mennyei
ajándékoddal, Szívbéli szent buzgósággal, Melynek isteni ereje
Sok népet egy hitre vive. Légy velünk is, te népeddel, Hogy
teljünk meg dicséreted del! Halleluja! Halleluja! 229,1
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Jn 3,l6-2l

Ismerjétek meg Isten szeretetét a Szentlélek által
" Úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki
hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen."
Luther azt mondta, méltán véshetnénk ezt az igét aranybetűkkel szívünk táblájára, ez az, amit minden keresztyénnek kőnyv
nélkül kell tudnia, naponként elimádkoznia, hogy abból vigasztalást és hitben való megerősödést nyerj en: "Ha valahol olcsón
lehet házat vagy birtokot vásárolni, oda olyan buzgósággal tódulnak az emberek, mintha egész életük e földi vagyontól függne.
Itt azonban, ahol arról prédikálunk, hogy Isten csupa szeretetből
Fiát ajándékozta evilágnak, bűnős és szégyenletes kedvetlenség
és restség szállja meg keblünket. Ki az oka, hogy ezt az ajándékot
kevésre becsüljük? Senki más, mint a gonosz ördög cselekszi ezt,
aki szívünket annyira elvakít ja, hogy e dicső üzenetet figyelemre
nem méltatjuk, s azalatt inkább más földi gondokkal törődünk."
Isten ajándéka a hívő ember számára a legnagyobb érték, mert
általa erőtlenedik meg a bűn halálos mérge életében. Sokszor
talán képtelenségnek tűnik. hogy a golgotai kereszt életmentő
ereje ma is érvényben van. Mégis Isten így nyújtja a megmenekűlést azoknak, akik teljes bizalommal fordulnak hozzá.
A hit is ajándék, a Szentlélek munkája bennünk. Általa ismerjük fel kegyelemre szorultságunkat, s nyerjük el lelkünk békéjét
és az örök életet.
.

Uram, ismertesd meg velem szeretetedet Lelked által. Ámen:
Szeretni: nem puszta szó. A szeretet élő való. Mi Jézustól
tudjuk: mi az igaz szeretet, Ki érettünk emberré született. 574,1
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Csel 2,36-38

Megkapjátok

Kedd

a Szentlelket

"Térjetek meg és keresztelkedjetek meg valamennyien Jézus
Krisztus nevében, bűneitek bocsánatára, és megkapjátok a Szentlélek ajándékát."
A pünkösdi prédikáció szíven találta a hallgatókat.
Érezték.
most valami nagy dolgot kellene cselekedniük,
de nem tudták
pontosan, mit? Kérdésükre felelte Péter a fenti mondatot.
Nagyon fontos, högy ezen a helyen együtt szerepel megtérés
és keresztség. Ma nekünk így hangzik ez: Vegyétek komolyan a
bűnbánatot, újuljatok meg az újjászületés fürdőjében, hogy Jézus
Krisztusért bűnbocsánatot
nyerjetek.
Sokkal többet beszélünk ezekről a kérdésekről, .mint hogy
benne, általa élnénk. Talán éppen a megtérés vagy újjászületés
hangsúlyozásával
emeljük magunkat mások fölé, és ezzel máris
vétkezünk.
Nagyon alázatosan kell látni, hogya megtérés és az újjászületés
egyáltalán nem kedvünk szerint való dolgok. Ínségeink, tehetetlenségünk-és
annak őszinte meglátása, hogy nem történt bennünk maradandó életújulás-döbbenthetnek
rá Isten felhívásának
komolyan vételére. Azért vagyunk sokszor erőtlenek a hitben és
a szeretetben, és azért maradnak csak 'szavak az Ígéretek, mert
Isten nem adja ajándékait
tisztátalan
edényekbe.
Vissza kell
térnünk a keresztségben
kapott új élethez. Akkor kaptunk először Szeritlelket- Most_pedig a napi igeolvasás és a rendszeres
úrvacsoravétel
a Szentlélek csatornái a mi számunkra.

Uram, moss ki engem bűneimből és add Szentlelkedet. Ámen.
Adjad szent ajándékodat,
Bátorítsad lelkünket, Hogya Krisztust vallhassuk! Adjad, hogy mi legyőzhessük Az ördög csalárdságát! Te vagy mi biztatónk, minden oltalmunk. 234, 4
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Lk 11,9-13

Szerda

Kérjetek Szentlelket
"Kérjetek és adatik, keressetek és találtok, zörgessetek, és megnyittatik nektek ... , ad mennyei Atyátok Szentlelket. "
Kérjetek Szentlelket! Egészen keveset kell az embernek Istenről és az imádságról tudni ahhoz, hogy kérjen magának olyan
dolgokat, amiket szeretne, amiket fontosnak tart és amikhez nem
bizonyulnak elegendőnek képességei és lehetőségei. Nagy fordulat, áldott növekedés, amikor már azt szeretné, ha erősebb lenne
a hite, amikor már egészen világos lesz, hogy Szentlélek nélkül
nincs igazi hívő élet. Kérjetek Szentlelket!
Keressetek! Egyetlen ember sem születik kész hívőnek, és
egyetlen hívő sem állíthatja, hogy elérte a teljességet. Az a jó, ha
többet szeretnénk tudni Isten dolgaiból, ha nem vagyunk megelégedve önmagunkkal. Keressetek közösségi alkalmakat, ahol
alázattal és felülről való erővel szolgálnak. Keressétek mindazt,
amit Isten ígér a Szentlélek által, és találtok.
Zörgessetek! Ha még mindig kevésnek érzitek az erőt, a hitet,
a szeretetet, a szolgálatra való készséget, még feljebb kell törekedni. Istennél zörgetni kell kitartóan, és elmondani, nemcsak
fellángolás ez Uram, valóban úgy akarok élni, ahogyan te mondod. Zörgessetek, és titkok tárulnak fel a Szentlélek által.
"A kérések kérése, még a hívő keresztyének, a Szentlélek
zsengéjének birtokosai számára is, mindig a Szentlélek új meg új
kiáradására irányul. Őreá minden időben szükségünk van, és
soha jobban, mint ma."
Édesatyám, adj nekem Szentlelket! Ámen.
Legdrágább ajándékodért Könyörgök Istenem, Vigasztaló
Szentlelkedért. O, add meg énnekem! Ó, add meg énnekem!
241, 1
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Csütörtök

A Szentlélek tanú
"Mi pedig tanúi vagyunk ezeknek az eseményeknek, és tanúja a
Szentlélek is, akit azoknak adott az Isten, akik engedelmeskednek
neki."
Péter, aki látta Jézus szenvedését, aki távolról rettegve figyelte, mi lesz a dolog vége, aki nem hitte el a feltámadást egészen
a személyes találkozásig. most mint szemtanú tesz bizonyságot az
eseményekről. Ő már nincs itt a földön, és a tanítvány társak is
elmentek. A több mint 500 szemtanú, akikre Pál apostol hivatkozik, szintén befejezte földi vándorlását. A Cselekedetek könyvében azonban arról olvasunk, hogy van egy tanú, mégpedig a
Szentlélek, aki nem egyszerű en itt maradt, hanem egyenesen
tanúskodásra küldetett. Jézus erről előre beszélt: "Amikor eljön
a Pártfogó, akit én küldök nektek az Atyától, az igazság Lelke,
aki az Atyától származik, az tesz majd 'bizonyságot énrólam." (Jn
15,26)Ez a biztosíték, hogy az idők végezetéig jelen marad valaki
a világban, aki hitelesen tanúskodik Jézus Krisztus megváltó
munkájáról.
Isten annak adja a Szentlelket, aki engedelmeskedik neki.
A kegyelemért, bűnbocsánatért, üdvösségért mi semmit sem
tehetünk. De azért van valami, amit elvár tőlünk az Isten. Alázzuk meg magunkat előtte, és ismerjük be bűneinket. Az alázatos
és engedelmes szívű emberek megkapják a Szentlelket, és ezáltal
hiteles tanúk lesznek maggk is, mert a Szentlélek belealázkodik,
belesimul az bizonyságtételük be.
Uram, nevelj engem engedelmességre. Ámen.
Isten élő Lelke, jőjj, áldva szállj le rám, Égi lángod járja át
szívem és a szám! Oldj fel, küldj el, tölts el tűzzel! Isten élő Lelke,
jőjj, áldva szállj le rám! 244,1
ő

229

PÜNKÖSD HETE

Jn 4,5-11

Péntek

A Szentlélek megelégít
"Aki abból a vízből iszik, amelyet én adok neki, soha többé meg
nem szomjazik, mert az a víz örök életre buzgó forrássá lesz benne."
Az ember megszomjazik, ezért újra és újra oda kell mennie,
ahol vizet talál. A szomjúság gyötrelmes dolog. Jézus Jákób
kútjánál a samáriai asszonnyal beszélgetve feltár egy másfajta
szomjúságot is, ami szintén gyötrelmes. És noha az ember próbálja ezt a szomját különféle módon oltani, mégsem lesz megelégedett.
A samáriai asszony életének problémáját Jézus jól ismeri,
amikor .ezt mondja: "Öt férjed volt és akivel most élsz, az nem
a férjed'." Hányan vannak, akik küszködnek valamilyen lelki
teher súly a alatt, akiknek égető a szomjúsága, mert nem kapták
meg, ami megelégíthetné őket. Hányan keresnek az alkohol ban,
kábítószerben, sikerben vagy' a másik nemmel való kapcsolatban
megoldást. De nem múlik a szomjúság.
Jézus a samáriai asszonynak, és vele együtt minden embernek
olyan élő vizet kinál, amelytől megszűnik a lélek szomjúsága és
sóvárgása.'
"Ha aki szomjazik, hozzád siet, Te ma is adsz neki élő vizet.
S ha hisz Tebenned, lelkébe árasztod Lelked, és belsejéből élő víz
folyamai ömlenek. A sivatagban források fakadnak, s amerre az
élő víz buzog, árad, oázis támad mindenütt, szerte a Földön."
Uram, add nekem az élő vizet, Szentlelkedet . Ámen.
Isten élő Lelke, jöjj, győzedelmet adj, S majd a végső harcon
át mennybe fölragadj! Oldj fel, küldj el, tölts el tűzzel! Isten élő
Lelke, jöjj, győzedelmet adj! 244,4
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Csel 2,14-22.32-33

Szombat

A Szentlélek meglepetést okoz
"Nem részegek ezek, ahogyan ti gondoljátok...
Miután tehát
felemeltetett az Isten jobbjára, és megkapta az Atyától a megígért
Szentlelket, kitöltötte azt, amit ti most láttok!"
Hitben járásom kezdetén sok gondot okozott nekem, miért
kellett a könyv írójának megírni azt, hogy a hallgatóság egy része
részegnek tartotta az apostolokat? Később azonban két okból is
nagyon örültem ennek a történetnek.
Egyrészt azért, mert már
a keresztyénség indulásánál nyilvánvaló lett, hogy a tanítványok
olykor szembe találják magukat értetlenséggel vagy csúfolódással. Másrészt az is kitűnik, ha módjuk, lehetőségük volt rá, nem
húzódtak el a kihívás elől, hanem megfeleltek rá.
Az emberek a felfoghatatlanra,
a meghökkentőre
mindig keresik a magyarázatot. A Szentírásban sok ilyen esemény van. Volt
olyan időszak. amikor mindenki, aki a Biblia tekintélyét védte,
megmagyarázta a csodákat. Mi ma újra tudjuk azt, amit az apostolok átéltek. Jézus éppen azért töltötte ki a Szentlelket, hogy
nagyszerű dolgok történjenek.
Ahogyan az asztalra tett kancsóból mindenki poharába kiőntjűk a vizet, hogy ne szomjazzon,
úgy öntötte ki Jézus is a Szentlelket tanítványaira,
és ezáltal
annak a csodálatos erőnek a birtokába jutottak,
amely attól
kezdve bennük és általuk is munkálkodott.
"Élő Jézus, legyen,
ahogy ígérted! Ejtsenek ámulatba minden népet a vizek új csodái!"
Uram, köszönöm csodáidat. Ámen.
Krisztus, ki híveidnek Küldtél mennyből Szeritlelket. Kiket
Atyád tebenned Választott és eljegyzett, Öntsd ki Lelked reánk
is, Buzgón könyörgünk
néked, Hogy általa igédben Ismerhessünk meg téged! 233,2
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Újonnan kell szűletnetek
"Bizony, bizony, mondom neked, ha valaki nem születik víztől és
Lélektől, nem mehet be az Isten országába."
Szentháromság vasárnapján az Atya, Fiú, Szentlélek Istenbe
vetett hitünket valljuk meg. "Lehet, hogy okosabbnak tartanának bennünket, ha e hittételt igaznak nem ismernénk el, de én
hálákat adok az én jó Istenemnek, aki engemet ama kegyelmére
méltatott, hogy e hitcikk felett nem vitatkozom, nem beszélek
majd így majd úgy, vajon igaz-e, hanem látván, hogy az a Szentírásban foglaltatik és azon alapul, inkább hiszek Istennek, mint
saját gondolataimnak és .eszemnek. s nem tűnődöm afelett,' miként képezhet három külőnbőző személy egy egységes lényt.
A Jézus-Nikodémus
párbeszédben
világosan fellelhető a
Szentháromság egy Isten cselekvése. Á7- Atya szeretete, a Fiú
engedelmessége, és a Szentlélek munkája, aki az újonnan szűletést véghezviszi bennünk. Ez pedig feltétele az Isten országába
való bekerűlésűnknek,
mert általa újul meg a gondolkozásunk,
az érzelmi életünk és az akarásunk, vagyis egész valónk.
Amikor megkereszteltek minket, nemcsak a víz volt jelen,
hanem a Lélek is. Egy lelkész és egy gyülekezet imádkozott
értünk. Ha egyszer tudatos lesz, hogy Isten gyermekévé fogadott
és örökösévé akar tenni, ez már kezdete lehet az újjászületésnek.
Adja a Szentlélek Isten, hogy igy te is megszüless a mennyek
országa polgárának.
II

Add Uram az újjászületés drága ajándékát. Ámen.
Szentlélek Isten, te örök fényesség, Általad teljes az igaz keresztség. Bűnt és kísértést kicsinyedtől űzz el Mennyei tűzzell
297,3
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Hétfő

A kegyelem mindenkié lehet
"Nekem, minden szent között a legkisebbnek adatott az a kegyelem, hogy a pogányoknak hirdessem a Krisztus mérhetetlen gazdagságát."
Pál apostolt Jézus kiválasztotta az evangélium hirdetésére a
pogányok között. Mi, a világ különböző részein élő keresztyének
természetesnek tartjuk, hogy Krisztus nemcsak a zsidóké, hanem
minden népé, sőt mintha a Megváltó keresztre feszítése miatt az
övéké nem is lenne. Pedig nem így van. Jézus mindenkiért jött.
Ő maga mondja: odaadom életemet a világ életéért.
Ezt il nagy szeretetet, ezt a nagy lehetőséget azonban mindenkinek személy szerint kell megragad ni. Nem lehet itt a földön
egyetlen országban és egyetlen nép között sem beleszületni az
egyház élő közösségébe. Az előző napi ige tanítja: újjá kell szűletni/ Milyen drága ajándék azonban, hogy lehet mindenkinek. Sok
vívódó emberrel találkoztam pásztori szolgálatom során, akik
nagyon bizonytalanok voltak afelől, vajon nekik is adatott-e a
kegyelem? Mert ők nem érdemlik meg. Ez pontosan így is van.
Akik azonban méltatlanságuk
tudatában,
bűneik ismeretében
kérik, éppen azok kapják meg.
Az "Életjel" című konfirmációs káté elején van egy kép, két
kéz, benne •.hely fényképnek.
Alatta az ige: "Megváltottalak,
neveden szólítottalak, enyém vagy." Tedd bizalommal a fényképedet, a nevedet, az életedet abba a kézbe.

Uram, köszönöm, hogy engem is megváltottál. Ámen.
Kegyelem, nagy kegyelem, Hogy Jézust ismerem. Kegyelem,
nagy kegyelem, Hogy ő a vezérem. Bár néha csügged szívem, És
ellankad imám, De Lelke őriz híven, S új erő árad rám. 568,1
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Jn 17.1-10

Kedd

A dicsőség titka
"Én megdicsőítettelek

téged a földön azzal, hogy elvégeztem azt

a munkát, amelyet rám bíztál, hogy elvégezzem, és most te dicsőíts

meg, Atyám."
Jézus főpapi imájában jelenti az Atyának, mindent hűségesen
és pontosan elvégzett, és ami még hátra van, azt is megcselekszi,
amikor eljön az ideje. _Végigjárja majd a szenvedés útját fel
egészen a golgotai keresitig. Ezzel megdicsőíti a mennyei Atyát.
Jézus főpapi imájában kéri az Atyát, dicsőítse őt meg azzal a
dicsőséggel, amely már az övé volt. Legyen nyilvánvaló a tanítványok előtt is az
Isten volta. Erre nekik szükségük van. S ezt
az Atya meg is adja majd, amikor a Fiú feltámasztásával
igazolja
messiási magatartását, szolgálatát, életének odaadását.
A Szentlélek által újjászült hívő az Atya és a Fiú dicsőségét
szolgálja. Egy misszionárius így ír a Kongó vidékéről: "Tudom,
hogy Isten kezében vagyok. Tudom, hogy nem keresek mást,
mint az ő dicsőségét és az emberek üdvösségét.
És bizonyos
vagyok abban, hogy Isten tudja ezt. Évek óta nem éreztem
jobban magam, sem erősebbnek, mint most. De a legjobb: tudom,
hogy Isten velünk van! Beszél hozzám és jótékony szava többet
jelent nekem, mint valaha. Egyre erősebb a tűz a szívemben és
ez mindenre bátorságot ad. Merésszé tesz, hogy mindent vállaljak érte."
Uram, add Szentlelkedet, hogy dicsőségedet szolgálhassam, egykor pedig részese lehessek. Ámen.
Dicsőség az Atyának. Dicsőség egy Fiának S a drága Szeritléleknek Az egy örök Istennek! 9,1
ő
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HETE

Ef 1,3-14

Szerda

Áldás és pecsét
"Áldott a mi Urunk Jézus Krisztus Istene és Atyja, aki megáldott
minket mennyei világának tninden lelki áldásával a Krisztus által.
Eljegyzett pecsétjével, a megígért Szentlélekkel."
Isten az áldások Istene. Megalkotta ezt a világot és azóta is
szeretetével benne van, kormányozza, egykor pedig teljességre
viszi.' Krisztus jövetelét évszázadokkal előbb megüzente a-próféták által, majd az első karácsonyon megajándékozott vele minket.
Róma 8,32-ben olvassuk: "Aki tulajdon Fiát nem kímélte, hanem
mindnyájunkért
odaadta, hogyne ajándékozna
nekünk vele
együtt mindent?" Turmezei Erzsébet egyik verséből idézek:
" ... áldásból élni szent titok. Áldásból élve boldogan lehet vállalni feladatokat, terheket ... "
Az alberti Szeretetotthon idős diakonissza lakója elveszítve
szép énekhangját, elfelejtve az énekek szövegét 50 'évi kántori
szolgálat után bénán, tehetetlenül fekszik. Mégis panasz nélkül,
szelíden, Loldogan, Isten drága naponkénti ajándékaiért,
és kegyelméért hálatelt szívvel.
Mit jelent a pecsét? "A Szentlélek által a hívők el vannak
pecsételve; vagyís el lettek különítve és félre lettek téve Isten
számára, úgy megkülönböztetve
és megjelölve, mint akik az
övéi." Régen a kereskedő, miután kiválasztott valamit, ráütötte
a pecsétet. Így tudta, melyik az övé, amiért megfizetett. A Szentlélek Isten pecsétje rajtunk, azt jelenti, értünk fizetett, az övéi
vagyunk.

Áldalak Uram, hogy gyermeked és örökösöd lehetek. Ámen.
Áldjad az Úr nevét, őt áldja minden énbennem! Áldjad őt,
lelkem, és róla tégy hitvallást, nyelvem! El ne feledd: Napfényed
őtenéked! Őt áldjad örökkél Ámen. 57,S
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HETE

Mt 28,16-20

Csütörtök

Az Atya, Fiú, Szenilélek nevében
"Menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek: nevében."
"Először azt vedd észre ezekben az igék ben, hogy Isten parancsolata és rendelése van bennük, azért, hogy senki ne kételkedjék abban, hogya keresztség isteni dolog, nem emberek gondolták vagy találták ki. Akit Isten nevében keresztelnek, azt nem
emberek, hanem maga Isten kereszteli: emberi kéz végzi, de
valóságban Isten saját cselekedete az." (Luther: Nagy Káté)
Az Atya cselekedete, aki az életedet adta, aki gondoskodik
rólad; aki tudja, mire van szükséged, akire nyugodtan rábízhatod
magad, mint a gyermek az édesapjára.
A Fiú cselekedete, aki engedelmesen eljött erre a földre, hogy
érthetően, emberi szóval mondja el: szeret téged az Isten, és
önmagát áldozta érted a kereszten, hogy megváltson és megszabadítson az ördögnek és a halálnak a bilincseiből. A Szentlélek
cselekedete, aki megelevenít, betölt és megszentel.
A keresztség, melyben Isten gyermekévé fogadott és örökösévé tett, lehet ellened szóló vád is. Ő mindent megtett érted, de
ha te nem nyitod' meg előtte a szívedet, nem lesznek ajándékai
a tiéid.

Istenem, köszönöm, hogy meg vagyok keresztelve. Add, hogy az
újjászületés fürdője is legyen számomra. Ámen.
Szent keresztségünk
a váltság pecsétje, Üdvösségünknek első
záloga. Bűnbocsánatnak oltáriszentsége A Krisztustól szerzett
szent vacsora. Mindkettőt használd föl minden hívek közt Igéddel együtt, mint drága szent eszközt. Építsd meg népedet, Szentlélek Isten! 245,4
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HETE

2Kor B,B

Péntek

A Szentháromság három ajándéka
"Az ÚrJézus Krisztus kegyelme, az Isten szeretete, és a Szentlélek
közössége legyen mindnyájatokkal."
Az apostoli áldásban, mely része egyházunk liturgiájának is,
kívánja Pál a korintusi gyülekezetnek
az Atya, Fiú, Szentlélek
Isten drága ajándékának teljes kiáradását: a kegyelmet, a szeretetet és a közösséget.
Minél közelebb vagyunk Urunkhoz,
annál inkább érezzük
tisztátalanságunkat
és látjuk bűneinket. Csak a kegyelem menthet meg. "Támasz nincs velem - csak a kegyelem. Semmi más
nem tart meg engem, mint törött mankó, hagy cserben, s csak a
kegyelem - marad énvelem. Hadd énekelem: Csak a kegyelem!
Elég életre, halálra, elérni örök hazámba! Elég szüntelen! Csak a
kegyelem!"
"Ha Isten nem szeretne minket, egyikünknek
sem lenne semmi
esélye a jövendő életre. De Isten szeretet!" Milyen nagyszerű
ezzel a tudattal élni! "Akármi van a szíveden, öröm fényli be,
vagy fájdalmat hordoz", Isten szeretete átölel téged.
Mennyiréerőtlenek
vagyunk a Szentlélek bennünk való munkálkodása nélkül. Igehirdetésünk
lehet figyelemre méltó, le bilineselő emberi beszéd, Szentlélek nélkül azonban teljesen hatástalan. A megszentelt,
új élet akaratunk
teljes bedobásával
sem
megy. Kérnünk kell, ahogyan egy indiai lelkész kéri: "Ó, Uram,
végy kezedbe és Szentlelked
által teremts újjá engem! Légy
türelmes hozzám, ne mondj le rólam, míg olyan nem leszek, amint
te akarod. Ámen, Ámen."

Uram, köszönöm a kegyelmet, a szeretetet, a közösséget. Ámen.
Egy Úristen, Szentháromság, Egy imádandó valóság. Ne hagyj
tőled eltévednünk,
Maradj mindhalálig velünk! 248,4
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Lk 10,21-22

HETE

Szombat

Gyermekek előnyben
"Magasztallak,

Atyám, menny és föld Ura, hogy elrejtetted ezeket
a gyermekeknek."
Egy természettudós
leveléből valók az alábbi sorok, amelyet
80éves korában írt: "S ha egyre jobban elhagy az emberi ékesszólás és bölcsesség szelleme, annál hatalmasabb bennem az a Lélek,
aki naponta és óránként így kiált fel: "Abba, Atyám!" - S ez a
Lélek azt is túdja, mit szeretne gyermeki sóhajom Megváltómnak
elmondani, s megadja hozzá a szavakat. Így vagyok állandó
kapcsolatban lelkem Barátjával, s olyan boldog vagyok kőzelében, mint a gügyögő kisgyermek szerető, vele játszadozó édesapja ölében." Isten az gyermekeit kicsiségre neveli, hogy mindent
az kezéből vegyenek.
"Semmit nem tehetek nélküled, Uram. Mindenem vagy, semmi
vagyok én magam. De mindent elbírok, én erőtelen, hatalmas
Segítő, ha Te vagy velem." Lehetsz esztergályos,
atomtudós,
földműves, orvos, felnőtt, fiatal, gyermek vagy aggastyán, ha
gyermeki hittel ráhagyatkozol a mennyei Atya szeretetére,
segít
rajtad és felfedi előtted országa titkait.
Ha megérted, hogy ebbe az országba az út nem a te igazságodon, rátermettségeden
keresztül, hanem Isten irgalmas, Krisztusban megjelent igazságán keresztül vezet, előnyösebb helyzetben
vagy a mai írástudóknál
vagy más, lelkében felfuvalkodott
embernél.
Uram, adj nekem gyermeki szívet, élő hitet. Ámen.
Igen, Atyám, ó, mindenen keresztül! Igen, Atyám, ború vagy
fényözön Tetőled száll rám, atyai kezedből. A földön másban
nem gyönyörködöm.
356,3

a bölcsek és értelmesek elől, és kijelentetted

ő

ő

ő
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Jn 4,16-21

Lk 16,19-31

Aki a szeretetben marad, Istenben marad
"És mi ismerjük és hisszük azt a szeretetet, amellyel az Isten
szeret minket. Az Isten szeretet, és aki a szeretetben marad, az az
Istenben marad, és az Isten is őbenne."
Van egy nagyon kedves mondás: "Mindenütt jó, de legjobb
otthon." Sokszor érezzük, ez valóban igaz. Szeretjük az otthonunkat, szeretjűk a családunkat. Fehér Klára viszont ezt a.cimet
adta egyik Írásának: "Mindenütt jó, de legjobb sehol." Azt gondolom, ezt az érzést is átéltűk már mindannyian. Néha az otthonunk túl szűk, nincs benne tér, el kell rohanni. Máskor meg túl
nagy, félelmetes. Olykor maga a pokol a velünk élők miatt, de
lehet ugyanez a magány miatt is.
János apostol tud egy megoldást, amely minden élethelyzetben
megnyugtató: elrejtőzni abban az Istenben, aki a SZERETET, és
megmaradni benne. A mi eredeti otthonunk az Éden, Isten teremtette azt nagy. gonddal és nagy szeretettel. Ott nem volt az ember
kiszolgáltatott, nem volt magányos, Isten jelenlétében élt. Elvesztettük az igazi otthonunkat. Isten azonban megadta azt a lehetőséget, hogy egy új világban végleg otthon lehessünk. Addig is
az szeretete jelent megoldást ..
ő

Istenem, te vagy a szeretet, rejts el magadban és add, hogy
megtaláljam -benned az igazi otthon békéjét. Ámen.
Áldó hatalmak oltalmába rejtve Csak várjuk békén mindazt,
ami jó. Mert Isten őriz híven reggeL este, Ő hű lesz, bármit
hozzon a jövő. Ha gyötri, bántja sziviinket a régi, És múlt napoknak terhe ránk szakad, Megrettent lelkünk vigaszodat kéri, Mit
nékünk szerzett, Atyánk, szent Fiad 355, 1-2
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Jn 5.45-47

UTÁN 1.

Hétfő

A törvény vádolód, Krisztus szabadítód
"Ne gondoljátok, hogy én foglak vádolni benneteket az Atyánál.
Van, aki vádol benneteket: Mázes, akiben ti reménykedtek."
Az írástudók és farizeusok reménységének
alapja az ítélettel
kapcsolatban abban volt, hogy ők igazi ismerői a törvénynek,
és
úgy gondolták, megtartói is. Azt mondja Jézus, neki nem szükséges vádolnia őket, hiszen akire hivatkoznak,
Mózes, amiben
bíznak, a törvény, ellenük szóló vád lesz. Mert bár ismerik,
mégsem tartják meg.
Mi is könnyen saját csapdánkba esünk, hiszen gyakran ítélünk
el embereket olyan magatartás, vagy -életforma miatt, mely tőlünk sincs távol. Sokszor gyermekeink életében is azokat a bűnöket ostorozzuk legjobban, melyekre legalábbis a hajlandóság
megvan bennünk. Végleg le kell mondani minden önigazságunkról, mert az nem segít nekünk az utolsó napon.
Egyetlen lehetősége van minden embernek arra, hogya harag
napját elkerülhesse.
Itt a földi életünk során kell odaállni és
elfogadni Isten ítéletét úgy, hogy nem mentegetjük magunkat és
nem magyarázzuk meg, miért is követtünk el bűnt. A töredelmes
szívet Isten nem veti meg. Higgy Jézus Krisztusban
és kérd
bűneid bocsánatát!

"Könyörülj rajtam kegyelmeddel Istenem, töröld el hűtlenségemet
nagy irgalmaddalt Teljesen mosd le rólam bűnömet és vétkeimtől
tisztíts meg engem."iZsoltác51) Ámen.
Az Úr szent Bárányára teszem le bűnömet, S ott a kereszt
aljába' Békességet lelek. A szívern mindenestül az Úr elé viszem,
Megtisztul minden szennytül A Jézus vériben, A Jézus vériben.
427,1
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ÜNNEPE UTÁN .1.

Kedd

Kicsoda üdvözül?
"Aki segítségül hivja az Úr nevét, üdvözül."
A gazdag ifjú történetéhez kapcsolódik a tanítványok kérdése:
"Akkor ki üdvözülhet?" Jézus felelete: "embereknél ez lehetetlen, de Istennél minden lehetséges." Előző napon is láttuk, hogy
az ember saját képessége nem lehet üdvösségének alapja. Ez a
tény azonban sokakat arra az elgondolásra juttat, hogy akkor
esetleg nem is üdvözülhetnek. Ezt a kérdést Jézus szavai alapján
és itt Pál szerint, nem az emberi oldalról kell megközelíteni,
hanem Isten felől, aki kinyilatkoztatta akaratát, és a Szentírásból
őt. mint irgalmas Istent ismerjük meg. S aki Jézusban mindenkinek felkínálja a kegyelmet. A"nem azé, aki akarja, és nem azé,
aki fut:" azt jelenti, hogy senki nem nyerheti el a maga erejéből
az üdvösséget.
Egyet tehetsz, teljesen bízd rá magad a könyörülő Istenre.
Hívd segítségül az Úr nevét. Pontosan akkor, amikor rád szakadnak a kétségek, amikor bűneid terhelnek, amikor elbizonytalanodsz, amikor azt gondolod, hogy nem vagy fontos Istennek,
akkor kiálts hozzá. Bátran hívd őt, hiszen a sötét gondolatokat
a sátán sugallja. Isten akarja üdvösségedet, Ő megvigasztal, megbocsát és bizonyosságot ad.

Uram kijszönöm neked, hogy nem önmagamra, nem emberekre
kell tekintenem, hanem a te üdvözítö akaratodban bízhatok. Ámen.
Szegény bűnös embereknek Egyetlen reménysége, És minden
igaz híveknek Öröme, üdvössége! Jövel, jövel hozzánk, kérünk,
Mindenkoron légy mivélünk: Te vagy ami Krisztusunk és kegyelmes Jézusunk! 377,2
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ÜNNEPE UTÁN 1.

Szerda

Az evangélium terjedésének útja
"Abból a városból pedig a samáriaiak közül sokan hittek benne
az asszony szava miatt, aki így tanúskodott: Megmondott nekem
mindent, amit tettem. Az ő szavának sokkal többen hittek, az
asszonynak pedig ezt mondták: Már nem a te beszédednek hiszünk,
hanem mert magunk hallottuk és tudjuk, hogy valóban ő a világ
üdvözítője. "
A samáriai asszony történetének befejező szakasza elénk állítja
az evangéliuni terjedésének
útját. Valaki megtapasztalja
Jézus
szabadító hatalmát, és erről örömmel beszél a körülötte élőknek.
"Megmondott nekem mindent, amit tettem." Előtte nincs titok.
Rendkívüli és megrendítő ez a találkozás, amely által egy asszony
összekuszálódott,
elrontott élete meggyógyul.
Bizonyságtétele
után sokan mennek Jézushoz. A személyes találkozás aztán végérvényesen meggyőzi őket. Igen, Jézus az, akit Isten megígért
a próféták által, ő a világ Üdvözítője.
Ha egyszer megragadott téged Jézus hatalmával és szeretetével, és minden bűnödet megbocsátotta, fel kell szabadulnod arra,
hogy ezt elrnondd az embereknek.
Minden meggyógyított
életű
embernek ezt kell tennie. Aztán majd újra Jézus cselekszik, az
őt keresőkkel megismerteti
magát. 2000 év óta végzi ezt, így
gyűjt magának népet. Légy te is hírvivő és bízzál, mert
ma is
nagy dolgokat cselekszik.
.
Úr Jézus, szeretnék én i-s hírvivője lenni az evangéliumnak. Kérlek, adj nekem ehhez bátorságot. Ámen.
Jöjj, add tovább a jó hírt! Mozgass meg minden megmozgathatót! Jöjj, add tovább a jó hírt, hogy Urunk küld meghívót! Ő tárt
karokkal várja a hozzá érkezőt, Mindenkit hív magához: hívőt
és kétkedőt. 564,1
ő

245

SZENTHÁROMSÁG

Rm 1,16-17

ÜNNEPE UTÁN 1.

Csütörtök

Aki igaz akar lenni
"Az igaz ember pedig hitből fog élni."
Sokszor elgondolkoztam a bibliai emberek életén, akik a hit
példaképeiként állíttattak elénk. Életük nem úgy példa, ahogyan
iskolás gyerekeknek példaként állítanak egy-egy jól tanuló vagy
jó magaviseletű gyermeket, vagy a történelemnek egy hőssé tett
(heroizált) alakját, akit évszázadok alatt megtisztítottak minden
emberi gyarlóságtól. A Szentírás hitbeli példaképei kűszkődő,
sokszor erőtlen, sokszor bukdácsoló emberek, akik azonban hisznek Istenben és az ígéreteiben.
Sajnos gyakran találkozom ma olyanokkal, akik azt vallják,
hogy megtértek, újjászülettek, és ennek következménye győzelmes életük. Ezzel magukat az elbizakodottság veszélyébe sodorják, és nehezítik azok helyzetet, akik elindultak a hit útján, és
problémát jelent egy-egy elbukásuk. Arra gondolnak, talán nem
is lettek igazán hívőkké, és nem is érdemes küzdeniük.
Pál apostoion keresztül Isten azt teszi világossá előttünk, hogy
nem az eJllber igazságára, hanem Krisztus igazságára tekint.
Krisztus igazsága nélkül az ember elvész. Ha az ember igaz akar
lenni Isten előtt, és az ítélet napján meg akar állni, akkor hinnie
kell ezt. A Krisztusba vetett hit pedig győzelmekhez segít bennünket a mindennapok harcában is. Fenti igénk drága üzenete
azzal bátorít, hogy botlások ellenére hitünk alapján az Isten
országában fogunk élni.
ő

ő

Úr Jézus add, hogy megértsem kereszthalálod titkát. Ámen.
Áraszd ránk a tiszta hit Áldását, hogy azt keressük: Szent
kereszted titkait Mind mélyebben ismerhessük: Világítsd meg
értelmünket, Hogy belássuk vétkeinket! 284,3
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Péntek

Nagy ajándék, nagy lehetőség
"Betelt az idő, és egészen közel van már az Isten országa: térjetek
meg, és higgyetek az evangéliumban."
Ha valamit az ember nehezen vár, nagyon szeretne, gyakran
mondják rá: "várja, mint zsidók a Messiást." A zsidók valóban
nagyon várták a Messiás eljövetelét, és a várakozás csúcspontja
éppen Jézus idejében volt. Jézus azt mondja, már nem kell
várakozni, mert Isten megígért ajándéka egészen közel van. Be. telt az idő. A Messiással Isten királysága jött közel. A belépés
ebbe a birodalomba nem földi, hatalmi úton történik, hanem
megtéréssel és az evangélium hittel való elfogadásával.
Az idő sürget. Nem mondod-e, majd megyek, ha felépítem a
házam, ha meglesz a nyaralóm, ha majd felnő a gyermekem, ha
majd nyugdíjas leszek? Nyolcvanéves asszonyt látogattam, az
élet nagyon megtörte. Beszéltem neki arról, hogy van még egy
nagy lehetősége, Jézus keresi, és meg akarja menteni. Egy darabig feszülten figyelt, kérdésekre válaszolt, majd hirtelen párnájára hanyatlott és azt mondta: hagyjon, nagyon elfáradtam. Kár,
hogy nem vagyok fiatalabb. Nemsokára meghalt. Már nem volt
számára idő. Testvérem, vedd komolyan a megtérést és hidd el,
Isten ígéretei valóra válnak életedben, és halálod után dicsőségébe fogad be téged. "Betelt az idő."

Uram köszönöm, hogy ajándékot készítettél nekem, és ma még el
lehet fogadnom. Ámen.
Lankadni nincs idő életnek útján, Vészben is járni és vállalni
kell. Könny pereg porba hullt perceink múltán. Restek a pálmát
nem érhetik el. Éj lesz. Ha leszáll, Minden munka megáll. Drága
a pillanat, jő a halál. 449,2
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Megtudhatod.

IKor 1,18-24

Szombat

hogy jogsz-e üdvözülni?

"Mert a keresztről szóló beszéd bolondság ugyan azoknak, akik
elvesznek, de nekünk, akik üdvözülünk, Istennek ereje."
A keresztről szóló ige, mely pál apostol szolgálatának kőzéppontjában áll, két részre osztja a hallgatókat. Esztelenség azoknak, akik elvesznek. Van olyan, aki ki is mondja, az egészet
bolondságnak tartja, hagyják vele békén. Esetleg a nyomorúságára, az elesettségére úgy tekint, ami már nem oldható meg semmiféle beszéddel. Vagyegyszerűen
fásultságában nem engedi a
szívéhez közel, és így nem is gyógyíthatja meg az Isten szabadításáról saóló örömüzenet. Ők azon az oldalon állnak, akiknek nem
lett megoldássá, erővé, üdvösséggé Krisztus kereszthalála.
A keresztről szóló beszéd erő azoknak, akik megmenekülnek,
akik üdvözülnek.
Aki teremtette a II?ennyet és a földet, aki
kezében tartja a mindenséget, a keresztről szóló beszéd által
újjáteremt és megtart az örök életre. Súlyos idegbetegségben
szenvedő orvos mondta el, hogy amikor kezébe vette aBibliát,
még nem volt hívő, de mert addig nem segített rajta semmi, mint
egyetlen megoldást kezdte olvasni az igét. Napról napra olvasta,
és napról napra erősödött és gyógyult. Teljes gyógyulása akkor
lett, amikor letette a bűneit a kereszt tövében. Reménységgel
lehetsz üdvösséged felől, ha a kereszt evangéliuma erőforrásod
és gyógyulásod alapja.
Uram, hadd legyen kereszted erőforrásom. Ámen.
Te vagy erőm, vigaszom, Reményem az ítéletben. Sorsomat
reád hagyom. Áldlak majd megújult testben. Te vezetsz haza,
tudom, Nem hagylak el, Jézusom! 367,4
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Lk 14.16-24

lJn 3.14-18

Isten szeretetének kényszerítő ereje
"Akkor az Úr ezt mondta a szolgájának: Menj el az utakra és a
kerítésekhez, és kényszeríts mindenkit bejönni, hogy megteljék a
házam. "
Sok sötét lapja van az egyház történetének,
amikor az egyház
szolgái Jézus missziói parancsát erőszakkal akarták végrehajtani.
A példázatban kiadott R~rancs: - "Kényszeríts mindenkit bejönni - nem erőszakos térítésre szólít fel. Országúton járókról és fal
mellett ácsorgókról
van szó, akik nem tudják elhinni, hogy
egyszerre ilyen előkelő meghívást kapnak. Ezekkel kell megértetni ... , hogy komolya meghívás." [Prőhle]
Sok ember nem veszi észre, vagy nem tudja elhinni Isten feléje
irányuló törődését. Ezért hívő szavunknak tükrözniük kell Isten
személyválogatás nélküli szeretetét. Vegye mindenki komolyan
a meghívást, és induljon el a nagy vacsorára, amely itt az Isten
országát jelképezi. Másfelől mindenki higgye, Isten komolyan
veszi őt és meg akarja menteni. Ezért szavaink mellett egész
életünknek is bizonyítania kell, hogy "mi elhittük és megismertük az Isten irántunk való szeretetét". Akkor talán az élet forgatagában lévők éppen úgy megértik, mint az élet perifériajára
kerültek, Isten üdvözítő akaratát. Isten óvjon meg a hamis míszsziói lelkülettől, a türelmetlenségtől
és erőszakosságtól!
Urunk
szeretetének kényszerítő ereje hasson szavainkon keresztül!

Uram szeretném, ha szavaim és életem hozzád segítene másokat.
Segíts ebben! Ámen.
Gyertek velünk még ma énekelni és örülni, s megértitek ti is:
olyan jó, ha Jézus itt van velünk. Megszabadít a halálfélelemtől,
vidám lehet már, aki ma még oldalára áll. 558

s
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Hétfő

A magatartás nem magánügy
"Ügyeljetek arra, hogy senki se hajoljon el Isten kegyelmétől."
Egyre-másra halljuk, hogy a magánéletében
mindenki úgy
gondolkozik,
beszél és viselkedik, ahogyan neki tetszik. Azt is
mondják. mindenkinek joga van úgy élni, ahogyan jónak látja,.
vagy úgy elrontani az életét, ahogy akarja. Ez társadalmilag sem
helyénvaló. A gyülekezet életében pedig nagyon határozottan
kell ellene küzdeni, mert sajnos ott is hallhatók a fenti vélemények.
Igénkben kifejezetten felszólítást kapunk Istentől: ügyeljetek.
Ez nein a kevesek felügyeletét jelenti a többség hite és erkölcsi
magatartása fölött. Hiszen mindenki felel az egész közösségért.
Mindenkinek először magának kell a békességre és a szent életre
törekednie,
hogya
kegyelemtől
el ne szakadjunk.
Nem lesz
tökéletes a megtért, hitre jutott ember élete. De lehetősége van
naponként élni Isten irgalmából. "Kegyelemből tartattatok meg,
és ez nem tőletek van" jelzi, semmit nem könyvelhetünk
el a
magunk érdemének, de azt is mutatja, hogy kegyelem nélkül
nincs is semmink. Aki a kegyelmet megveti, az megalkudott a
bűnnel és békét kötött a sátánnal. Mindenképpen
imádkozni kell
értük, és igazi alázattal hozzásegíteni őket a megtérés útjának
megtalálásához.

Uram add, hogy fontosnak tartsam mások üdvösségét. Ámen.
Egyikünk ha roskad, Emelje a másik, Tegyen érte mindent, Mi
üdvére válik! Más terhét véve fel, Az erős a gyengét Szolgálja
készséggel! 444,5
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Kedd

Hogyan várod visszatérő Uradat?
"Ezért elhagyottá lesz a ti házatok. Mert mondom nektek: nem
láttok engem mostantól fogva mindaddig, amíg azt nem mondjátok:
Áldott, aki az Úr nevében jön!"
Az Úr Jézus sajnálja Jeruzsálemet, azt a várost, mely ellene
fordult. Mint az anyamadár kicsinyeit, úgy akarta az Úr szárnya
alá gyűjteni a népet. Most elhangzik a szomorú prófécia. Isten el
fogja hagyni a templomát, "elhagyottá lesz a ti házatok:" Az övéi
pedig csak akkor fogják majd színről színre látni Urukat, amikor
visszajön. Azzal a zsoltárral köszöntik majd, mellyel a templomba
érkező zarándokokat szokták: "Áldott, aki jön az Úr nevében!"
(Zs 118,26)
Lehetőséget ad nekünk Isten ma megvizsgálni lelki házunkat,
a magunk életét, mennyi helye van abban Jézusnak. Azt rnondja
az Úr a Jelenések könyvében, az ajtó előtt állok és zörgetek, ha
valaki meghallja az én hangomat, bemegyek ahhoz és nála vacsorálok és ő énvelem. Jézus tehát belép az életünkbe és nálunk
marad, vagy nálunk időzik, ha mi nem cseréljük föl az ajándékait hamis értékekre. Sok keresztyén eljut a Jézus Krisztussal
való közösségre, de egy idő után "elhagyottá" lesz a szíve. Csak
az él helyesen keresztyén életet, aki mindennap örömmel gondol
arra, hogy Jézus visszatér, mert már megtapasztalta áldott jelenlétét a naponkénti küzdelmek között. Ha ma visszajönne, rnondhatnád-e neki: "Áldött, aki jön az Úr nevében"?
ő

Uram irgalmazz, mert kevesebb helyet adok neked életemben,
mint amennyire nekem szükségem van. Ámen.
Adj erőt hát, Istenem, Hogy hitben végig megállj ak, S úgy,
mint égi Mesterem, Jót művelve szerte járjak, Hűséggel keresve
itt Az új élet útjait! 453,3
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Meg ne keményítsétek

Szerda

szíveteket!

"Ezért, amint a Szentlélek mondja: "Ma, ha az ő szavát halljátok, ne keményítsétek meg a sziveteket."
Az első, amire figyelnünk kell, hogy ami az igében van, azt "a
Szentlélek mondja:" Ennek ismerete és elfogadása előfeltétele
minden bibliaolvasásunknak
és igehallgatásunknak.
A Szentíráson keresztül Isten szólít meg bennünket Szentlelke által és
személyesen beszél velünk. Nem azt akarja, hogy Mózesre, Ézsaiásra, Pálra, vagy Péterre figyeljünk, hanem mindenekelőtt őreá.
Isten szól hozzánk a mai világban is, hiszen éppen ezért adta
nekünk 'a Könyvek Könyvét. O jelen akar lenni életünkben, és
megszólít minket az írott és hirdetett igén keresztül. Az a kérdés,
meghallod-e, hogy Ő szólít meg Téged? Ma azt mondja, ne keményítsd meg a szívedet. Az ige hatalmas. Isten teremtő szava.
Mégis meghagyta Isten az embernek a szabadságot, hogy döntsön
mellette, vagy visszautasítsa. Sohase keményítsd meg a szívedet,
amikor szól. Jób könyve beszél Isten nagy irgalmáról, de arról
is, hogy lejár .a kegyelem ideje. "Beszél az Isten így is, meg amúgy
is, de nem törődnek vele ... Mindezt kétszer-háromszor is megteszi Isten az emberrel, hogy visszahozza őt a sírból és ráragyog az
élők világossága!" (Jób 33,29)
"Uram szeretném mindig hittel fogadni szavad." Ámen.
Szólj hozzánk, hívunk és várunk. Te töltsd be minden hiányunk! Küldd el közénk Szentlelkedet, Hogy hitünk lángját
gyújtsa meg! 289,2

.

-
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Csütörtök

Amikor Jézus beszél
"A szolgák így feleltek: "Ember még sohasem beszélt úgy, mint
ahogy ez az ember beszél."
Kemény, de igaz szavakkal fogalmaz egyik professzorunk:
,;Mert a Fiú egész valóját éppen az határozza meg, hogy az
,igazságot' hirdeti: ezért is nem hisznek neki azok, akik lényük
szerint az ördöghöz tartoznak." Főpapok és farizeusok ezek, akik
szolgáikat küldik kémkedni Jézus után. De a szolgák, a többi kis
emberrel együtt, örömmel hallgatják az Isten országáról szóló
evangéliumot. Ámulattal jelentik, hogy ember még nem beszélt
úgy mint ő.
.
Teljesedik a drága prófétai ígéret, melyet az Úr Jézus felolvasott a názáreti zsinagógában: "Az Úr lelke van énrajtam, mert
felkent engem, hogy evangéliumot hirdessek a szegényeknek."
(Lk 4,18) És akik akkor kicsinyei voltak a társadalomnak és a
vallási közösségnek, a szegények, a megbélyegzettek, a gyermekek, mind, mind örömmel hallgatták. Azért is, amit mondott, és
azért is, ahogyan mondta, mert szavának hatalma volt. Jézus ma
ugyanúgy jön korunk meggyötört emberéhez, hozzánk, akik e
földön való lét egyre pokolibb fenyegetettsége miatt félelmek,
bűnök, megkötözöttségek
között élünk. Jézust visszautasítani
csak azoknak van okuk, akik nem bírják elviselni, hogy az
igazságot mondja. De örömhír az ő szava mindenkinek, aki gondoktól megfáradva- alázattal hallgatja és befogadja szavát. EImondhatom én is: mindig új erőt kapok, amikor Jézus beszél
velem.

"Uram csak egy szót szálj, és meggyógyul a lelkem. Ámen."
Hozzád száll imánk, Jézus, jöjj! Hozzád száll imánk, Jézus, jöjj!
Hozzád száll imánk, Jézus, jöjj, Ó, Jézus hozzánk jöjj! 575,2
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lKor

15.32-24

A feltámadáshit

Péntek

ereje

"Ha csak emberileg küzdöttem a vadállatokkal Efezusban, mi
hasznom belőle? Ha a halottak nem támadnak fel, akkor ,együnk
és igyunk, mert holnap úgyis meghalunk,"
Nem tudjuk pontosan, hogy pál apostolnak Efezusban szó
szerint fenevadakkal kellett-e megküzdenie, vagy inkább emberekkel lelki síkon? Mindenesetre
tudjuk, nagyon sokat szenvedett. nélkülözött börtönben, halálos veszedelmek között. A feltámadásba vetett hit azonban értelmet adott minden küzdelemnek
és minden szenvedés elviselésének. E nélkül a hit nélkül elfogadta volna 'a legértéktelenebb
életfilozófiát is, "együnk, igyunk,
mert holnap úgyis meghalunk".
Ma Magyarországon
mindenki szabadon megvallhatja hitét,
meggyőződését.
Azok az emberek tudnák ezt hitelesen tenni,
akik betegségek, lelki gyötrelmek és az élettől különböző rájuk
nehezedő súlyok alatt is derűvel, belső békességgel és reménységgel élnek. Sok rossz példát látunk, amikor kórházban vagy
otthonukban
betegeket látogatunk,
vagy amikor gyászolókat
vigasztalunk. Hiányzik a feltámadásba vetett hit. Ugyanígy rossz
tapasztalataink
vannak azokkal kapcsolatban,
akik anyagilag
kárt szenvednek,
vagy családjukban,
munkahelyükön
háttérbe
szorulnak. Az; eljövendő élet dicsősége nem elégíti meg őket.
Higgy a feltámadásban,
és megváltozik értékrended!
Feltámadott Jézus Krisztus, győzd le kételkedéseimet. Ámen.
Jézus élI Ha csüggednék, A szent Istent sérteném meg, Mert
bocsánatot ígért, Ha bűnösök hozzá térnek. Kegyelmet ad Krisztusban: Ez az én bizodalmam 223,3
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Szombat

Két kiizmondás
"Ő pedig így szólt hozzájuk: Biztosan azt a közmondást mondjátok rám: Orvos, gyógyítsd meg magadat!...
Majd így folytatta:
Bizony, mondom nektek, hogy egy próféta sem kedves a maga
hazájában. "
Jézus hallgatói a názáreti zsinagógában elmondott szavait vakmerőnek tartják,_.mivel saját személyének prófétai, sőt messiási
jelentőséget tulajdonít. Az ő gondolatuk ban fogalmazódik meg az
első kőzrnondás, "Orvos, gyógyítsd meg magadat", itt és most
tégy csodákat, hogy higgyünk. Ez a várakozás a kereszt eseményénél megismétlődik: "Ha Izráel királya, szálljon le most a
keresztről, és hiszünk benne."
Jézus nem magát gyógyítani és magát menteni jött, hanem
másokat. Gyógyított sántákat, vakokat, leprásokat, de lelki vakokat és elesetteket is. Viszont igaz lett az az ige, hogy az övéi közé
jött, és az övéi nem fogadták be. Akik meg akarták akadályozni
megváltói műve megvalósításában, csak magukat választották el
a kegyelemtől. Az általuk ismert közmondással felel nekik Jézus:
"Egy próféta sem kedves a maga hazájában." Ezt a mondatot
ámennel kezdi, ami zsidóknál, keresztyéneknél az imádság befejezése.
Jézus gyakran egyszeres vagy kétszeres ámennel azt juttatja
kifejezésre, hogy amikor szól, azt először az Atyával beszélte
meg, és az ő akaratát hirdeti. Amit mondott, meglett. Isten
üdvözítő szeretetének nem vethetett gátat senki. Ezért lehet a
mienk is a kegyelem.
Uram gyógyító kegyelmedre szorulok, csodá/am irgalmadat.
Ámen.
Szenteltessék meg a neved! Tartsuk meg szent beszédedet, És
míg a sír ránk nem borul, Éljünk, mint hívek, jámborul! Tévelygéstől óvd nyájadat, Hű pásztorunk te légy magad! n,2
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tPt 5.&-1l

Lk 15.1-10

A ti ellenségetek
" Legyetek józanok, vigyázzatok, mert ellenségetek, az ördög mint
ordító oroszlán jár szerte, keresve, kit nyeljen el: álljatok ellene a
hitben szilárdan."
Milyen gyakran gondol az ember arra, hogy ebben a világban
nagyon nehéz keresztyénnek lenni, mert sokfelől éri támadás és
kísértés. Megpróbál hadakozni emberek ellen, ügyek ellen, gondok ellen, kísértések ellen, de ritkán méri fel reálisan, hogy
mindez együttvéve csak eszköze az ellenségnek, az ördögnek.
A mi harcunk láthatatlan, de valóságos erők ellen folyik.
Bunyan: A zarándok útja cimű világhírű könyvéből készült
diasorozat rendkívül szemléletesen ábrázolja a hívő útját, amint
két hatalmas oroszlán között kell elhaladnia. Mind a két állaton
lánc van, és mind a kettő acsarkodva feni a fogát, szét akarja
tépni az arra haladót. De van egy keskeny út, és ha a hívő nem
tér le arról. se jobbra, se balra, akkor nem esik martalékul a
vadaknak.
Igénkben éppen arra kapunk felhívást, hogy csak a hitben
szilárdan megállva lehetünk győztesei a harcnak. Van egy út,
melyről Jézus azt mondja: keskeny és kevesen járnak rajta, ez
célba vezet. Van egy út, az maga Jézus, melyen át az atyai
hajlékba juthatunk. És akik ezen járnak és vállalják nehézségeit,
nincsenek egyedül. Jézus velük vándorol és küzd értük.
Uram, köszönöm, hogy megmutatod igazi ellenségemet. Segíts
mindvégig szilárdan megállni. Ámen.
Velem vándorol utamon Jézus, Bár az út néha oly sötét, Soha
nincs okom félni a bajról. Amíg irgalmas karja véd, Amíg irgalmas karja véd. 459,3
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Egy ember, aki nagyon szerette Jézust
Ezt mondta a farizeusoknak: "neki sok bűne bocsáttatott meg,
hiszen sok jelét adta szeretetének. Akinek pedig kevés bocsáttatik
meg, az kevésbé szeret,"
Jézus egy farizeus meghívását fogadja el, és ennek híre megy
a környéken. Egy bűnős asszony is meghallja, és odamegy Jézushoz. Nem tudjuk.uni volt a bűne, csak azt, hogy pazarló szeretettel veszi körül Jézust. Kelett szokás szerint kereveten, félig fekvő
helyzetben foglalnak helyet a vendégek az asztal körül. Így
érthető, hogyan tudja az asszony könnyeivel öntözni, hajával
törölni az Úr lábát.
Mi az oka ennek a nagy szeretetnek. szemben a farizeus tartózkodó magatartásával, aki még a köteles tiszteletet sem adja meg?
Ő adósnak tudja magát bűnei miatt Istennel szemben. S mivel
hisz Isten bűnbocsátó szeretetében. éppen Jézus Krisztus megjelenése miatt, ezért keresi fel és veszi körül őt alázatos szeretettel.
Mennyire szereted Jézust? Lemérheted szereteted mértékét
azon, hogyan szoktál hozzá közeledni? Vannak, akik érdemnek
tekintik, hogy még a mai világban is hisznek benne. Vannak,
akik törekednek megtartani szavát, és úgy érzik, ezért Istentől
is elismerést várhatnak. Vannak, akik nagyon szeretnek hallani
szeretetéről, gyógyításairól. És végül vannak olyanok, akik bűnbocsátó kegyelméért imádják, hálás szívvel leborulva előtte. Te
is így add [elét szerétetednekl
_
Hálás szívvel köszönöm Uram meg nem érdemelt irgalmadat.
Ámen.
Uram Jézus, drága kincsem, Más üdvösségem itt nincsen; Nagy
vágyódva várlak téged, Hozd idején segítséged, Ó, Jézusom, ó,
Jézusom. 380,1
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Bűnösöket menteni jött a Megváltó
"Jóllehet előbb őt káromló, az övéit üldöző és erőszakos ember
voltam, mégis irgalmat nyertem, mert hitetlenségemben tudatlanul
cselekedtem ... Krisztus Jézus azért jött a világra, hogy a bűnösöket
iidviizitse, akik közül az első én vagyok."
Pál apostol megtérése előtt sem volt tisztátalan ajkú, Istenkáromló ember. Tudatosan nem helyezkedett szembe Isten akaratával. Mégis farizeusi kegyessége Isten kegyelmének visszautasítása volt. Erre a magatartásra mentség nincs, csak magyarázat: a
vallásos pál hitetlenségében tudatlanul cselekedett. Így lett a
rnegdőbbentő isteni szeretet és irgalom példája.
Az apostol megtérése komoly figyelmeztetés a valIásosságukban elbizakodottaknak.
Idősebb asszony testvér mondta magáról: "Rajtam meglátszik, hogy minden vasárnap templomba megyek. Azért tudok olyan jó lenni." Azt válaszoltam: Senki sem
jó, csak egyedül Isten, aki még mindig nem rnondott le arról,
hogy bűnbánatra hívja. Egy másik testvér kórházi betegágyon
mondta: mjndennap beszélek Istenről aszobatársaimnak
és kérem őket, fogadják el a Teremtőt, aki az életüket adta. Kérdés:
tud-e ez a férfi a Megváltóról is, aki meg akarja tartani az ember
életét örökre? Pál példája bizonyítja Isten türelmes várakozását.
Krisztus visszautasitása hitetlenség és tudatlanság, amiből meg
lehet és meg is kell térni.
Istenem; köszönöm, hogy hosszú tűrő vagy és vársz sokak megtérésére. Kérlek, adj élő hitet nekem, hogy ne cselekedjek tudatlanul.
Ámen.
Bűnösöknek Megváltója, Jézus, lelkünk Megtartója! Ki szerethet úgy bennünket, Mint szeretted te lelkünket, És lettél vigasztalásunk, Nyugodalmunk, boldogságunk! 382,1
ő
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Szerda

Öröm a mennyei atya hajlékában
"Mert ez az énfiam, aki meghalt és feltámadott, elveszett és
megtaláltatott. És elkezdtek vigadozni. " .
Isten igéjének gazdagságát mutatja a tékozló fiú példázata. Már
több, mint tíz éve egyre több igehirdetést hallok és olvasok róla.
Nyilvánvalóan két dolgot akar Isten elénk állítani. Az egyik: a
mi korunk embere előtt i~ úgy álljon Isten, mint szerető Atya.
És a szeretet-ínségtől szenvedő emberek fogadják el azt a szeretetet, melyről János apostol azt írja: "Mi elhittük és megismertük
az Isten hozzánk lehajló szeretetét."
A másik dolog, amit meg kell érteni és el kell fogadni: szűkségünk van megtérésre. Az Istentől elszakadt ember úgy él, mint
a tékozló fiú, távol az atyai háztól. Az Isten szemében elveszett
és halott. Ezért mondja egy másik helyen a Biblia: "Ébredj fel,
aki alszol, támadj fel a halálból és felragyog neked a Krisztus."
Nem tudom, eljutottál-e abba a mélységbe, ahová a tákozló fiú
került? Kezdtél-e valamilyen okból szükséget látni? Ebben a
helyzetben megadatik nekünk a lehetőség, magunkba szállni és
végiggondolni az életünket. Rájőhetűnk, az a mi fő bajunk, hogy
nem vagyunk az Atyánál. Aki magába száll és elindul Isten felé,
számíthat arra, hogy ő mint szerető Atya siet elé kegyelemmel és
gyermekévé fogadja, mint megtaláltat és feltámadottat. Bárcsak
öröm lehetne az Atyánál megtéréseden!
Uram, úgy szeretnék hozzád menni és nálad maradni. Segíts

nekem. Ámen.
Gyógyítsd meg ezt a bús szívet, Erősítsd meg térdeimet! Lásd
meg fáradt lelkem baját, Halld meg könyörgő sóhaját! 85,3

259

SZENTHÁROMSÁG

lKor 1,27-31

ÜNNEPE UTÁN 3.

Csütörtök

Kétféle dicsekedés
"Az ő munkája az, hogy ti a Krisztus Jézusban vagytok. Őt tette
nekünk az Isten bölcsességgé és igazsággá, megszentelődéssé és
megváltássá, amint meg van írva: Aki dicsekszik, az Úrral dicsekedjék."
Olyanok, akiknek van mivel dicsekedni, mert emberi mérték
szerint bölcsek, gazdagok vagy hatalmasok, kevesen vannak a
gyülekezetben. Ha mégis vannak, nagy kísértésük az önmagukkal való dicsekedés, mely az emberekből tiszteletet is, irigységet
is válthat ki. Isten előtt viszont a dicsekvésnek semmi értéke
nincs. 'Sőt az ilyenek már elvették jutalmukat a földön, tehát
Istentől nem számíthatnak semmire.
Isten másfajta értékeket munkál bennünk azzal, hogy Krisztusban új életet ad. Krisztust tette számunkra:
- Bölcsességgé. - Tapogatózhatom a világban, mégis homályban
mradok az élet alapvető kérdéseit illetően. Mi értelme van az
életnek? Honnan jövök és hová megyek? Krisztusban titkok
tárulnak fel flőttem Isten szeretetéről és bölcsességet nyerek.
- Igazsággá. - Magamat áltatnám, ha igaznak gondolnám magam.
Isten mégis igaznak lát, mert Krisztust igazsággá tette számomra.
- Megszentelődéssé. - Nem járulhatnék Isten színe elé, mert én
tisztátalan vagyok,
pedig szent és tiszta. De megszentelt Krisz- .
tusban és színe elé bocsát.
Megváltássá. - Az ördög megkötözött rabszolgája vagyok. Krisztus azonban kiváltott, vére megváltásom ára lett.
Ezért a gazdagságért egyedül az Úré a dicsőség.
Istenem, munkáld, hogy Krisztusban éljek. Ámen.
Dicsérünk téged, amint jó Atyánkat, A te szent Fiaddal És
Szentlélekkel, mi Vigasztalónkkal. 41,7
ő

260

SZENTHÁROMSÁG

üNNEPE

UTÁN 3.

Jn 8,1-11

Péntek

Saját szívedet vizsgáld
"Amikor ismételten kérdezték, felegyenesedett és azt mondta
nekik: Aki bűntelen közületek, az dobjon rá először követ."
Nem tudom, van-e nagyobb kísértés, mint mások megítélése,
és van-e nagyobb bűn, melyet pedig többször elkövetünk? Pedig
milyen csodálatos ígéret van Jézus szavaiban: "Ne ítéljetek és
nem ítéltettek," és komoly figyelmeztetés:
"Mert amilyen mértékkel ti mértek, olyan mértékkel mérnek viszonzásul nektek."
(Lk 6,27.) A házasságtörő
nő történetében
ennek gyakorlatát
látjuk. Jézus elé visznek-egy parázna nőt, akit Mózesre hivatkozva halálra akarnak kövezni, de előbb még Jézus véleményét
várják. Kíváncsiak, hogyan viszonyul a törvényhez. Először Jézus nem szól semmit, csak lehajol és ír a porba. De amikor
unszolják, felegyenesedik
és azt mondja, aki közületek nem
bűnös a paráznaság bűnében, úgy ahogyan az a Hegyi beszédben
áll: "aki asszonyra tekint kívánság okából", az gyakorolhatja
az
Ítéletet. Jézus nem mondja azt, hogy az asszony nem bűnös,
hanem azt: vádlott és vádlók ugyanazon
ítélet alatt vannak.
Vádlók ból vádlottak lesznek. De nagyobb esélye van a bűneivel
tisztában levőnek arra, hogy kegyelmet kap, mint annak, aki
igazsága tudatában ítél.
Mások bűneinek meglátását nem tudjuk elkerülni. Jézus szavai arra intenek bennünket, hogy minden ilyen esetben vizsgáljuk meg saját szivűnketz.Aztán
ne kullogjunk el, hanem csendben, alázatosan várjunk Jézus bocsánatára.

Uram, szabadíts meg attól, hogy mindig másokat itéljek. Ámen.
Könyörülő Jézus, Téged kér szívünk, szánk, Halld meg buzgó
fohászunk, Légy kegyelmes hozzánk! 98,1
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Szombat

Egyetlen megoldás
"Titeket is, akik egykor Istentől elidegenedtek, és ellenséges gondolkozásúak voltatok gonosz cselekedeteitek miatt, most megbékéltetett emberi testében, halála által, hogy mint szenteket, hibátlanokat és feddhetetleneket állítson majd színe elé."
Sok ember nem akarja bűneit meglátni, ezért kerüli Istent, és
haragban van vele. Vagy azt hiszi, Isten haragszik rá, vagy maga
haragszik szívében Istenre. Sokféle megoldással próbálkozik,
csak az igazit nem akarja. Van egy képeskönyv, amely több
oldalon át mutatja az ember megoldásait a bűnnel kapcsolatban.
Az egyik képen a bűn fekete foltját törekszik fehérre meszelni,
mondván, nem, én nem vagyok bűnős, nekem tiszta az életem.
A festék alatt azonban mégiscsak ott marad a fekete, a bűn.
A másikon nagy erőlködéssel tolja egy fal mögé bűnét, csak senki
meg ne lássa. Egyedül maga hiszi, hogy nem látszik. A harmadikon nagy igyekezettel próbálja mások vállára tenni, de nincs aki
elvállalja. A következőn megosztja, nem magam vagyok a hibás.
Gondolja, Így talán könnyebb lesz elviselni. Azután egy másikon
felül a bűnhalmaz tetejére és dicsérteti magát, erényt csinál a
bűnből. Egy újabb képen nézi a világ országútján mell ette haladókat azzal az önelégült tekintettel, másoknak még több a bűnük. A kép utolsó oldalán áll Krisztus keresztje, ahol ő emberi
testében halála által megbékéltetett Istennel, és ezért feddhetetlenül állhatunk majd színe elé.
Istenem ne engedd, hogy menekűljek előled. Ne engedj magam
szerint való hamis megoldásokat. Add, hogy keresztedbe fogózva
keressem nálad békességemet. Ámen.
Világ bűnének zálogát Te hordoztad, te boldog ágo Az ellenség
gonosz fejét Megváltónk rajtad zúzta szét. 189,5
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Lk 6,36-42

Rm 8,18-23

Jogosság és irgalmasság
"Legyetek irgalmasok, mint Atyátok is irgalmas."
Az emberi együttélés fontos alapelve az igazság és a jogosság.
Isten is így nyilatkoztatja ki magát az Ószövetségben,
az igazság
és a jogosság Istene, de irgalmas is. Az egész Újszövetség viszont
arról tesz bizonyságot, hogy Isten különleges igazsága az irgalmasságában van, mert Jézusért könyörül a bűnös emberen.
Egyszer nagyszámú konfirmandus csapattal készítettem felmérést. Többek között volt ilyen kérdés: Szoktál-e bocsánatot kérni? Szoktak-e otthon nálatok a megbocsátásról beszélni? S miután
a gyermekek 90%-a nemmel felelt, beszélgetésben
megkérdeztem tőlük: Ti otthon sohasem bántjátok
meg egymást? Erre
mindenünnen az a felelet jött: Dehogynem! De bizony! A feszültségek feloldódásáról
kevesen és bizonytalanul
beszéltek. Így:
elfelejtődik, és a harag sem tart örökké. Persze, mi felnőttek
tudjuk, hogy vannak örökké tartó haragok, és a bűnök csak
ideig-óráig felejtődnek el. Egy újabb feszültség kirobbantj a a
lefojtott indulatokat,
és hónapokkal,
vagy évekkel korábban
elkövetett bűnök is újra előjönnek. Kideríthetetlen
marad az
igazság és a felelősség. Ki a felelős a veszekedésért,
a megromlott
kapcsolatért, az elrontott életért? Mindenki a másikat vádolja.
Jézus arra hívja fel a figyelmünket,
hogyajogosságnak
és
igazságnak sokszor elébe kell helyezni az irgalmasságot. Mennyei
Atyánk hozzánk lehajló ir:galIlla és hossztűrése a példa.
ő

ő

Uram, hadd tanuljak irgalmat a te irgalmadból. Ámen.
És bocsásd meg bűneinket,
Hogy ne terheljék lelkünket,
Amint mi is megbocsátunk,
Ha vétett felebarátunk!
Szelídség és
jóindulat, Így egyesíti nyájadat. 72,6
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Gal 5.13-14
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Szabadság és szeretet
.i Mert ti testvéreim,
szabadságra vagytok elhíva; csakhogy a
szabadság ne legyen alkalom a testnek a bűnre, hanem szeretetben
szolgáljatok egymásnak."
Amennyire idős embereknek kisértésűk.
hogya maguk igazságában bízva tekintsenek az ítélet napja felé, nem véve tudomást
bűneikről. ugyanígy megvan az ifjúság életében is a kísértés
másik területen, hogy nem veszik komolyan a bűn következményét. Többször megkérdezek
fiatalokat, mi a véleményük az
ítéletről? Egy részük azt mondja, nem tudom, lesz-e egyáltalán,
mások, pedig azt, én hiszek, engem így szeret lsten, ahogy vagyok. Vannak olyanok is, akik úgy látják, az életük jobb más
fiatalokénál.
Mind hamis elgondolás. A bűnbocsánatot
nyert
ember szabadságot kap, szabad a rossztól és cselekszi a jót.
A benne lévő Krisztus megszabadítja önimádatától és szolgálatra
alkalmassá teszi. Az ilyen ember társát nem akarja többé birtokolni, és nem akar uralkodni fölötte, hanem szeretne érte élni.
Nem enged testi vágyainak és nem embereknek
akar tetszeni,
hanem Istennek. Hite nemcsak szavakban, hanem a szolgáló élet
csendes bizonyságtételében
mutatkozik meg.
Nagy szüksége lenne ennek a világnak olyan idősekre és
fiatalokra, akik kórházakban
és hivatalokban,
üzemek ben és
gyárakban, üzletekben és a közlekedésben
szabaddá válva önzésüktől szeretettel szolgálnak. Éljünk Isten gyermekeinek szabadságában, szeretetben!
Úr Jézus, te önként jöttél szolgálni ebbe a világba. Tégy szabaddá,
hogy szeretettel szolgáljak embertársaimnak.
Ámen.
Szabadság: nem puszta szó, A szabadság élő való. Mi Jézustól
tudjuk: mi az igaz szabadság, Ki érettünk vállalta a halált. 574,2
ő
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UTÁN 4.

Kedd

Hamis és igazi
"Ha tehát a hamis mammonon nem voltatok hűek, ki bízza rátok
az igazit?"
Van egy ismerősöm, akinek hegedűjében
egy beragasztott
papiron ez olvasható: Stradivari. Megmutatta hozzáértő embereknek, akik azt mondták, gyenge hamisítvány,
és nincs nagyobb értéke mint más közönséges hegedűnek. Ez a férfi azonban nem hitte el, amit mondtak neki. Levelezni kezdett külföldi
szakemberekkel
és több utat tett meg, hátha valahol igazolják,
hogya hangszer valódi. Eközben a családja nélkülözi a külföldi
utakra költött pénzt, és valóságos nyomorban él. - Igénk azonban azt mond]a a pénzre, amiért annyit küzdenek: hamis érték.
Jézus mondja ezt, aki tudja, hogy igazán nagy dolgokat nem lehet
megoldani általa, és a végén cserbenhagyja
az embert. A drága
kincs. az igazi kincs az Isten országa, melynek áldásaiban már itt
a földön részesülünk, az eljövendő világban pedig örök boldogságot ad azoknak, akik hittel fogadják a vele kapcsolatos ígéreteket.
Az igazi és a hamis kincs között mégis van összefüggés, abban
az értelemben,
hogy tudunk-e
helyesen gazdálkodni
a hamis
mammonnal, mert az igazit csak akkor bízza ránk Isten. A hamis
mammonnal való helyes bánásmód pedig azt jelenti, nem tekintem saját örök kincsemnek anyagi javaimat, hanem segítem vele
a rászorultakat,

Uram, tégy szabaddá- az anyagiak szeretetétől, tégy szabaddá
arra, hogy javaimat szolgálatodba állítsam, és add nekem az igazi'
kincset. Ámen.
.
Ó, Megváltóm, Szabadítóm,
hitemet, Hogy semmi mulandó
510,5

Én édes Jézusom! Erősítsed én
tőled, El ne szakassza szívemet!
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Új élet, megváltozott

Szerda

kapcsolat

"Hiszen talán azért szakadt el tőled egy időre (Onezimusz), hogy
örökre vissza nyerd, most már nem úgy mint szolgát, hanem mint
szolgánál nagyobbat: mint testvért."
Onézimoszt, Filemon szökött rabszolgáját, aki közben keresztyénné lett, pál apostol elkéri a maga szolgálatára. A döntést
Filemonra bízza, és előbb visszaküldi hozzá. pál nem hirdet.meg
ezzel rabszolga-felszabadító
programot, de feltételezi, hogy :«
hívő Filemon nem gördít akadályt kérése teljesítése elé. Egy
olyan új helyzetben, ahol rabszolgatartó és rabszolga hitre jutnak, új -életűknek újfajta kapcsolat lesz a következménye. Testvérek lettek Krisztusban, és ez magasabb rendű közösség minden
eddiginél.
Gyakran a világban szomszédunk, főnökünk, munkatársunk,
beosztottunk nem hívő ember. Ennek ellenére meg vagyok győződve arról, ha mi új életben járunk, ez minden emberrel való
kapcsolatunkban
új helyzetet teremt. Hiszen, ha beosztott vagyok, tisztelettel tekintek felettesemre, és becsülettel végzek el
minden rám l5ízott munkát. Munkatársamnak is látnia kell becsületességemet és azt, hogy nem méricskélem, dolgozik-e ő annyit,
mint én. Ha vezető vagyok, szeretettel és felelősséggel irányítok,
a határozottság mögött jó szándék van. Talán egyszer megérjük,
hogy közülük valakiben testvérünket nyerjük meg a Krisztusban.

Uram add, hogy új életem nyilvánvaló lehessen mások előtt.
Ámen.
Taníts e földön szentül élni, Istentől küldött Mesterem, Embert
szeretni, Istent félni, Hogy életem boldog legyen! Ki Istent fél,
embert szeret, Boldog az mindenek felett. 458,2

266

SZENTHÁROMSÁG

Mt 7,12

ÜNNEPE UTÁN 4.

Csütörtök

Az aranyszabály
"Amit tehát szeretnétek, hogy az emberek veletek cselekedjenek,
ti is ugyanazt cselekedjétek velük."
Az irgalmas samaritánus példázatában
elhangzik a felelősség
elhárítására szolgáló kérdés: "de ki az én felebarátom?" Jézus azt
válaszolja, légy felebarátja annak, aki rászorul a segítségedre.
Ebben az igében attól a hamis bizonytalanságtói
akar megszabadítani: mit is tegyek 'embertársam javára? Csak magadra kell
gondolnod, s máris világos. Amit akarsz, hogy az emberek veled
tegyenek, ugyanazt tedd velük.
De miért jó ez nekem? - kérdezheted. Szeretnék ezzel kapcsolatban valamit elmondani, amire Isten megtanított.
Ő megáldja
mindazokat, akik igéjét komolyan veszik. Amióta tanuigatom az
aranyszabályt. sokszor megtapasztalom
Isten szeretetét és segítségét. Például.
amikor nagyon vártam, hogy valaki odajöjjön
hozzám, mert megbántott, persze azt is tudtam, ő ugyanazt érzi.
Az aranyszabály szerint cselekedtem és felkerestem. Néhány szó
után olyan lett a kapcsolatunk,
mintha soha nem is romlott volna
meg.
Szeretettel kérlek, próbálj meg az aranyszabály szerint élni az
otthonodban lakók kal és minden embertársaddal.
Állj félre, ahol
tolongás van, ne arra gondolj, hátha észreveszik szerénységedet,
hanem, hogy Isten észrevesz téged. Ezt az igét nem az Úr Jézus
nevezte el aranyszabálynak.
hanem azok, akik megtapasztalták,
hogy ez csodálatos életszabály. Te is megtapasztalhatod.
Uram, olyan sokszor váram, hogy velem jót tegyenek, taníts most
ezt másokkal tenni. Ámen.
Ne legyen hangunk érdes, Ítélő, fensőbbséges! Te töltsd meg
szeretettel A szívünk. égi Mester! 471,2
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Rm 2,17-24

Péntek

Jaj, ne!
" Bizony miattatok káromolják az Isten nevét a pogányok között."
Mikor elolvastam ezt az igeverset, az első rezdülése a szívemnek a témául választott felkiáltás volt: jaj, ne! Csak ez soha ne
történjen meg velem, hogy miattam nem tudják Istent becsülni,
és ezért nem is vágyakoznak utána.
A zsidók egy részét a kiválasztottságuk tudata, és tőrvényismeretük miatti büszkeségük vakká tette bűneik meglátására.
Hirdették a törvényt, tanították rá a népet. Ennek alapján meg
is Ítélték az embereket. Pál, aki jól ismeri gondolkodásmódjukat
és életvitelűket, szemükre veti, hogy miattuk káromolják az Isten
nevét.
Sajnos ugyanez a veszélye megvan a mi keresztyén életünknek
is. Megismerjük Jézus Krisztust, elfogadjuk tőle a bűnbocsánatot
és gondoljuk, ezzel rendben van keresztyén életünk. De gondoljunk arra is: minket figyelnek. Ha közülünk valaki szereti az
italt, vagy a kétértelmű vicceket, szemében talán dicsérik (talán
még a háta mögött is), de azok az emberek nem lesznek Krisztus
követőivé. Válaki közülünk lop a munkahelyéről, munkaeszközt
vagy bármit, talán nem szólják meg, de felbátorodnak a rossz
példán. Ne nehezítsük meg magatartásunkkal az Istenhez vezető
utat senkinek. Sőt inkább arra törekedjünk, hogy általunk minél
többen ismerjék meg és imádják őt.

Uram, szeretnék úgy élni, hogy személyedet vonzóvá tegyem az
emberek előtt. Segíts ebben kérlek. Ámen.
Én Istenem, én bűnős ember, Itt állok szent színed előtt.
Bűneim árja, mint a tenger, Hullámaival elfödött. Én Istenem, én
Istenem, Könyörülj árva lelkemen! 423,1
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Mk 10,1-12

UTÁN 4.

A válásról

Szombat

és új házasságkötésről

"Ő azt mondta nekik: aki elbocsátja feleségét és mást vesz el
feleségül, az házasságtörést követ el ellene: és ha az asszony bocsátja
elférjét, és máshoz megy férjhez, szintén házasságtörést követ el."
Szívszorongva kezdek ennek az áhítatnak a leirásához, mert
tudom, sokan azok kőzül, akik olvassák, elváltak és közülük
számosan új házassági kapcsolatot is létesítettek azóta. Azt is
tudom, sokszor már lehetetlen, vagy "szinte lehetetlen" eseményeket megváltoztatni.
Azt azonban nem szabad elhallgatni, mit
tanít erről a Szentírás, mit mond Jézus. Ezt pedig a fenti ige
világossá teszi. A dolgunk nem az, hogy ténymegállapítást
végezzünk, és nem is az, hogy ítéletet hirdessünk.
Két dologra kell nagyon komolyan figyelni. Az elválást és az
új házasságkötést az élet természetes velejárójának és nem a bűn
következményének
tartják sokan. Sőt a második házasságtól
valami megváltást remélnek. ami a korábbi szenvedéseiből
megtisztít, megújít. - A válás és az új házasság bűn miatt jött létre.
Megváltó pedig egyedül Jézus Krisztus. Mindenkinek
rá van
szüksége. A másik: mint normális, jó rendet adják át ezt az ifjú
nemzedéknek, akik még kevésbé fognak tűrni, és még hamarább
választják a látszólag jó megoldást, a válást és az új házasságot.
Elrontott életek nem igazolásra, hanem megváltásra szorulnak.
Uram, taníts rendedet megismerni, elfogadni és aszerint élni.
Ámen.
Mily boldog ház, hol befogadtak téged, Mi Urunk Jézus, te legjobb
barát, És ha betérnek szeretett vendégek, Mind közt legdrágább
vagy és várva várt. 481,1
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PI 3.8-15

Lk 5.1-11

Ige csak hívőknek
"Ne fizessetek a gonoszért gonosszal, vagy a gyalázkodásért
gyalázkodással, hanem ellenkezőleg: mondjatok áldást, hiszen arra
hívattatok el, hogy áldást örököljetek. "
Vannak néha megszorítások, amivel egyesek előnyös helyzetbe jutnak. Pl.: "Belépés csak meghívóval",
vagy "csak klubtagoknak" . Van egy rádióműsor: "Csak fiataloknak."
Igaz más is
hallgathatja. Igénk fölé nem azért került a "csak hívőknek", hogy
mások meg se próbálják, hanem azért, mert nem fog tetszeni.
Nem indokolt, hogy a gonoszságért jóval, a gyalázkodásért áldással fizessenek. Élő hitű keresztyéneknek
is komoly harcot jelent,
míg ezt tanulgatják.
Dávid király esete tette számomra valamikor világossá ezt az
igét. Sámuel második könyvében
találkozunk
egy történettel.
amikor a király fia Absolon. fellázad apja ellen. A hadi népével
vonuló Dávidot egy Simei nevű ember szidalmazza ezekkel a.
szavakkal: ,.te vérengző és elvetemült ember." Még kövekkel is
megdobálja a királyt. Dávid egyik embere meg akarja ölni,
t
,
azonban nem hagyja. Ha az Ur megengedte, hadd mondja. Megtorlás helyett így fohászkodik: "Bárcsak rám tekintene nyomorúságomban az Úr és javamra fordítaná azt, hogy ma szidalmaztak
engem."
Minden embernek sok feszültséget és békétlenséget
okoz a
törlesztés vágya. Aki viszont Istentől üdvösséget és áldást örökölt, ebből az örökségből ad azoknak, akik gyalázzák és rosszat
tesznek vele.
Olyan hitet kérek tőled Uram, amelyik jóval és áldással fizet
mindenkinek: Ámen.
Te hozzám mindennap
Kegyelmes vagy, Istenem, S én ne
lennék-e jó Ahhoz, ki vét ellenem? Segíts azt szeretni, Kinek te
Atyja vagy, Akihez jóvoltod, Mint énhozzám, oly nagy! 446,4
ő
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Hétfő

Világítanod kell!
"Aki lámpást gyújt, nem takarja le edén nyel, ágy alá sem rejti,
hanem a lámpatartóba teszi, hogy akik bemennek, lássák a világosságot. "
Jézus a tanítványokat
lámpásnak rendelte, hogy akik be akarnak menni a házba, lássanak. Az igazi bizonyságtétel:
világító
életet élni. Bár-Jézus sok nehézségtől és életveszedelemtől
megment, mégsem takarja et nem rejti el mindig a tanítványokat.
Viszont éppen magatartásuk,
az üldözések idején tanúsított szeIídségük és állhatatosságuk
bizonyosság, hogya halál után egy
boldogabb életről tudnak. Ezzel még üldözőik kőzűl is többeket
Jézushoz vonzottak. Ha a második világháborúban
a koncentrációs táborokban nem lettek volna hívő keresztyének és lelkészek
is, rossz lett volna a keresztyénség
bizonyságtétele.
Egy-egy
hithősre. mint Paul Schneider, vagy Bonhoeffer ugyanúgy tekintünk, mint az első századok mártírjaira.
Ma nincs az előbbiekhez hasonló helyzet. Ha világítani akarunk, egyszerűen tisztességes életet kell élni a családban szülőként, gyermekként,
házastársként.
Erre odafigyelnek. Becsületesen ki kell tölteni a munkaidőt,
tőlünk telhetően a legjobbat
nyújtani a munkában,
már ez is feltűnik sokaknak. A nehéz
gazdasági helyzetben nem zúgolódni, hanem kevesebbel is megelégedni, és aggodalmaskodás
nélkül élni, a környezet számára
is jó közérzetet teremt. Jézus lámpásnak helyezett el a világban.
Világítanod kell!
Uram szeretnék világító életet élni, segíts kérlek. Ámen.
Világít a lámpás, melenget a láng. Hogy sugarat hintsűnk, az
Úr bízta ránk. Mért vagyunk hát árnyék a föld kerekén? Emlékeztess, gyúló esti lámpafény! 473,2
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Csel 4,32-35

Kedd

Gyülekezeti háttér és igeszolgálat
"A hívők összessége pedig szívében és lelkében egy volt, Senki sem
mondott vagyonából semmit sem a magáénak, hanem mindenűk
közös volt. Az apostolok pedig nagy erővel tettek bizonyságot az Úr
Jézus feltámadásáról."
Ebből az igéből semmiképpen sem a vagyonközösségre szeretném felhívni a figyelmet, hanem arra, ami e mögött a ,döntés
mögött található. Annyira megértették az evangélium lényegét,
"az egy szükséges" dolgot, hogy mindent félretéve tudtak célegyenest előre tekinteni és haladni. A gondolkozásban és érzületben val6 egység szabaddá tette őket az anyagiak szeretetétől, és
Így tudtak az apostoli igehirdetés számára olyan hátteret biztosítani, amely az apostoloknak lehetővé tette az imádságra és igehirdetésre való koncentrálást.
Nem várhatjuk, hogyameglévő
népegyházi keretben élők
minden egyes tagja szívében és lelkében egy legyen. De szeretnénk, ha lenne minden gyülekezetben, minden igehirdető körül
egy olyan kisebb vagy nagyobb csoport, akik állhatatos imádságukkal hordózzák a gyülekezet minden gondját, az igeszolgálatot
és a pásztorolást. Akik számára az Isten országának terjedése
elsőrendű feladat. Akik egymással törekszenek egy akaraton
lenni, és akik anyagiakban is teher bírók, áldozatosak. Ennek a
szolgálatnak az eredményessége várhatóan az lesz, hogy ez a
közösség növekedni fog és rajtuk keresztül megelevenedik az
egész gyülekezeti élet.
Uram, add, hogy meglássam azokat körülöttem, akikkel egy
tudok lenni. Uram, adj gyülekezetünkbe
imádkozó közösséget.
Ámen.
Láttasd Szentlelked drága jelenlététl Ő tegyen eggyé, hozzon
újulást! Hittel érintjük köntösöd szegélyét, Adj nekünk, Jézus,
békét, gyógyulást! 470,3
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Elhívottakból

Jn 1.42-52

Szerda

követek lesznek

"Másnap Jézus Galileába akart indulni. Ekkor találkozott Fülöppel, és így szólt hozzá: .Kovess engem!". Fülöp találkozott Nátánaellel, és így szólt hozzá: .i Megtaláltuk
azt, akiről Mózes írt a
törvényben, akiről a próféták is írtak: Jézust."
Így terjed az Isten országának evangéliuma
kétezer év óta,
hogy akik találkoznak Jézussal. akik meghallják az
hívását,
azok elindulnak és továbbadják:
Találkoztam azzal, akit Isten
megígért a világnak, Jézussal. a Szabadítóval.
Hány embernek
adtad tovább eddig ezt az örömhírt?
Mersz-e róla beszélni?
Őszintén elrnondod-e, mit cselekedett életedben?
Van egyházunknak
egy lelki segély szolgálata, melynek konferenciáit,
csendes heteit Fóton tartjuk. Jönnek. hozzánk depressziósok. alkoholisták.
öngyilkossági kísérlet után kilátástalanságban élő emberek. Az a reménységünk,
hogy akik hozzánk
jönnek, Jézussal találkoznak, hiszen hozzá szeretnénk elvezetni
őket. Az a tapasztalatunk,
hogy akik megnyílnak és elmondják
bűneiket, azok közel kerülnek a Szabadítóhoz.
Jézushoz. Akik
utána otthonaikban
nemcsak annyit rnondanak, jaj, de jó hét
volt, hanem elmondják, bűnbocsánatot
nyertek, ha meg-megbotlanak is néha, mégis megmaradnak Jézus tanítványainak.
Neked
is arról kell beszélned, hogy Szabadítódat.
Megváltódat ismerted
meg benne. Lehetséges, Nátánáelhez hasonlóan még tovább kérdeznek, hiszen hihetetlennek
tűnik számukra. Hívd őket a gyülekezetbe és mondd Fülöppel: "Jöjj, és lásd meg!"
Kásziiniim
Uram, hvg)1 elhíutál és szolgálatra kűldesz: Amen.
Szolgálatra, tettre készen ma is útnak indulunk. Erőt, áldást
tőled kérünk, tőled várunk, hű Urunk. 475,2
ő
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Csütörtök

Csodák
"Ő pedig megkérdezte: Ki vagy, Uram? Az így válaszolt: Én
vagyok Jézus, akit te üldözöl."
pál Jézus hatalmának csodája. Gyakran előfordul velünk, hogy
belefáradunk a szolgálatba és elerőtlenedünk.
Emberek keményszívűsége, ellenállása elcsüggeszt és hajlamosak vagyunk arra,
hogy lemondjunk keresésükről és az értük mondott imádságokról. Pál apostol igazán keményszívű
ember volt, magabiztos,
gőgös, Jézus nagy ellenfele. Ez az ernber porba hull, el kell
veszítenie fizikai látását, hogy szeme világának visszanyeréséveI
egyszerre új belső látásra is jusson.
Pál apostol az egyház csodája. Vannak ma utazó evangélisták,
akik sokkal nagyobb területet járnak be, mint pál apostol. De
volt az első, aki azt a feladatot kapta, hogya pogányok közé
vigye az evangéliumot. S bár Indiába és Észak-Afrikába is hamar
eljutott az örömhír, de igazán eredményes
annak a Pálnak a
szolgálata volt, aki teljes engedelmességgel ment oda, ahová Isten
küldte.
.
pál a kegyelem csodája. Jézus irgalma és szeretete kimeríthetetlen. Látjuk azt abból, ahogyan az Őt és a tanítványait
üldöző
embernek megbocsát és új életet ajándékoz.
Ha végiggondolod az életedet, elmondhatod a költő szavaival:
"A legnagyobb csoda én vagyok magam." ...
Imádlak Uram világot átfogó üdvözítö szeretetedért. Ámen.
Kegyelem, nagy kegyelem, hogy Jézust ismerem. Kegyelem,
nagy kegyelem, Hogy
a vezérem. Bár néha csügged szívem, És
ellankad imám, De Lelke őriz hívem, S új erő árad rám. 568,1
ő

ő
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Péntek

Az igazi élet
"Egy másikhoz pedig így szólt: .Kiiuess engem!" De az ezt kérte:
"Uram, engedd meg, 'hogy előbb elmenjek, és eltemessem apámat."
" Hadd temessék el a halottak halottaikat, te pedig menj el, és
hirdesd az Isten országát!"
Hallottam már olyanokról, akik megbotránkoznak
Jézus ezen
a szavain. Nyilvánvalóan
azért, mert nem tudják az értelmét.
Viszont látjuk Krisztus utan kétezer évvel is, hogy milyen óriási
halottkultusz van a világban, amellyel a keresztyén ember nem
érthet egyet. Amit az emberek életnek neveznek, az Jézus szerint
halál. Ismerjük azokat a kijelentéseket,
amiket egy-egy haláleset
kapcsán mondanak. "Előtte volt az élet." "Nem tudja már élvezni
az életet." "Most lehetett volna egy kis nyugodt élete." Az
emberek azt szokták az életnek tekinteni, ami a halállal véget ér.
Az Isten országának elfogadása új távlatot nyit meg előttünk.
A halál után teljes és boldog élet várja Isten gyermekeit. Ennek
pedig következményei
vannak a jelenre .nézve, mégpedig az,
hogy nem önmagunknak
élünk, és nem gyűjtögetünk
magunknak kincseket a földön, hanem szabadok leszünk a szolgálatra,
az áldozatos, másokért való életre. Milyen jó lenne Így élni igazi
életet, és milyen jó lenne abban a tudatban búcsút venni szeretteinktől, hogy övék az élet és a halál mögöttük van. Kövesd az
ÉLETET.

Uram győzz meg az öröK élet valóságáról. Ámen,
A mennyekben,
a mennyekben
Jaj, panasz nem fakad. Ott
nincs halál, nincs fájdalom, Nem sirunk bűn miatt. Csak béke,
béke, végtelen És öröm áldja szüntelen Ég és föld Istenét. 527,4
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Szombat

Papok és szentek vagytok
"Ti azonban választott nemzetség, királyi papság, szent nemzet
vagytok. Isten tulajdonba vett népe, hogy annak nagy tetteit hirdessétek, aki a sötétségből az ő csodálatos világosságára hívott el
titeket. "
Nagy megtiszteltetés Istentől és gyülekezettől megbízva igehirdetői és pásztori szolgálatot végezni. Papi szolgálatot azonban
minden keresztyénnek egész életével és szavainak bizonyságtételével, valamint imádságával végezni kell.
Isten meg akarja erősíteni agyülekezeteket
kiválasztottságuk
tudatában. Aki egyszer is meghallotta személyesen Isten szavát,
annak tudnia kell, minden elbizonytalanodás az ördög munkája,
A hitben való megmaradás ban pedig éppen az segít, hogy kírályi
papság az Isten népe. Tehát a Krisztus királyi uralmát vallák
minden más közvetítő nélkül végezhetik a kőzbenjárás
napi
szolgálatát, mert az igazi, áldozati Bárány, a Krisztus értük is
meghalt. Szent nemzet tagjai lettek, ami nem azt jelenti, hogy
maguk lettek erre alkalmasokká. hanem Isten tulajdonába vette
és megtisztította, megszentelte őket. Ennek a világosságában kell
élni, tudva, Isten ígéretei visszavonhatatlanok,
és hirdetni kell
a népeknek.Isten nagy tetteit, hogy sokan kijöhessenek vétkeik
"sötétségé hol".
Uram, köszönöm, hogy választott néped tagja lehetek. Segíts,
hogy szolgálhassalak a rámbízottak között. Ámen.
ÉI az Úr s áll ígérete, Ördög, világ minden csele Megszégyenül
mi rajtunk. Isten velünk, s mi ővele, Nagy az Istennek ereje,
Győzelmet kell aratnunk. 260,3
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Mindent messze felülmúló

Mt 5,20-26

Rm 6,3-11

igazság

"Mert mondom nektek, ha a ti igazságotok messze felül nem
múlja az írástudókét, akkor semmiképpen sem mentek be a mennyek
országába."
Jézus a Hegyi beszédben olyan törvénymagyarázat ot ad, aminek hallatára az embernek meg kell szégyenülnie. Nyilvánvalóan
vétkezünk minden parancsolat ellen, hacsak nem vagyunk anynyira süketek és vakok; hogy nem halljuk meg, mit mond és nem
látjuk meg, mennyire ráillik életünkre. Próbáld meg csendesen,
lassan magadra vonatkoztatva tovább olvasni ezt az igét a fejezet
.végéig. Fogadd el Jézus szavát akkor is, amikor bűneidet tárja fel.
Pál a Római levélben írja, mint hiteles tanú, hogy a farizeusok
és írástudók mindent Istenért tesznek, de nincs helyes ismeretük.
"Az Isten igazságát ugyanis nem ismerték el, hanem a magukét
igyekeztek érvényesíteni, és nem vetették alá magukat az Isten
igazságának." (lD,3).
Hogyan lehet akkor a mi igazságunk mindent messze felülmúló
igazsággá, ha a Hegyi beszéd szavai megszégyenítenek, a magunk
igazsága pedig nem felelhet meg az Istennek? "A törvény célja
és vége Krisztus, minden hívő megigazulására." Krisztus igazsága
a mindent felülmúló igazság. És akié Krisztus, és aki Krisztusé,
az az igaz ember.
Úr Jézus bűnbánattal menekülök hozzád, te vagy az én igazsá-

gom, Ámen.

~

Szegény fejem, hová hajtnálak, Ha a Krisztus ölére nem? Ha
tégedet nem óhajtanálak, Kit óhajtanék mást, Istenem? Te szánod
a bűnös szívet, Boldog, aki hozzád siet. 415,1
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Hétfő

Temetés és feltámadás
"A keresztségben vele együtt el is temettek benneteket, és vele
együtt fel is támadtatok az Isten erejébe vetett hit által, aki feltámasztotta öt a halálból."
Olvastam valahol, hogy fiatal pár vitte el gyermekét megkeresztelni egy téli vasárnapon. Nagy keresztelői ebédet tartottak.
Már jó volt a hangulat, mikor valakinek eszébe jutott, meg
kellene nézni a kis ünnepeltet. Az anya feljajdúlva kereste. Hol
van, hiszen az ágyra tették? Az ágyon azonban kabát, kabát
hátán, mire leemelték mindegyiket,
láthatóvá vált a kicsiny,
amint élettelenül fekszik a pólyában. Ezt a csecsemőt a vigasságra készülők a kabátjaikkal
temették el. Mit jelentett nekik a
keresztség?
A súlyos kérdés, amit ma nekünk, megkeresztelteknek
fel kell
tennünk, élünk-e azzal a lehetőséggel, amit a keresztségben adott
nekünk Isten? El lehet a mi bűnös énünket temetni? (Megtörtént-e)
és Feltámadhatott-e
Krisztussal az új emberünk?
Bárcsak meg
tudnánk
sZ9morodni bűneink miatt, és lehetne reményteljes
temetésünk és boldog feltámadásunk.
Néha eszembe jut, ha temetők kapuján látom a feliratot: Feltámadunk, nem kellene-e kérdő
mondattá alakítani: Feltámadunk?
Nem a temetőkben
dől el ez
a kérdés, hanem a mindennapi életben.
Uram áldalak keresztségemért, köszönöm, hogyemlékeztetsz
rá.
Ámen.
Bár testi szem csak vizet lát E drága keresztségben,
Hit által
Krisztus váltságát Elnyerjük e szentségben.
Így ez a víz piros
folyam, Megváltónk áldott vére, Gyógyír Ádámtól örökölt Halálos betegségre, Selmossa minden vétkünk. 295,3
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ló gyümölcsöket

Kedd

vár Isten

"Teremjetek tehát megtéréshez méltó gyümölcsöket. Minden fa,
amely nem terem jó gyümölcsöt, kivágatik, és tűzre vettetik."
Régi egyházi tanítóról mondták el, hogy miután a saját kis
gyümölcsösét rendbe tette, kijárt az utakra a határba és vadkőrtefákat oltott be azzal a szándékkal, hogy az arra járóknak örömöt
szerezzen. Volt-olyan fa, amelyik meghozta a várt eredményt,
volt, amelyik nem.
Keresztelő János nagy határozottsággal
hívja fel hallgatóit
megtéréshez méltó gyümölcsök
termésére. Igaz,
nem tudja
beoltani és új életnedv-keringésbe
vinni őket, ezért az ítélet
sürgető közelségével serkenti az embereket. De hamarosan utána
megjelenik Jézus, aki az új élet lehetőséget kínálja és terméketlen
vagy rossz gyümölcsöt termő életeket beolt a nemes tőbe, önmagába. Ebből a kapcsolat ból pedig már mindenképpen
az újnak,
a jónak kell megszületnie. S bár a terméketlen fügefa példázataban még egy év haladékot kér, de
is kímondja, "azután vágd
k·1. "
A jó gyümölcsöket keresi Isten, aki mindent megtett értünk,
Fiát is adta és gyönyörködni
akar életünkben. A jó gyümölcsöket
keresik az emberek is. Isten nemcsak gyönyörködni
és örülni
akar megújult életünknek,
hanem általunk megörvendeztetni
másokat.
Uram kiiszimom, hogy még nem vágtál ki, mint terméketlen fát,
hanem mindent megtettéZ értem. Ámen.
Nagy kegyelmedet zengem: Holt vesszőt, megszántál, S a nemes tőbe engem Immár beoltottál. De jöjj és segíts hát, Hogy
nővekedjeru szépen, És gyümölcs bőven érjen! Végezd be jó
munkád! 299,2
ő

ő
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Rm 6.\2-\8

ÜNNEPE UTÁN 6.

Szerda

Mindenestől add át magadat Istennek
"Tagjaitokat se adjátok át a bűnnek, hogy a gonoszság fegyvereivé legyenek. Hanem adjátok oda magatokat az Istennek, mint akik
a halálból életre keltetek. Tagjaitokat is adjátok át az igazság
fegyvereiként az Istennek."
Amikor Isten szava eléri szívűnket, és felfogjuk szeretetének
valóságát, örömmel mondunk igent hívására. Ajándékaival. a
bűnbocsánat
és békesség élményével
van tele a szívünk. Új
kapcsolatok születnek a gyülekezet tagjaival és örömöt találunk
a gyülekezeti életben. Megújult életünknek erre a gazdagságára
gyakran gondolunk úgy, most már minden rendben van velünk,
átadtuk szívünket Istennek. Fenti igénk figyelmeztet, ne csak
szívűnket, hanem tagjainkat is adjuk át az Úrnak, és szolgáljunk
velük az igazság fegyvereiként.
Egy kis gyermek ének egy-egy
sorát és refrénjét gondoljuk végig figyelmesen:

,

vigyázz kicsi szem, mit figyel sz?
vigyázz kicsi fül, mit fülelsz?
vigyázz kicsi száj, mit beszélsz?
vigyázz kicsi kéz, mit teszel?
vigyázz kicsi láb, hová mégy?
vigyázz kicsi sziv, hiszel-é?
vigyázz kicsi én, nagy ne légy!
Isten fenn az égből néz le rád,
Lásd, jól vigyázz!

Ó
Ó
Ó
Ó
Ó
Ó
Ó

Uram tarts állandó vigyázásban. hogy csak neked szolgáljak.
Ámen.
Bár vivná harcát minden gyermeked Oly híven, bátran, mint
e győztesek, És velük zengné majd az éneket: Halleluja! Halleluja!
Halleluja! 454,3
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Mk 10,13-16

UTÁN 6.

Csütörtök

Mint a kisgyermek
"Bizony, mondom nektek: aki nem úgy fogadja az lsten országát,
mint egy kisgyermek, semmiképpen sem megy be abba."
Isten négy egészséges gyermekkel ajándékozott
meg minket.
Természetesnek látszott számomra, hogy ez nagyon büszkévé
tegyen, különösen is apaságom első időszakában.
Sokat játszottam legnagyobb gyermekünkkel.
Levegőbe dobáltam. egyre magasabbra állítottam, asztalra, gyermekszekrényre,
és vártam tőle,
hogy leugorjon a karomba. Azóta már kaptam figyelmeztetést,
ne
kísértsem Istent. Valamire azonban ezek a játékok mégis jók
voltak. Megértettem Jézus szavait. A kislányom annyira megbízott bennem, az erőmben, hogy eszébe sem jutott mérlegelni,
megtegye-e, amit mondok. Isten nem visz bele bennünket élet veszélyes kalandokba.
azt inkább magunk keressük magunknak.
De elvárja tőlünk, hogy gyermeki bizalommal higgyünk benne
és amit parancsol, azt megtegyük.
Az "Isten országa" kifejezés a Bibliában szó szerint "Isten
királysága". Talán jó néha erre is gondolni, hiszen ez azt jelenti,
hogy életünkben Jézus királyi uralmának meg kell valósulnia. Ez
nem katonai államgépezet. ahol mindenki
menetrendszerűen.
gépiesen teszi a feladatát. Olyan királyság, ahol a szeretet és az
irgalom főszerepet kap, és ebbe önkéntes alapon lehet bekerülni.
Mint gyermek tőle remélj feleme!tetést.
Úr Jézus, valósítsd meg királyi uralmadat életemben. Te adj
benned bízó engedelmes szívet. Ámen.
Vezess minket, hű Urunk! Veled útnak indulunk. Téged áld
szolgálatunk, És minden. minden új napunk. 398,5
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Teljes értékű

Péntek

keresztség

"Amikor ezt meghallották, megkeresztelkedtek az Úr Jézus nevére. És amikor Pál rájuk tette a kezét, leszállt rájuk a Szentlélek,
úgyhogy különböző nyelven beszéltek, és prófétáltak."
Keresztelő János azt mondja, az ő keresztségénélvan
magasabb
rendű keresztség, a Jézusé. A Cselekedetek könyvének ebben a
fejezetében arról van szó. hogy az efezusiek még nem is hallottak
a Szeritlélekről. tehát nem részesültek Jézus keresztségében.
pál
megkeresztelte és kézrátétellel megáldotta őket.
Egyesek szerint a gyermek keresztség nem érvényes, újra kell
keresztelni. Mások szerint a Jézus nevében történő keresztség
sem teljes értékű, még akkor sem, ha Jézus parancsa szerint az
Atya, Fiú és Szentlélek nevében történik. Az igazi keresztség a
Szentlélek keresztség, ha azt nyelvekenszólás
kővetí, mint jelen
igénk tanúsítja.
Azt kell mondani, akkor ott Efezusban valóban volt nyelvekenszólás,
de 1 Kor 12-ben már ez a kegyelmi ajándék egy a sok
között. A vég; felé és a kevésbé értékesnek minősítettek között
van. Nem mindenki kapja, mert a Lélek osztogatja kinek-kinek
tetszése szerint. Sokan attól való félelmükben,
hogy nincsenek
jól megkeresztelve,
tévelygésekbe és csapdába esnek. A keresztséget nem ember végzi, hanem Jézus igével és Lélekkel, amihez
mi csak a vizet adjuk. Ez teljesértékű keresztség.
Uram, ments meg tévelygéstől, rajongástói, főként az ördög kisértéseitől. Ámen.
Ó, Atya, Fiú, Szentlélek! Téged áldjon szív és lélek, Téged
dicső Szentháromság, Dicsérjen az egész világ! 279,4
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Szombat

Lélekkel és tűzzel
"Én vízzel keresztellek titeket, hogy megtérjetek, de aki utánam
j~n, erősebb nálam: arra sem vagyok mélto, hogy a saruját vigyem.
O majd Szentlélekkel és tűzze! keresztel titeket."
Keresztelő Jánosról azt gondolták sokan, hogy ő a megígért
Messiás. Az evangéliumok tudósítása szerint három gondolattal
utasítja vissza. 1. Ar:-a sem vagyok méltó, hogy saruját vigyem,
vagy saruja szíját megoldjam. 2. Neki növekedni
kell, nekem
pedig kisebbé lennem. 3. Én vízzel keresztellek titeket, de aki
utánam jön, Szentlélekkel és tűzzel.
Ezekkel a mondatokkal
jól érzékelteti a személyük közötti
különbséget. Azt is, hogy az ő szolgálata lejár, Jézusé elkezdődik
és növekedni fog. És jól érzékelteti a tartalmi különbséget is.
Jézus keresztsége nem jelképes, hanem igazi mennyei.
Amit Keresztelő János meghirdetett, teljesült, Krisztus dicsősége hatalmasan felragyogott. A Szentlélek éppen úgy jelent meg
a világban pünkösdkor,
ahogyan Keresztelő János meghirdette,
kettős tüzes nyelvek formájában. A Messiás az ige hatalma és a
Lélek ereje által kiárasztja a kegyelmet az egész földön. Becsüld
meg, hogy téged Jézus keresztségével kereszteltek meg és el ne
oltsd a neked adott Szentlelk et.
"Négyszemközt
Uram még hadd legyek veled, így növekedj bennem, s én kisebb leszek. Törd össze mi régi, mert semmit sem ér.
Én Uram, Isten~m mindennap Lelkeddel formálj engemet." Ámen.
Jöjj, égi szent láng, Szentlélek Isten, Növe~ a hitben szüntelen,
Mert nálad nélkül nincsen itt A Krisztust Urnak valló hit. Jöjj,
Vígasztaló. Szentlélek Isten! 239,3
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Rm 6,19-23

Mk 8,1-9

Megérdemelt fizetség, nem érdemelt ajándék
.i Mert a bűn zsoldja a halál, az Isten kegyelmi ajándéka pedig
az örök élet Krisztus Jézusban, a mi Urunkban."
A régi zsoldos hadseregek ben a katonákat szolgálatukért fizették uraik. Ez a szolgálat azt jelentette, hogyerejükkel,
értelmükkel, tagjaikkal, egész valójukkal kellett végezniük, amit gazdájuk
parancsolt. Pál apostol ezzel világítja meg a római gyülekezet
számára, hogy aki a Sátán szolgálatában van az mindenestől az
ő parancsainak
engedelmeskedik.
Gonosz uralkodójától
pedig
ezért a megérdemelt fizetséget kapja, aki "kérlelhetetlen
kővetkezetes éggel fizeti meg a zsoldot szolgáinak: halálba kergeti
őket. (Karner)
Az apostol azért ad hálát, hogy ebből a szolgaságból Isten Jézus
Krisztus által adja a megmenekedést.
- A columbiai tűzhányó
kitörése az egész világot megrendítette.
Hatalmas területet borított el az iszap. Napokon át keresték benne az életbenmaradottakat. S amikor már úgy tűnt, nem élhet senki, egy újságíró a
helikopterről,bizonytalan
mozgást észlelt. Az iszap foglya még fel
tudta nyújtani a karját, annál fogva ragadták ki a biztos halálbóL .. Isten Jézus Krisztusban mindenkinek
felkínálja a halálból
való megmenekülést.
Az ember semmit sem adhat ezért, és Isten
nem is vár mást, minthogy felemeljük segélykérő kezünket.
Dicsőítelek Uram, mert elárasztasz kegyelmed drága ajándékával. Magasztallak, hogy én is megkaphatom az örök életet. Ámen.
Átölelt Isten nagy kegyelme Méltatlanul, érdemtelen. Csodák
csodáját látom benne, És hála tölti el szívem. Boldogan ujjong
énekem, Ha kegyelmét dicsérhetem. 327,1
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Jn 12,44-50

Hétfő

Hit a kapcsolója
nÉn világosságul jöttem a világba, hogy aki hisz énbennem ne
maradjon a sötétségben."
Mindannyian
tudjuk, mennyire nyomasztó tud lenni a sötétség. Bizonytalannak,
kiszolgáltatottnak
érzi benne magát az ember. Sokan kifejezetten félnek a sötéttől. Vannak, akik éjszaka
nem merik lekapcsolni a villanyt. Harmincéves fiatalember kérdezte egyszer: Mit tegyek, félek?
Én csak egyetlen lehetséges megoldást tudok erre a kérdésre.
Hinni kell Jézusban, aki világosságul jött ebbe a világba, mert
azt akarja, hogy az emberek ne maradjanak
sötétségben,
ne
legyenek szorongásaik, nyomasztó érzéseik. félelmeik. Szükség
van a Világossággal való kapcsolatra. Naponta többször felkapcsoljuk a villanyt az otthonunkban,
anélkül, hogy tudatosan
végiggondolnák,
a kapcsolás érintkezésbe
hozása az égőnek az
áramforrással. A mi igazi gondunk nem a fizikai sötétség elsős orban, hanem a szívben lévő sötétség. A hit az a kapcsoló, ami Jézus
Krisztussal összeköt minket.
Két kis iskolás gyermekével özvegyen maradt édesanya mondta el, hogy sok munkája volt és a nagyobbik,
10 éves fiának
mondta este, menj, csukd be a kaput. A gyerek nem akart menni,
félt. Édesanyja nem azt mondta, légy bátor, hanem azt, imádkozzál, az Úr Jézus lát téged, a szívedben te is megérzed, hogy veled
van, megőriz, ne félj. Azóta minden este magától végzi ezt a
feladatot. Imádkozzál, lesz hited és világosságod!
Úr Jézus, adj hitet nekem és légy Világosságom. Ámen.
Elmúlt az éj, felkelt a nap, Elűzi mind az árnyakat. Te vagy
világom, irgalmad áldom, Jézusom! Te vagy világom, irgalmad
áldom, Jézusom! 105,1
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lJn 5,ll-lJ

Kedd

Nem életelixír, hanem az élet
"Isten örök életet adott nekünk, és ez az élet az ő Fiában van.
Akiben a Fiú van, abban van az élet, akiben nincs az Isten Fia,
abban nincs meg az élet sem."
A középkor alkimistái nemcsak az aranycsinálás titká val foglalkoztak, hanem azzal is, hogyan lehetne olyan anyagot előállítani, amely kiküszöböli az öregedést és a halált. - Ez nem sikerűlt,
természetesen.
Van egy fiatal tudomány ma, az öregedésseI foglalkozó tudomány, melynek szerényebbek
a célkitűzései. Vizsgálják, mi az oka a szervezet kopásának.
megfáradásának.
Szeretnék ezt'a folyamatot fékezni. - Ebben lehet bizonyos sikereket
elérni. Az igazi nagy kérdésre azonban, hogyan lehetne kiküszőbölni a halált - az ember nem tud választ adni.
IstenFia által kinálja fel a világnak az örök életet. Maga Jézus
is kijelenti, hogy ő az ÉLET. Az Atya pedig bizonyságot tesz erről
azzal, hogy nem hagyja a halálban, hanem feltámasztja a harmadik napo'
Vedd nagyon komoly an Isten ígéretét. Ha Jézust
befogadod, a~kor benned olyan élet van, melyet a halál nem tud
elpusztítani. Akkor a halál számodra az élet kapuja. Egy keskeny,
sötét ösvény, aztán - otthon vagyok.
Úr Jézus te tudod, hogy milyen 'sokszor és sokféle módon akarom
bebiztosítani az életemet. Kérlek, légy te az én életem. Ámen.
Jézus, élte életemnek, Halálomnak halála, Letetted énértem
lelked Mély ínségbe leszállva, Fájdalmakra, nagy kínokra, hogy
én ne jussak poklokra. Soha én ezt nem tudom Meghálálni Jézusom! 201,1
Á.
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Szerda

Hit és tudás
"Péter is felelt: Uram, kihez mennénk? Örök élet beszéde van
nálad. És mi hisszük és tudjuk, hogy te vagy a Krisztus, az élő Isten
Fia."
Jézust híres kapernaumi beszéde után sokan elhagyták, pedig
nem régen még királlyá akarták koronázní. Péter a tanítványok
nevében tesz bizonyságot arról, hogy ők megértették
kicsoda
Jézus. Ő az Isten "kenyere~', aki a mennyből szállt alá, hogy életet
adjon a világnak. Ő az élet kenyere, aki eszik belőle, annak örök
élete van.
Hogyan jutott el Péter erre a felismerésre? Két szóval maga
mondja meg: "hisszük és tudjuk". A tanítványok
egész élete és
magatartása pünkösdig az evangéliumok
tudósítása szerint azt
tükrözi, hogy bár elhívásuktói
kezdve hitték Jézus messiási
voltát, de újabb és újabb ismeretekre, tapasztalatokra.
tudásunk
bővítésére volt szükség, hogy hullámzó hitükben, meg-megújuló
kételkedéseikben
végleg el ne vesszenek. A golgotai kereszt
ténye minden előzetes felkészítésük ellenére érthetetlen maradt
előttük, amíg a Szentlélek meg nem tanította őket. A húsvéti
események meggyőztél<. őket Jézus feltámadásáról,
de csak pünkösdkor lett teljes világosságuk.
A mi hitünk is akkor lehet állhatatos, ha elfogadjuk hittel
Jézust Megváltónknak,
és utána állandó Biblia-olvasással
és
imádsággal kutatjuk az lsten igazságát. Így teljesülhet életünkben, hogy Istentől tanítottak leszünk.
Uram, nem tagadni, hanern megvallani szeretnélek. Ámen.
Ó a hit! Nagy bizonyosság! Látja azt, mi rejtve van. Isten ígér.
Így felel rá: "Úgy van, indulok, Uram!" 329,5

287

SZENTHÁROMSÁG

Csel 13.45-49

ÜNNEPE UTÁN 7.

Csütörtök

Előjogok nélkül
.i Mert így parancsolta meg nekünk az Úr: Pogányok világosságává teszlek, hogy üdvösséggé légy a föld végső határáig. Ennek
hallatára a pogányok örvendeztek, és magasztalták az Úr igéjét."
Döntő fordulat következett be az evangélium terjedésében,
amikor pál és Barnabás Antiókiában hirdették az igét. A zsidók
féltékenyek voltak a pogányokra, annak ellenére, hogy ők.maguk visszautasították
Krisztust, akit a prófétai ígéretek alapján
pál hirdetett. Az elsőbbség a zsidóké volt, de ők konokul ellenálltak. A pogány hallgatók viszont nagy örömmel fogadták és
magasztv.lták az Úr igéjét, a mindenkinek szóló kegyelmet, ami
Jézus Krisztusban megjelent.
Nemcsak a zsidóságot, de a vallásos keresztyénséget is fenyegeti az a veszély, hogy önhitt en, vallási előjogainak tudatában
éljen. S lehet, hogy közben a vallás már csak megcsontosodott
forma, hitbeli és szeretetbeli tartalom nélkül. Ézsau eladta elsőszülöttségi jogát egy tál lencséért. Ami ebben a legszomorúbb,
nem az, hogy a nagyobb vagyonról, hanem az Isten áldásáról
mondott le. B~r Jákób sem volt méltó az örökségre, mégis akarta
az áldást és megvÍvta a harcot: "Nem engedlek el, amig meg nem
áldasz engem." Sokkal jobban örül Isten a botladozó, de irgalmáért esedező embereknek, mint jogaikra, igazságukra hivatkozó
önhitteknek.
Uram, nekem nincs igazságom, de Te igaz vagy. Nem bízom
magamban, hanem csak irgalmadban. Ámen.
Szivern nyugalomért eped, És várja segítségedet. Ne várj, Uram
soká vele, Mert lelkem elcsügged bele. 85,2
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Péntek

Hogy megdicsőüljön az Isten fia
"Nővérei tehát megüzenték Jézusnak: Uram, íme, akit szeretsz
beteg. Amikor Jézus ezt meghallotta, azt mondta: Ez a betegség nem
halálos, hanem az Isten dicséiségéért van, hogy ezáltal megdicsőüljön
az Isten Fia."
Lázár feltámasztásának történetéből jól ismerjük, hogy Jézus
tudatosan késlelteti kétnappal a Betániába való menetelt, miután
meghallja a hírt Lázár betegségéről, Amikor azt mondja. Lázár
alszik, akkor ő a mi fogalmaink szerint már halott volt. Történetünk minden kétséget kizáróan igazolja azt, hogy Jézus valóban
a megígért Messiás, aki az evangélium hirdetése és a gyógyítások
mellett a halottat is feltámasztja. Ezzel nem a maga dicsőségét
keresi, hanem az Atyáét, hiszen a sokaság hallatára magasztalja
őt, aki a jelenlévő emberekért hallgatja meg Jézust, hogy higgyenek. Isten dicsősége által viszont megdicsőül az Isten Fia. A halott
feltámasztás csodája kíváltja azt a végső döntést ellenfeleiből,
hogy végleg elhatározzák megöletését. Az ellenfelek számára ez
végleges megoldásnak tűnik, nem lesz több gondjuk Jézussal.
Isten maga is végső megoldásnak szánja, a veszendő emberiség
megmentésére.
Jézus szava beteljesedett. A golgotai kereszten halált szenvedő
Jézus Isten emberszeretetének hatalmas bizonyítéka, és a kereszt,
a halálával sátánt legyőző Krisztus dicsőséges trónusa.
Uram áldalak, hogy- kereszted dicsőséges királyi trón. Ámen.
Dícsőitünk, Krisztus, aki szenvedtél, És meg váltást bűnből így
szerzettél! Király vagy és Úr vagy örökre. Tekints szánva minden
bűnösre! Urunk, irgalmazz nekünk! 199,1
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Szombat

Különleges képesség
.De tudjuk, hogy eljött az Isten Fia, és képességet adott nekünk
arra, hogy felismerjük az Igazat: és ezért vagyunk az Igazban, az
ő Fiában a Jézus Krisztusban. Ő az igaz Isten és az örök élet."
Nagyra értékelik korunkban a különleges képességekkel született embereket. Már egészen kicsiny korban próbálják megkeresni. és kiválogatni őket, hogy mindent megkapjanak
képességük kibontakoztatásához.
Amikor Jézus Krisztus, az Isten Fia eljött, ő nem olyan embereket keresett, akik különleges képességekkel
születtek. Ő adott
felfogóképességet
arra, hogy általa az emberek megismerhessék
Isten igazi lényegét, amely János levele szerint a szeretet. Az
emberek e nélkül a képesség nélkül más istenekre esküsznek,
azokat tartják igaznak. Ha az Ótestámentumból
meg is ismerték
az egy és láthatatlan Istent, mégsem ismerhették meg igazi valóját, hiszen egyedül Jézus Krisztus arcán lehet igazán felismerni
Isten dicsőségének ragyogását. Akik elfogadják és élnek ezzel a
különleges képességgel, azok életközösségben
vannak az Igazzal,
Jézus Krisztussal és már övék az örök élet.
Lehet, hogy már tied ez a képesség, használd fel jól, ne legyen
elásott tálerttum. Lehet, hogy még nem, akkor kérd állhatatosan
és várd türelmesen. Amikor megérted az Isten dolgait, akkor már
a birtokában vagy.
Uram kiisziinom, hogy semmiféle előjog nem kell a te ismeretedhez. Ámen.
Tarts meg az igazságban, És adj a mennyországban
Üdvöt mi
Krisztusunkért,
Igaz Közbenjárónkért!
336,8
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Rm 8,12-17

Cselekedd az atya akaratát
"Nem mindenki megy be a mennyek országába, aki ezt mondja
nekem: Uram, Uram, hanem csak az, aki cselekszi az én mennyei
Atyám akaratát."
Akiazt mondja Jézusnak: Uram, az a leghatalmasabb hitvallást
mondja Jézus Isten voltáról. A JAHVE az Ótestámentumban
Isten
titkos, szent neve. A Septuaginta,
mely az Ószövetség görög
fordítása, ezt a szót ÚR-hak fordítja. Igy írja le Máté is Jézus
szavait. Ez a nagy ismeret Jézus személyéről,
ez a hatalmas
hitvallás azonban önmagában nem biztosítja számunkra az örök
életet. Ebből a hitvallásból közvetlen gyakorlati eredményeknek
.
kell születniük mindennapi életünkben.
Lehetőséget kaptam egyszer nem keresztyén közösségben bizonyságot tenni szolgálatunk
lényegéről. Röviden elmondhattam, hogya mi fő feladatunk szólni Isten szeretetéről az embereknek. Ezt a szeretetet Jézus Krisztusban ismerjük meg és akik
elfogadjuk, ez lesz hitünk alapja. A cél pedig túl látni a 'halál
határvonalán. Ami azonban addig történik, az szolgálat ebben a
világban. Ami gyakorlatilag azt jelenti, hogy egy hitre jutott volt
alkoholista a családjának
akar élni, egy megtért dologkerülő
becsületesen akar dolgozni, egy Isten szeretetét elfogadó orvos
pedig nem a pénzért, hanem az emberek gyógyulásáért
akar
mindent megtenni. Cselekedd az Atya akaratát!
Uram szeretnék -életemmel-hitvallást
tenni rólad. Ámen.
Lelki próbáímban. Jézus, légy velem, El ne tántorodjék tőled
életem! Félelem ha bánt, vagy nyereség kísért, Tőled elszakadnom ne hagyj semmiért. 451,1
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UTÁN 8.

Hétfő

A parancsolatok nem nehezek
"Mert az az Isten szeretete, hogy parancsolatait megtartjuk. az
ő parancsolatai pedig nem nehezek."
Nem tudjuk Isten törvényét maradéktalanul betölteni, de lehet
bennünk vágy az engedelmességre.
Megértjük János apostol
szavait, ha abból az Isten iránti szeretetből indulunk ki, amely
felelet az Ő szeretetére.
Visszaemlékezem arra, amikor általános iskolás voltam, és súlyosan megbetegedtem. Édesanyám és édesapám nagyon sokat
tettek akkor értem, fáradoztak, áldozatot hoztak, virrasztottak.
Mindezt azért, mert szerettek engem. Gyakran látom gyermekeink igyekezetét, amikor ház körül segítenek nagy-nagy buzgalommal, és nem is esik nehezükre, mert szeretnek minket.
Amikor megisfuerjük Istent, amikor a vele töltött idő, igéjének
olvasása, imádság és gyülekezeti alkalmakon való részvétel felébreszti bennünk a szeretetet, akkor Isten akarata megtartására is
felbuzdul a szívünk. Örömmel és nagyakarással
igyekszünk a
parancsolatainak
engedelmeskedni.
Az Ótestámentomban
lévő
tízparancsolat így is fordítható: Ha az Úr lesz a te Istened, akkor
nem fogsz ölni, nem fogsz paráználkodni, nem fogsz lopni. Mi aki
Jézus Krisztusban ismertük meg Isten irgalmát és mentő szeretetét, Uram nyomába járva tudunk örömmel engedelmeskedni,
fáradozni, áldozatot hozni, mások javára élni.

Uram, köszönöm szeretetedet, segíts nekem önzetlenül szolgálni.
Ámen.
Szeretetet adva nékünk, Szeretetre oktattál. Keltsd életre, kérve kérünk, Kit lenyűgöz a halál! Gyújtsd a szikrát tiszta lángra,
Hogy mindenki lássa meg, Hogy egy törzsnek vagyunk ága, S a
koránánk is csak egy! 266,3
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UTÁN 8.

Kedd

Ellenség szeretete az érte való imádságban
"Én pedig azt mondom nektek: Szeressétek ellenségeiteket, és
imádkozzatok azokért, akik üldöznek titeket, hogy legyetek mennyei
Atyátoknak fiai."
Csak azok lehetnek Isten gyermekei, akik komolyan veszik
Jézus szavát az ellenség iránti krisztusi magatartás megvalósításában. Két dologban lesz ez kézzelfogható: az imádságban és a
segítésben. A mi természetes értelmünkkel ez teljesen ellentétben
van. De látjuk Jézus példáját, aki az ellenségeiért imádkozott a
kereszten. Nagyon sokat segíthet nekünk az ott elhangzó mondat: "Nem tudják, mit cselekszenek." Jézus pontosan látta a
szívüket, hogy tudatlanságból fordultak felé ellenségesen és csúfolódva. Nem ismerték fel benne az Üdvözítőt, akiben elérkezett
hozzánk az Isten országa. Akik viszont elfogadják, új ismeretekkel rendelkeznek és új természet részesei lesznek.
Ha te már Isten gyermeke lettél, képes vagy az Isten dolgainak
meglátására, megérted azokat, akik még sötétségben vannak,
hiszen te is onnan jöttél. Csak szeretni lehet azokat, akikben
harag és gyűlölet van és könyörögni értük, hogy ők is isteni
természet részesei, megváltott, megmentett emberek legyenek.
Keresztyén életünk próbája az, vajon vállaljuk-e az imádságot, ha
rninket ér sérelem, ha ránk haragszik meg valaki? Jézus erre
szólít fel.

Uram, győzd le bennem az önszeretetet, önféltést és önigazságot.
Tudom, hogy értem is imádkozol, pedig sokszor bántalak. Adj
nekem új szívet Uram. Ámen.
Istenem úgy szeret, Számtalan jelét látom, Hát hogyne szeretném Én is felebarátom. Így leszek Jézusnak Igaz tanítványa.
Hogy egymást szeressük, Uram azt kivánja. 446,1
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Az Istentől

s.

IJri 4,6--3

Szcrda

szűletés jele ez szeretet

"Szeretteim, szeressiik egymást; mert a szeretet Istentől van, és
aki szeret az az Istentől szűletett,
és ismeri az Istent."
Kőszegen műernlék házakat újítottak fel évekkel ezelőtt, rendbe hozták, korszerűsitették
őket. Egy-két ilyen éppen elkészült
otthont mutattak be városnéző csoportunk nak. Valaki azt mondta a társaságból, nagyon szívesen ellaknék benne. Látunk olykor
dolgokat és látunk olykor emberi életeket, amelyek után felébred
bennünk a vágy: én is szeretnék ilyet magamnak. Az egyik
legalapvetőbb vágy bennünk a szeretetben és békességben élés.
Isten éppen erre az életre szólít fel bennünket, de világossá teszi,
hogy az egymás iránti szeretetünknek
(5 a forrása. Nemcsak a
szeretetünknek
ajándékozója, hanem új életet is ad és aki abban
él, az szeretetben él.
Elsősorban persze azt várjuk, hogy minket szeressenek a körülöttünk élők. Jó lenne olyan család, ahol szeretnek. Jó lenne
olyan munkatársi
közösség, ahol szeretnek. Isten nem utasítja
vissza a szeretetigényünket,
csak ki akar zökkenteni a magunk
körül forgásból és a magunkra nézésbő1. Nézzünk fel Jézusra,
olvassuk a Zsidókhoz írt levélben. Ott van a hitünk forrása és a
felénk áradó isteni szeretet forrása. A te életednek kell megújulnia, akkor tudsz szeretni, és kapsz is szeretetet.
Istenem, szeretnék: mindenkit sokkal jobban szeretni. Segíts!
Ámen.
Szeretni: nem puszta szó, A szeretet élő való. Mi Jézustól
tudjuk: mi az igaz szeretet. Ki érettünk emberré született. 574,1
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Csütörtök

Az ördög embergyilkos
"Embergyilkos volt az kezdettől fogva és nem állt meg az igazságban, mert nincs benne igazság."
Jézus szavainak az igazsága olyan nyilvánvaló
a világban,
hogy még a nem vallásos gondolkozás is a gyilkossággal, a vérengzéssel és a háborúkkal
kapcsolatban
használja az ördögi,
pokoli és sátáni-jelzőket.
Sajnos, van egy fordított gondolkozás,
még vallásos emberek kőzőtt is, amikor alkoholizmus, kábítószer,
vagy közlekedési baleset áldozataira azt mondják, Isten akarata
volt. Sőt vannak, akik még a háborúra és annak borzalmaira is
így tekintenek.
JózanÍtson ki bennünket
Jézus szava, aki azt
tanítja: az ördög embergyilkos,
az élet ellensége. Tönkre akarja
tenni az embert és végül kárhozatba akarja taszítani.
Jézusnak akkor már sok ellen'fele volt, amikor ezeket a szavakat mondta, azok között, akik Ábrahám gyermekeinek
mondják
magukat. Ők az ördög atyától származnak, mert meg akarják ölni
azt, aki az emberiség megmentésére jött, aki igazságot és életet
hozott a Földre. Nem tehetnek azonban ellene semmit. Amit
vereségének gondolnak - a kereszt -, az lett a szabadulás és örök
éjet forrása. Minden megmentett em bert arra kötelez el Jézus,
hogy őt követve szolgálja az életet, a békét. Ha Istentől vagy, meg
tudod különböztetni
az ördög munkáját - mely a halálba' sodor
-, JézusétóI, aki életet hozott és mennyei világának bőséges
gazdagságát kínálja fel mindenkinek.
Úr Jézus, adj világosságot, hogy megtagadjam a gonoszt és kövessem a jót, Ámen.
Rajtad tündöklik, drága fa, Királyi vérnek bíbora. Ó, választott
jeles faág, Ki szent testét karoltad át! 189,4
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Péntek

Egyedül Istenre és Uradra, a Jézus Krisztusra nézz
"Nekünk egyetlen Istenünk az Atya, akitől van a mindenség, mi
is őérte, és egyetlen Uram a Jézus Krisztus, aki által van a mindenség, mi is ő általa."
Két csoportra osztja a korintusi gyülekezet tagjait a bálványáldozati hús fogyasztása. Vannak, akik minden további nélkül
fogyasztják, de vannak, akiket ez megbotránkoztat,
a pogány
múltra emlékeztet. vagy visszahúzza őket a bálványaikhoz.
Pál
apostol azzal dönti el a kérdést, hogy a hívők nem teremtményekre vannak tekintettel. nem néznek se bálványokra,
sem a mögöttük meghúzódó
ördögre, hanem egyedül Istenre, az Atyára,
akitől van minden és az életük Urának elfogadott Jézus Krisztusra, aki által lett a teremtettség.
Világossá teszi azonban, hogya
hitben erőtleneket
bátorítani és erősíteni kötelesek azok, akik
Isten jobb ismeretével és szilárdabb hittel rendelkeznek,
hiszen
ez nem érdem, hanem Isten ajándéka.
A mi korunkban talán ezek a kérdések másként merülnek fel.
De akik szabadok valamilyen bűntől. nem kérkedhetnek
azok
előtt, akik a bűn rabságában vagy akár csak vonzásában vannak.
Akik az iszákos mentő misszióban szolgálunk,
nem fogyasztunk alkoholos italt. Erre pedig meg lenne a szabadságunk.
De
szeretjük azokat a testvéreinket
annyira, akiknek az egyetlen
megoldás végérvényesen
szakítani ezzel a megkötözöttséggel,
hogy értük örömme! vállaljuk.
Úr Jézus, légy egészen Ura életemnek, hogy mindenben azt tegyem,
amit te akarsz. Ámen.
Egy Istenünk és egy Urunk van, Egy testnek tagjai vagyunk,
Egyek legyünk minden dolgunkban,
Közös legyen minden bajunk, Ne tekintsünk magunkra csak: Szemeink mást is lássanak.
447,1
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Lk 6,27-35

- Szombat

Ellenség szeretete az érte való szolgálatban
"Ti azonban szeressétek ellenségeiteket, tegyetek jót, és adjatok
kölcsön, semmit sem várva érte: nagy lesz akkor a jutalmatok
és a
Magasságos fiai lesztek, mert ő jóságos a hálátlanok és gonoszok
iránt. "
Mátéhoz hasonlóan Lukács evangélista is arról tudósít, hogy
azok lesznek Isten fiai, akik szeretettel vannak ellenségeik iránt.
Kedden az értük való imádságra kaptunk buzdítást, ma pedig az
irányukba való jó cselekedet gyakorlására. Az imádság oda állít
lelkileg ellenségeink
mellé,. de Jézus még azt is várja, hogy
fizikailag vagy anyagilag is álljunk melléjük. Nem valamiféle
nagylelkű gesztusról van szó pl. ha baleset éri az ellenséget,
segítek rajta. Hanem a mindennapok
gondjai között adódó lehetőségek megragadásáról,
amire példa is van igénkben: "adjatok
kőlcsőnt." Az ember rokonainak, barátainak, ismerőseinek szokott pénzt kölcsönözni, mindenesetre
megbízható embereknek.
A haragosunk nem tartozik a megbízható embereink közé, éppen
ezért hozza példának Jézus, és mindjárt hozzá is teszi, nem
bizalmi alapon, hanem a Krisztusi könyörület alapján ti.: "semmit
sem várva érte."
.
Nem rejti el Jézus, hogy ennek a magatartásnak
nagy lesz a
jutalma Istennél. Nem baj, ha ez befolyásolja cselekvésünket.
Mint a "Magasságos fiai" eszközök is leszünk, akiken keresztül
Isten gyakorolja jóságát
minden ember iránt.
Uram engedd, hogy észrevehessék rajtam a Te nagy irgalmadat.
Ámen.
Ám aki megvárja. Hogy embertársa kérje, Megvédni nem siet,
Hogy őt kár, baj ne érje, És nem előzi meg Ínségét, bánatát, Az
nem szereti még A felebarátját. 446,2
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10,1-13

Lk 16,1-9

Erőseknek és gyengéknek
"Aki tehát azt gondolja, hogy áll, vigyázzon, hogy el ne essék!
A kisértések, amelyek eddig értek benneteket, nem haladták meg az
emberi erőt, az Isten pedig hűséges, és nem hagy titeket erőtökön
felül kisérteni: sőt a kísértéssel együtt el fogja készíteni a szabadulás
útját is, hogy el bírjátok azt viselni."
Erőseknek: Kezdettől fogva voltak és ma is vannak olyan hívők, akik magukat a hitben erősnek tudják. Korinthusban éltek
keresztyének,
akik elfogadták az evangéliumot,
de továbbra is
jártak pogány összejövetelekre
és dicsekedtek azzal, hogy rájuk
már nincs hatással a múlt. Nekik szól az intés, "aki azt gondolja,
hogy áll, vigyázzon, hogy el ne essék". Ugyanígy szól ez az intés
a ma élő keresztyéneknek,
akik sokszor nem gondolják végig,
hogy Isten új tartalommal akarja megtölteni a szívűket és új életet
is vár. Ennek a következménye
esetleg éppen abban jelentkezik,
hogy szakítani kell régi közösségekkel,
régi barátok kal, sőt ha
igazán megújult az életünk, már ők nem vállalnak velünk kőzősséget.
r
Gyengéknek: Isten abban is kegyelmes, hogy míg az elbizakodottakat inti, addig a hitben erőtleneket bátorítja, noha számukra
is van figyelmeztetése.
Nekem mindig vigasztalást jelent a fenti
ige, mert arra kapok benne biztatast. bátran vegyem fel a harcot
a kísértővel. Isten nem hagy magamra és nem enged nagyobb
terhet, mint amihez hitem és erőm elegendő, hogy megállhassak.
Uram ments meg az elbizakodottságtói
és ments meg a csüggedéstől. Ámen.
Kísértésbe minket ne vígy! A sátán gonosz és irigy. Ha törbe
csal, te adj erőt. Hogy bátran visszaverjük őt! Szentlelked maga
segítsen Híven megállni a hitben! 72,7
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Még több gyümölcsöt
"Én vagyok az isazi szőlőtő, és az én Atyám a s2ő/ősgazda. Azt
a sző/iivessző( amely nem terem gyümölcsöt énbennem, lemetszi; és
amely gyümölcsöt terem, azt megtisztitja, hogy méS több gyiimiiícsöl
teremjen. "
Az elveszett paradicsom utáni vágy sok nép gondolkodásá ban
megvolt. Az élet fiÍja úgy jelenik meg több helyen, mint szőlőtő.
Erre utalva nevezi az Ur Jézus magát "igazi szőlőtő" -nek, szemben minden más szőlőtő vel. A vele való közösségből kövekező
életfolytatás mutatja meg, hogy valóban átjőhetett-e az élete a
mi életünkbe.
Az Atya, mint szőlősgazda kétféle munkát végez. A gyümölcstelen szőlővesszőt lemetszi, mely így megszárad és tűzre vetik.
Amelyik szőlővessző gyümölcsöt terem, megtisztítja. A még több
gyümölcs termése örömöt ad az Atyának, aki nem a maga hasznát
nézi, hanem a mienket. Csak a gyümölcstermő ágak maradhatnak
meg Krisztusban és ez a megmaradás már az örök életet is jelenti.
Ne zúgolódj, ha olykor tisztít és meg is sebez az Atya oltókésével. Tóth Árpád írja: "Tudom és érzem, hogy szeretsz: Próbáid
áldott oltó-kése bennem Téged szolgál, mert míg szívembe rnetsz,
Új szépséget teremni sebez engem ... tudom, tied az én harcom.
És győztes távolokba néz, Könnyekkel szépűlt. orcád-fényű
arcom." (Isten oltó-kése]
Úr Jézus, tudom, hogy csak benned teremhetek gyümölcsöket és
csak általad lehet örök életem. Add meg ezt nekem. Ámen.
Jézus a szőlőtő. Mi vesszők vagyunk, Élünk, 'ha őbenne Meg
is maradunk. Hogyha tőled, Jézus, elhajolnek. Máris lemetszett
venyige volnék. 395,1
ő
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Felelősek vagyunk egymásért
.Buzditsátok egymást minden egyes napon, amíg tart a ma, hogy
meg ne keményedjék: közületek valaki a bűn csábításától. Mert
részeseivé lettünk a Krisztusnak, ha azt a bizalmat, amely kezdetben élt bennünk, mindvégig szilárdan megtartjuk. "
Itt a földi vándorúton azok sem szabadok a gonosz munkájától.
akik a Krisztus testének tagjai lettek. Ezért állandó önvizsgálatra
és vigyázásra van szükségük. Azonban még ez sem elég. Szükség
van arra, hogy a gyülekezet közösségébe tartozók intsék és
buzdítsák egymást.
Intést gyakorolni nem tartozik a könnyű feladatok kőzé. Vannak, akik húzódoznak tőle, mert félnek a sértődéstől.
Vannak
olyanok is, akik meg állandóan intenek, leintenek, oktatnak és
kioktatnak. Egyik sem segít. Szükséges a szeretetből és felelősségből jövő testvéri szó.
Buzdításra is nagyon nagy szükség van azok felé, akik megfáradtak, elcsüggedtek, terheket hordoznak, gyászolnak. Újra és
újra emlékeztetni kell őket az Isten szeretetére, a Krisztus áldozatára. A BiblIa-olvasás és imádság nagy lehetőségére.
Az intés és buzdítás szolgálatát rendszeresen kell végezni,
imádságos szívvel. Van, aki úgy érzi, hogy egyetlen szó nem
jönne ki a torkán. A mi gyülekezetünkben
nagyon jó szolgálatot
végeznek azok, akik igék sokaságát írják és tucatjával adják a
látogatást végző testvéreknek. Ne feledd, te is felelős vagy emberekért, vidd hozzájuk Isten üzenetét!
Uram áldalak azokért, akiket mellém rendeltél. Szeretnélek szolgálni. Ámen.
Egymásra bízol bennünket: Ne maradjunk árván, Munkáljunk
békét, jó ügyet, Ösvényeden járván. 478,4
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Boldogok a hűségesek és okosak
"Ki tehát a hű és okos sáfCír, akit az úr szolgái fölé rendel, hogy
idejében kiadja azoknak élelmüket? Boldog az a szolga, akit megérkezésekor az úr ilyen munkában talált"
A tanítványokat kezdettől érdekelte, van-e valami külön jutalma a tanítványságnak?
Jézus szavai szerint a megbízatás már
jutalom, amivel-el kell számolni,
Mindannyian kapunk megbízatást Urunktól. Nem az a kérdés,
sokat, vagy keveset, hanem, hogy hűséggel végezzük-e? A hűség
aztjelenti, naponta megtenni kötelességünket. Aki ilyen értelemben hűséges, az bizonyságot ad okosságáról, eszességéről, mert
komolyan veszi aszámonkérést.
Isten az övéinek elszámolásra adott testi és lelki javakat. Ez azt
jelenti, elismerem, .hogy amim van nem saját tulajdonom. amivel
azt teszek, amit akarok. Nem úgy élek vele, ahogyan akarok,
hanem minden javammal szolgálom Uramat. Aki önzően él, a
hűtlenek sorsára jut.
Egyetemista bibliaórás mondta el: vívódott egy matematikadolgozat írására készülve, hogy segítsen-e gyengén tanuló társának? Ha segít, eggyel rosszabb lesz a dolgozata. Segített! Hű és
okos szolga. Egyszer-egyszer bizonyosan nehéz harcot jelen)
legyőzni magunkat. Jézus azonban bátorít arra, hogy hosszú
távon gondolkozz~nk. Boldog, akit az Úr szolgálatban talál.
Szeretném Uram mindazt - amivel megajándékoztál - szolgálatodba állítani és hűségesen végezni munkámat, Ámen.
Boldog leszek, ha e harcot, Míg csak tartott, Hittel végig
küzdöttem, Mert ha hitem megtartottam, Jól harcoltam, Vár
hazám a mennyekben. 516,6
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Csütörtök

Egyetlen szilárd alap
"Az Isten által vetett szilárd alap azonban megáll, amelynek Ll
pecsétje ez: Ismeri az Úr az övéit, és hagyja el a gonoszt mindenki,
aki az (fr nevét vallja."
Kezdettől fogva kísértése az egyháznak, hogy kerának tetszetős tudományos ismereteihez próbálja igazítani az Isten igazságát.
Kétezer év már elég hosszú idő ahhoz, hogy valamit megtanuljunk az eszmék és elméletek változásairól és Isten állandóságáról.
Timóteust inti Pál, hogy szilárdan ragaszkodjon a tévtanítókkal szemben ahhoz az alaphoz, mely szilárdan
áll, amely Jézus
Krisztu . Ő a fundámentum,
a biztos szikla, a szegeletkő. Egy
lehetőségük van azoknak, akik elfordultak az igazságtól. Hagyják
el a gonosz utat, tisztÍtsák meg gondolkodásukat
a hamisságtól,
egész életüket annak minden káros kővetkezménvétől
és szolgáljanak az Úrnak. Istent nem lehet becsapni, mert ő ismeri az övéit
és egyszer minden napvilágra kerül.
Talán il leggyakrabban
kétféle okból hangzik "emberi bölcsesség" Isten ig~je helyett. Az egyik az a jóhiszeműség, hogy ezzel
az engedménnyel lelkeket nyerjünk. Ez már az első századokban
is az egyház romlásához vezetett, és sok helyen él máig a hatása.
A másik az, hogy az ember a maga dicsőségét szolgálja éles-elméjűnek tűnő féjtegetésével. El kell hagyni a kétes értékű bőlcselkedéseket. Egyetlen szilárd alap van, Krisztus. "Aki nem marad
meg a Krisztus tudománya mellett, annak egynek sincs Istene."
Uram, ments meg tévelygésektől, te légy életem alapja. Ámen.
Légy velünk szent igéddel, Jézus, mi Megváltónk,
E földi
vándorúton Te légy útmutatónk!
277,2
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Jézus családja
"Anyád és testvéreid kint állnak, és Látni akarnak téged. Ő
azonban íS) válaszolt: Az én anyám és az én testvéreim azok, akik
Isten iSéjét hallgatják
és megtartják. "
Sokan azt gondolják, hogy mi evangélikusok
nem tiszteljük
Máriát. A mi Mária-tiszteletünk
a legmagasabbra emeli az Újszővetségből megismert Máriát. Alázattal és mélységes hittel fogadja
a hatalmas isteni megbízatást,
hogy
legyen az édesanyja a
prófétai igék által annyira hangsúlyosan
hirdetett Emberfiának,
akiben teljesednek az Ígéretek, és aki ugyanakkor az Isten Fia.
Mélységesen tiszteljük Máriát, aki szivében forgatta azokat a
dolgokat, melyek az Úr Jézussal kapcsolatban elhangzott kijelentések és csodálatos események voltak. Példamutatóan
áll előttünk, amikor az első jel kapcsán a kánai mennyegzőben
bizonyságot tesz arról, tudja, amit csak mond Jézus, minden meglesz.
Csendes alázattal emlékezünk az édesanyára a golgotai keresztnél, aki sok titok ismeretében szenvedi el a rá vonatkozó próféciát, hogy szivét éles tőr járja áto
Jelen igénk ben Jézus jelenti ki, hogya hozzá legközelebb állók
azok, akik hallgatják és cselekszik az Isten igéjét. Nem tagadja
meg vérrokonait, de új viszony jön létre kőzte és a személyéhez
kötődők között. Lehetsz te is családjának tagja, ha felismered és
hiszel Mária Fiá ban, aki lsten egyszülött Fia. Mária példakép,
mert felismerte és -hitt-be-Rne. _
Úr Jézus, magasztallak
téged, hoS) otthagytad a mennyet és
eljöttél a földre, hoS) hozzád mennybe juthassak. Ámen.
Felséges .Jézus, Világ fejedelme, Isten s Mária fia! Téged kivánlak, Téged imádlak, Örömöm, lelkem csillaga. 371,1
ő
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Szombat

Bizalom az Úrban
"Bizodalmunk van az Úrban irántatok, hogy amit elrendeltilnk,
azt megteszitek, és meg is fogjátok tenni."
Gyakran használunk ilyen kifejezéseket: "Fiam, bízni szeretnék benned!" Vagy: "Megbízom benned." - Pál apostolnak komoly elvárásai vannak a thesszalonikai gyülekezettel szemben.
Felszólítja őket, hogy szilárdan álljanak meg a hitben, majd kéri
az imádságukat az evangélium szolgálatáért és a gonosz emberektől való megszabadulásért. De nem a thesszalonikaiakban
bízik
elsősorban, hanem az Úrban és maga is imádságban bízza rá az
ügyet.\
A Filippieknek megírja, imádkozik értük, hogy legyen bennük
szeretet, bölcsesség és tiszta életet éljenek. Pál tudja, tanítani kell
az embereket, az Isten dolgainak megismerésére, de azt is tudja,
nem elég az emberi akarás, abból sokszor eredménytelenség
származik. Akik hallgatják és befogadják az igét, azok életében
Isten mun kálkodik, Ő "irányítja" a szívüket.
Mindennapi
életünkben, gyerekeink nevelésében,
és más kapr
,
csolatainkban nagyon fontos lenne az Urra bízni a gondokat.
Néha túl sok győzködéssel és túl sok elvárással vagyunk emberekkel szemben, magunktól, vagy a másiktól várjuk az eredményt. A zsbltáros is arra biztat: "Hagyjad az Úrra a te utadat,
bízzál benne, majd
teljesíti."
ő

Uram segíts, hogy többet imádkozzam és csak benned bízzam.
Ámen.
Az Úrra bízzad dolgod, S könnyebbül a teher. Sok baj között
is boldog, Aki nem csügged el. Minek a gond, a bánat, Mit
gyötröd lelkedet? Az Istent kérd, imádjad, S megnyered ügyedet.
342,2
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Jeruzsálem hitetlensége
"Bár felismerted volna ezen a napon te is a békességre vezető utat!
De most már el van rejtve a szemeid elől."
Jézus vándorlása során az Olajfák hegyéhez érkezik. A tanítványokat és a népet egyszerre valami öröm tölti el, és áldani
kezdik Istent a végbevitt csodákért! A tömeg határtalan lelkedessel kíséri Jézust Jeruzsálem felé. A város lenyűgöző szépségével
terül el előttük, ők pedig diadalmasan kísérik be a királyt. a
Messiást. Ekkor azonban megdöbbentő dolog történik: A főváros
szépségét. pompáját megpillantva Jézus szeméből könny patakzik. Jeruzsálemet siratja. Lelkében sírássá keseredik Jeruzsálem
önfejűsége, hitetlensége, amellyel az üdvtörténet során oly sokszor felajánlott üdvösséget elutasította. A város újra meg újra
elvetette magától Isten szerető közeledését. Jézus tudja, hogy
Jeruzsálem nem ismeri el őt Messiásnak. Most sem fogadja el az
üdvösséget, amelyet Jézus által nyerhetne el, hanem magában
hordozza Jézus kereszthalálának bűnét. .. Ezért lelki vakság verte
meg: "Most már el van rejtve" szemei elől az üdvösségre vezető
út. Jézus tudja, hogy a kegyelem, a felismerés ideje letelt Jeruzsálem számára, sorsát önmaga pecsételte meg. És akkor Jézusban
felsír a visszautasított szeretet ...
Uram! Jöjj, szabadíts meg minket, hívunk, várunk Téged! Vezess
minket, hogy saját, személyes életünkben is felismerjük a te békességedre vezető utat, hiszen te-yagy az tu, az Igazság, és az Élet. Ámen.
Tisztítsd meg szíved. Jeruzsálem népe, Hogy megtartassál,
mosódj hófehérre, Karmazsin színű bűneidből tisztulj, Hogy ki
ne pusztulj! 460,1
"'--"
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Hiszek/ Uram!
"Hiszel te az Emberfiában? .. "
A farizeusoknak
és írástudóknak
újabb "kínos ügyet" kell
kivizsgálniuk: Jézus megnyitotta egy vakon született ember szemét. Kihallgatásra hívják sürgősen a meggyógyult férfit, és mindenféle kérdésekkel próbálnak vallomásából vádat koholni Jézus
ellen. A férfi azonban a hit nyugodt biztonságával felelt. Egyenes, becsületes válaszai miatt kíkőzősítík
maguk közül. És ekkor
még a látását visszaadó találkozásnál is döntőbb esemény következik: találkozik másodszor is Jézussal. Elhangzott a mindnyájunk számára érvényes kérdés? "Hiszel te az Emberfiában?"
A választ olyan embertől várja a Mester, akit a közösség jószerével csak megtűrt, hiszen vak volt születésétől fogva; csak terhe
volt a társadalomnak. És ez a sokat megalázott, lökdösött, tehernek tartott, és végül kiközösített ember oly megható nyitottsággal, bizalommal, készséggel és figyelemmel kérdezi: "Ki az, Uram,
hogy higgyek benne?" Nem hivatkozik előítéletekre, rossz tapasztalatokra, saját sérült lelkére, nem mondja azt, hogy elege
van már mi~denből. Hinni AKAR! Ennek az egyszerű, sokat
szenvedett embernek a lelkéből darabosan, a szavakat nem válogatva, de ŐSZINTÉN szakad fel az általunk is vágyott két szó:
"Hiszek, Uram!"
Jézusunk! Köszönjük, hogy elvezettél lelki vakságunkból a hit
világosságára minket is! Ne engeddd, hogy elkényelmesedjünk hitünkben. Újra és újra kérdezz meg minket a szegények, a hitetlenek
és szenvedők által, hiszünk-e benned? Ámen.
Hitet, Uram, tőled nyertem. Tartsd épségben ezt a kincsem,
Szent igéddel erősítsed, Növekedni te segítsed! 84,3
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A hit, amiből megigazutunk
"Hitt Ábrahám az Istennek, és Isten ezt számította be neki
igazságul."
Az üdvösségtörténet
Ábrahámmal kezdődik, és Ábrahám példája a hit próbájaként
lett közismert. Ábrahám számára Isten
VALÓSÁG, létező személy, aki párbeszédet
kezdeményez
az
emberrel; hűséget és hitet vár az embertől, ismeri az ember
bűnösségét - de a bűnöket megbocsáthatja.
vagyis megigazulttá
teheti az embert. Az ige más fordításban így szól: "Ábrahám hitt
az Istennek, és ez megigazulására szolgált." Milyen volt Ábrahám
hite? Természetes, keresetlen, feltétel nélküli, személyes. Blpanaszolta Istennek, hogy nem marad utódja, s hitét Isten megjutalmazta. Amikor pedig Isten ezt a drága egyszülöttet
kérte tőle
áldozatul, késlekedés nélkül engedelmeskedett.
Mi tette képessé
erre? Az, hogy "hitt Istennek". Kristálytiszta. "férfias", rendületlen hittel. Ez a hit a földön járt, de az örökkévalóságba
tekintett.
Túlmutatott az emberi ragaszkodáson,
a szűlői szereteten, elismerte Isten abszolút elsőbbségét. Mert Ábrahám végül is nem az
Ószövetség egyik elszigetelt nagy öregje, hanem a hit által üdvösségre jutott megigazult keresztyén ember előképe. Isten figyeli,
és próbára teszi a mi hitünket is. Örök szeretete várja hűségünket, hitünket, hogy igazakká lehessünk.

Istenem! Add me~ nekem a hit világosságát, hogy egyéni érzelmeimen [elűlemelkedjem. és csak azt keressem, amit te akarsz. Ajándékozz nekem élő hitet! Ámen.
Csak Jóbnak tűrését, Ábrahámnak hitét Oltsad az én szívembe;
Én reménységemet,
Erőtlenségemet
Fogadd szent kegyelmedbe!
Ellened ne vétsek, Csak tenéked éljek, Bízzam ígéretedbe! 350,5
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Minket a hit éltet örökké
" ... ha nem hiszitek, hogy én vagyok az, meghaltok bűneitekben."
A sátoros ünnep napjain a zsidók a templom kivilágított belső
udvarán nagy éjszakai ünnepet ültek. Egy ilyen esti beszélgetés
alkalmával Jézus arról beszél, hogy a bűn sötétsége a halálba
torkollik, a hitetlenek sorsa a bűn öröksége; a kárhozat. Az
ünnep feszült légkörében, a hagyományok cselekedeteinek színhelyén, az esti együttlét felvillanyozott hangulatában elhangzik
Jézus kemény kijelentése: Jeruzsálem hitetlen zsidói számára
KÉSŐ! Meghalnak bűnük ben, elvesznek hitetlenségükben,
ha
nem vallják meg hittel, hogy Jézus a megváltó. Képzeljük csak
el a döbbenetet! A mondat ostorcsapásként vágott végig az évezredek nyugalmát, lelki mozdulatlanságát magában hordozá zsidókon. Nézzünk most magunkba: átgondoltuk-e csak egyszer is
azt, hogy hitünk az életet jelenti, hitetlenségünk pedig a lelki
halált: az Istentől való eltaszítottságot? Hisszük-e, hogy nélküle
semmik vagyunk? Jézus - megváltás - hit - örök élet - személyes
találkozás Istennel. Emberhez méltó öröm, Istenhez méltó ajándék: "Ne felj, mert meg váltotta lak. .. "

Uram hálás szívvel köszönöm meg hitemet, amely megtartott a
tieid között. Én is vallom Pétérrel együtt: "Te vagy a Krisztus, az
élő Isten Fia!" Ámen.
Vessétek le mindannyian A gyötrelmes kétséget! Maga mondja: "Bízzál, fiam, Hited megtartott téged." Mert a keresztség és
a hit Megnyitja a menny kapuit, Hogy soha el ne vesszünk. 320,4
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Rm 9,30-33

Csütörtök

Számomra nem botránya kereszt!
rr

»

•

íme, a megütközés kövét, az elbotlás szikláját

teszem Sionba,

és aki hisz őbenne, az nem szégyenül meg."
Pál apostol itt egy számára kedves, és eredetileg Ézsaiás prófétánál elhangzott mondatot idéz. A sarokkő a mi drága, egyetlen
ékkövünk: Jézus. De mert a hitetlen zsidó nép nem ismerte el,
hogy a Messiás, számukra botránykő, az elbotlás sziklája lett.
A kereszt botránya. Így emlegetjük azt a tragikus hitetlenséget,
amivel Izrael elutasította a megváltást. Örök életünk ezen múlik:
milyen a viszonyunk Jézushoz, az alapkőhöz. A hit örömével
fogadjuk-e a megváltást, vagy hitetlenségünk botrányt fabrikák,
belőle? Előbb-utóbb mindnyájunknak
útjába kerül "az elbotlás
sziklája": Krisztus, és döntenünk kell: hitről, vagy hitetlenségről
- más szóval az életről vagy a halálról. S ne tévesszük el a
viszonyt. Nem Krisztusnak van szüksége a hitűnkre. hanem
nekünk függ az életünk Tőle. Szinte korunk embere helyett és
nevében hangzik a nyomorult ember nyögése: "Hiszek Krisztusban, Krisztusra várok. Beteg vagyok, beteg." (Ady Endre: Hiszek
hitetlenül Istenben.) Bárcsak míndnyájan legalább így tudnánk
gondolkodni az elbotlás sziklájáról. ..
ő

Jézusom! Hiszek benned, hiszek neked! Köszönöm, hogy megmentettél engem az örök élet számára. Hiszem, hogy személyes Megváltóm vagy. Tied vagyok Uram, rendelkezz velem! Ámen.
Ne tántorodjunk mi el Soha, Uram, tőled, Szívünk ne kételkedjék Többé már felőled! Nyughassék meg mi lelkünk ,Igaz hittel
benned, Vallhassunk mindenekben Urunknak csak ti~ged! 323,3

J
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Lk 20.9-19

ÜNNEPE UTÁN io.

Péntek

Testvérünk: Jézus
" ... Blkiildiirn szeretett fiamat, őt talán meg fogják becsülni."
Nyilvánvalóan egyértelmű, hogya "szeretett fiú" Jézust jelenti, aki értünk lett emberré: A Szentháromság egyik személye a
szeretetet kiáradásából testet ölt, hogy az ember által megbántott
Istent (isteni szeretet) kiengesztelje, megváltson minket bűneinkből, a halálból. Az Atya bízott az emberben: legdrágább-kmcsét,
szeme fényét, egyszülött-egyetlen fiát küldte el, kebléből fájdalmasan - reménykedve tör fel a kiáltás: a fiamat csak meg fogják
becsülni! Hiszen ilyen gyermek nincs még egy, ilyen odaadó,
ilyen szerető, ilyen hűséges, ilyen önfeláldozó. "Ez az én szeretett
Fiam" - S mit tett az ember hitetlensége: " ... kidobták a szőlőből
és megölték ... " Vagyis: Jeruzsálemen kívül a Golgotán keresztre
feszítették. Ezt produkálja a hitetlenség napjainkban is: mennyi
de mennyi ember feszíti keresztre lelkében Krisztus megváltó
szeretetét, hitetlenséggel, lanyhaságga!, közönnyel, rosszakarattal. .. Megölik lelkükben az örököst ...
Krisztus értern is jött. Személyes kapcsolatot akar velem Isten Fia.
"Jézus próbakő. Jézusra mindenkinek választ kell adnia ... Jézus
próbakő. Nagy, csillogó teher, amit elvisz az ember, vagy nem
visz el." (Gyurkovics Tibor: Próba.) - Isten szeretett fia eljött,
rajtam a sor: döntenem kell!

Megdöbbent néha Uram, ahogy szeretsz. Engem a XX. század
hétköznapi emberét. Oly sokan élünk a földön Uram, mégis tudsz
rám külön figyelni! Köszönőm ezt a személyes szeretetedet! Ámen.
Távoztasd el mi szívünknek Hitetlen sötétségét! Világosíts meg
minket, Hogy az Isten szent igéjét Hallgassuk és érthessük! Jövel,
és taníts meg az igaz hitre! 234,2
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Zsid 11.l-lO

ÜNNEPE UTÁN 10.

Szombat

Szeretnék hinni Uram!
"Hit nélkül pedig senki sem lehet kedves Isten előtt, mert aki az
Istent keresi, annak hinnie kell, hogy ő van: és ő megjutalmazza
azokat, akik-őt keresik."
pál apostol, az ősatyák hitét idézi a zsidók emlékezetébe, és szó
esik az Isten kereséséről. Ha valami, akkor ez igazán napjaink
témája: a ma .embere keresi Istent. Rádöbbent arra, hogy Isten
nélkül értelmetlen vegetáció a földi élet. Az ember nem érheti be
annyival, hogy az anyag szintjére korlátozza önmaga létét: Isten
az, aki túlvisz minket az anyagi világon az örök boldogságba. Az
elhagyatottság, a lelki üresség, a kilátástalanság sokunk feltörő
életérzése. Hol vagy, Isten? Kereslek, de nem talállak. Istenkeresésünk a sóvárgás, a vágy, a könyörgés szavait ülteti szivűnkbe.
Székely László Az én imám c. versében írja: "Hívom, keresem,
bár nem értem. S egyszer az Úr majd lenyúl értem." Ez az örök
remény ad erőt arra, hogy (önmagunk korlátait leküzdve) igyekezzünk .Jsten-közelbe" kerülni: Keresni és megtalál ni az Életet.
"Ha megszólít/ak, Uram, tudom, első kérdésed hozzám: Szűkséged vmi rám? S a te válaszod: Itt vagyokf Nem láthatsz meg, de én
vagyok a fény, amelyben mindent látsz. Nem hallasz, s mégis kezed
ereje vagyok, cselekszem akkor is, ha nem ismered útjaimat. S alkotok akkor is, ha művemet nem ismered. Istenem, add, hogy megismerjem és szeressem műuedetl" Ámen. (James Irwin űrhajós imája
a Holdon]
,
Ó a hit! Nagy bizonyosság! Látja azt, mi rejtve van, Isten ígér.
Így felel rá: "Úgy van, indulok, Uram!" 329,5
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Lk 18.9-14

1Kor 15.1-10

Mindenki megtérhet
"Isten kegyelméből vagyok az, ami vagyok ... "
Pál apostol a realitások embere volt. A valóságban élt, és a
világ dolgait a maguk természetes egyszerűségében
vette tudomásul. A ma embere így jellemezheti: kommentár nélkül nyugtázta, hogya dolgok olyanok, amilyenek, és az életet egyelőre a
földön kell élnünk. Azon a földön, amelyre születtünk - de azon
a földön, amelyet Jézus vére öntözött. Pál apostol nem ismerte
személyesen az Urat. Találkozott viszont övéi vel: a keresztyénekkel. S amikor kiválasztottsága
révén apostollá lesz, a kegyelem
csodát-művel benne. Bllenségből-- apostol. Melyik én]e az igazi?
Melyik a hiteles? Saul, a keresztyénüldöző,
vagy Pál, az üldözött? Mindkettő hiteles volt - a maga idejében. Pál becsületes
ember volt, ezért nem a látszatnak élt: az volt a lelkében is, amit
cselekedetei mutattak. Amikor üldözte a keresztyéneket,
lelkiismerete szerint helyesen cselekedett,
hősnek tarthatta
magát.
Mint apostol pedig, mint az üldözött Krisztus üldözött hirdetője,
az életveszélyt
is számtalanszor
vállalni tudta hite fényében.
Csodálatos rúűve Istennek az, ami végbement életében. Pál kedves-nemes egyszerűséggel
megfogalmazott' vallomása gyönyörű
példa nekünk is: saját erőnk önmagában végtelenül kevés (lehetetlen). Isten kegyelme kell ahhoz, hogy az Életre jussunk.

Várlak, Uram! Te mindent megtehetsz. ezért kérlek, hozd el az
én életemben is a felismerést, hogy Te vagy az egyetlen Úr, te vagy
az én Istenem! Vond magadhoz szivemet, hogy közös legyen az
életünk!
Ámen.
i
De írn, lábad elé borul Töredelmességgel,
gyúl, Hogy kegyelmes leszel. 319,3
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Lk 17,7-10

ÜNNEPE UTÁN ll.

Isten munkálkodik

Hétfő

bennünk

" ... ha teljesítettétek mindazt, amit parancsoltak nektek, mondjátok ezt; Haszontalan szolgák vagyunk, azt tettük, ami kötelességünk
volt. "
Jézus ezzel a tanítással leszoktat minket arról, hogy cselekedeteinkben tetszelegjünk, hogy dicséretre - netán jutalomra tartsunk igép.y:t, hogy azt higgyük, tetteink alapján különbek
vagyunk másoknál. Egyszóval megmutatja, hogy "saját vállunk megveregetése" hiú félrevezetése önmagunknak. Mai emberről beszélték el a történetet: ha jót tett valakivel, ha elintézett
valamit, ami szinte reménytelennek tűnt, a hálálkodást ennyivel
"zárta rövidre": - Ez a dolgom. Hála Istennek, hogy sikerült!
A szolgálat és a háladás édestestvérek.
Hálát adni azért, hogy
szolgálhatunk: a keresztyén öröm egyik lehetősége. Aki hálás
ezért, hogy feladatot kap Istentől, hogy rászoruló emberek között
él, hogy "dolga van" a földön, annak a szolgálat nem ellenszolgáltatást váró teljesítmény, hanem Jézus szeretetének az egyes emberen át való kisugárzása. Éppen ezért, általunk néha oly nagyra
értékelt cselekedeteink nem lehetnek az Istennel való "lelki
űzletelés" tárgyai. Jutalmat, díjazást, ellenszolgáltatást nem várhatunk, hiszen Ő tett képessé minket arra, hogy ezt, vagy azt
megtegyük, tőle van a tehetségünk, az erőnk, a hivatásunk. Mi
csak azt tettük, ami kötelességünk volt.

Uram! Alkalmas eszkö-z akarok lenni a kezedben! Ámen.
Átölelt Isten nagy kegyelme, Méltatlanul, érdemtelen. Csodák
csodáját látom benne, És hála tölti el szívem. Boldogan ujjong
énekem, Ha kegyelmét disérhetem. 327,1
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Fil 3,7-14

Kedd

Bűnös vagyok, de a tiéd vagyok
" ... ami mögöttem van, azt elfelejtve, ami pedig előttem van,
annak nekifeszülve futok egyenest a cél felé ... "
pál apostol dinamikus egyénisége és mély hite szólal meg
ebben a levélben. Tanításának különös hitelességet adnak azok
a személyes vonatkozások, amelyekkel leveleiben oly gyakran
találkozunk. Itt is ezt látjuk. Nem felsőbbrendűen oktat, hanem
elbeszéli, hogy múltját elfelejtve, nem töprengve - rágódva rajta,
"nekifeszül" a jövőnek. A múlt ban való vájkálás,
elhagyott dolgaink minduntalan felemlegetése visszaránthat minket saját múltunkba) A keresztyén ember a múltját oda bízza Istenre, szépítgetés. magyarázkodás nélkül: - Uram, ezt éltem eddig, takard el
irgalmasan amit elvétettem ... És az apostolhoz hasonlóan egyenest a cél felé kell tartanunk. Mi a cél? "Isten mennyei elhívásának jutalma Krisztus Jézusban. Hogyan kell futnunk ezért? Szeretetben, igazságban - de legfőképp: hittel!
A "cél" csodálatos megvilágítás ban áll előttünk: Krisztus fénye
ragyogja be ~utunkat, kegyelmével segít mindnyájunkat.
hogy
elérjük az örök boldogságot. Nekifeszülésünk
pedig abból áll,
hogy hétköznapjainkban
is, apró dolgainkban is, nehézségeinkben is hűségesek maradunk.
Te tudod Uram, mennyi olyan dolog van a múltamban, amit
szeretnék meg nem történtté tenni. Kérlek, fogadj el, és tégy jóvá
engem kegyelmeddel! Ámen.
Enyém vagy, el nem eresztlek, Hitemmel, Lelkemmel, Jézus
átölelIek. Ó, hagyj nálad hazát lelnem. Végtelen örömben Veled
együtt lennem.' 341,5
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Mt 7,1-5

ll.

Szerda

"Uram, tégy zárat a számra ... "
"Ne ítéljetek, hogy ne ítéltessetek!"
Jézus egyértelmű felvilágosítást ad arról, hogyan viselkedjék
a keresztyén
ember, ha embertársa
hibáival, netán bűneivel
találja magát szemben. Nekünk, mai embereknek is olyan köny-nyen jön ajkunkra az elítélő szó, olyan fölényesen tudunk hangot
adni megvetésünknek,amikor
megütközünk
mások hibáin! Jézus mindannyiunknak
megtiltotta az ítélkezést!
Akkor hát ez azt jelentené, hogy hagyjunk mindenkit menni a
maga feje után, a maga - talán nem keresztyéni - útján, esetleg
a romlásba? Dehogyis! ;:I!szen "Isten nem akarja a bűnös halálát,
hanem hogy megtérjen és éljen." Mindnyájan eszközül szolgálhatunk felebarátunk üdvösségének munkájában. Erre is megadja az
eligazítást a Szeritirás. Hogy testvérünk megintése pedig elbizakodottá ne tegyen minket, gondolkodásunkat
így "teszi helyre":
Mindenki a maga tetteit vizsgálja meg, és akkor csakis a maga
tetteivel dicsekedhet, és nem a másé val. Mert mindenki a maga
terhét hordozza. (Gal 6,4-5)
"Te, ki az ítélőn itélkezel,
De bűne bánójával kimnyezel,
Halld elfúló szavam:
Csak egyedül ne, csak a Bárány
Nyomán indulhassak: oda,
Hol elejétől fogva vár ram,
Keresztemmel a Golgota!" (Sik Sándor: A keresztút.)
Mentsd meg a kevélységtől, Elbízott önhittségtől, Uram, híveidet: Ints, hogy sokkal tartozunk, És méltatlanok vagyunk! Ó, adj
alázatos szívet! 445,5
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Csütörtök

Reménységünk az Isten
" ... ha pedig vétkezik valaki, van pártfogónk az Atyánál, az igaz
Jézus Krisztus ... "
Jézus Krisztus tudta, hogy bűnösök vagyunk. Mégsem kérte
az Atyától, hogy teremtsen valamiféle "emberi elit-csoportot".
(Akik körében majd megtestesül.) Nem! Jézus a bűnös ember
testvére, társa, megváltója akart lenni. Földi életében mennyi
emberi bűnnel találkozott közvetlenül! Találkozott a kapzsisággal, a képmutatással, a gazdagságtól való megkötözöttséggel, a
nagyravágyással,
és ki tudja, mennyi bűnével az embernek!
Keresztte feszítésekor pedig, mint a kéneső, úgy hullott fejére
bűneink zápora: a megtagadás, a hitetlenség, a gúnyolódás, a
káromlás ördögi keveréke. És mégis: az egész áldozat értünk van.
Elfogatása előtt Jézus imádkozik az apostolokért és "azokért is,
akik az szavukra hisznek énbennem". Vagyis értünk is imádkozott Jézus. Az esendő, a bűnös, az istenkáromló emberért! Hiszen
megváltó szeretetének kiáradása folyamatos, Krisztus él, és (gyermeki) közbe~áró szeretettel fordul mennyei Atyjához ma is,
mindnyájunkért,
bűnös emberekért.
Jézusom, felfoghatatlanul nagy a te szereteted, amellyel naponta
megbocsátasz nekünk! Segíts meg, hogy irántad való szeretetből én
is maradéktalanul meg tudjak bocsátani azoknak, akik bántanak.
Ámen.
Bármily sok is a mi bűnünk, Még több az Úr kegyelme; Kész
mindig, hogya bűnöst Karjával fölemelje. Ő Izrael hű pásztora,
A nyáj az tulajdona, Ő a mi szabadítónk. 402,5
ő

ő

ő
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Péntek

Taníts meg engem megbocsátani!
" ... és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk
az ellenünk vétkezőknek ... "
Jézus a legszebb imádságára tanítja övéit. Hitelesnek, valóságosnak jelenti ki istengyermekségünket,
mondván:
"Ti tehát így imádkozzatok:
Mi Atyánk ... " (Mt 6,9) S ebben az
örök imában az Atya előtt ígérteti meg velünk a mások felé való
megbocsátást, "az ellenünk vétők" adósságainak elengedését. Mi
mai, hétköznapi emberek itt általában arra gondolunk, aki megsértett minket, aki megelőzött a ranglistán, aki ügyesebb az
életben, aki lenéz bennünket stb. Igen, mindezeknek meg KELL
bocsátani. Ám nem volna helyes, ha minden imánk előtt először
név szerint számbavennénk mások bűneit. Sokkal keresztyénibb
dolog szívünket mindenestől, egészében szabaddá tenni a sértődöttség, a harag, a neheztelés, a bosszúvágy ördögétől. Az ilyen
felszabadult léleknek nem okoz gondot a megbocsátás. Nem azért
bocsát meg, mert leereszkedik másokhoz, hanem azért, mert
Krisztus tanítása szerint szeretetből meg kell bocsátania. "És
amikor megálltok imádkozni, bocsássatok meg, ha valaki ellen
valami panaszotok van, hogy mennyei Atyátok is megbocsássa
nektek vétkeiteket." (Mk 11,25)
Így szeretné Jézus - harcoljunk ezért a lelkületért!
Szabadíts meg engem a helytelen önszeretettől, Uram, hogy sérelmeim ne tegyenek megköt-özötté engem! Kész akarok lenni embertársaimnak megbocsátani mindig és mindent, mert te így akarod.
Ámen.
És bocsásd meg bűneinket, Hogy ne terheljék lelkünket,
Amint mi is megbocsátunk, Ha vétett felebarátunk! Szelídség és
jóindulat Így egyesíti nyájadat. 72,6
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Szombat

Légy irgalmas hozzánk, Urunk!
"Lásd meg tehát Isten jóságát és keménységét: azok iránt, akik
elestek, keménységét; irántad pedig jóságát ... "
A római levélnek ebben a részében pál apostol az üdvtörténet
egyik, számára egyszersmind szomorú és lelkesítő tényét tárgyalja. A választott r-ép, Izrael nem fogadta el Krisztust. A zsidó nép
elfordult, a M("'iiás eljövetelet nem ismeri fel, belekövesedett
évezred es hag . ornányaíba és törvényeibe.
A választott nép nem
nyitott Jézus hj, J; h.thirdetők ezért a pogányok felé fordulnak.
"Vegyétek tehát tudomásul, hogya pogányoknak
küldetett el
Istennek ez az üdvössége. Azok pedig meg is fogják ezt hallani."
[Ap.Csel. 28,28) Az apostol hangsúlyozza azonban, hogy szent a
gyökér, Ábrahám fiainak népe, amelybe beoltást nyer az új
hajtás, a pogány nép, ha megtér. A megtérés azonban nem lehet
felszínes vagy színlelt, és az igaz hitre tért léleknek abban ki is
kell tartania. Ezért inti a rómaiakat - és minket is - Pál apostol,
hogy Istr ,- ugyan alapvetően és lényegénél fogva jóságos, dc
igazságossága szigort is tartalmaz azok számára, akik vagy elbuktak, vagy az elnyert hitben gőgössé válnak. Isten jósága odaadásra és hálára kell hogy indítson bennünket; szigora pedig ragaszkodó szeretetre. hogy hűségesek maradjunk.

Hálát adok»neked, Uram, hitemért! Köszönöm, hogy személyes
kapcsolatban lehetek veled! Mutasd meg, mit kell tennem, hogy
elvezessem hozzád azokat, akik számára én közvetíthetem üzenetedet! Ámen.
Ó, segélj, hogy életemet, Uram néked szenteljem. S minden
cselekedetemet Kedved szerint rendelj em! Nyújts erőt a Jézusért,
Hogy meggyőzzek testet s vért, Félve minden bűnt kerülj ek,
S érdemedért üdvözüljek. 448,4
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Önerőből lehetetlen
"nem mintha önmagunktói, mintegy a magunk erejéből volnánk
alkalmasak, ... ellenkezőleg, a mi alkalmasságunk az Istentől van."
Pál apostol a korinthusi híveknek írt levelében megmagyarázza, hogy Isten szolgájává az ember nem saját erőfeszítése árán,
mintegy saját egyéni teljesítménye jutalmául lesz. Ezzel a gyülekezet tagjai~.zárPára egyszer s mindenkorra egyértelművé teszi,
hogy az elhivatás kegyelme Isten ajándéka. Isten pedig mindenhatósága erejében a gyöngéket, sőt lia világ szemében bolondok"at választja ki szolgálatára és egyháza tagjaiuL Pakocs Károly
költő Mit kezdesz velem? című versében felsorolja saját gyengéit,
hiányosságait, s a vers utolsó két sorában szomorúsággal vegyes
bizalommal kérdi: "Mit kezdesz, Uram, törékenyeszközöddel,
mit kezdesz velem?" Boldog az az ember, aki világosan látja
hibáit a kegyelem fényében. Boldog még akkor is, ha hibái
nyomasztják.
ha szomorkodik miattuk. Miért boldog mégis?
Mert Isten igazságában szemléli magát, hibáinak szépítgetése
nélkül. Tudja, hogy Isten így is szereti őt. Igazi boldogsága
azonban ez: a mindenható Isten MÉG VELEM IS tud mit kezdeni!

Édes Istenem! Időnként kétségeim vannak, elbizonytalanodik hitem, és azon veszem észre magam, hogy túlságosan messzire sedrodtam tőled. Köszönöm, hogy utánam jössz, elfelejted hűtlenségemet
és mindig tudsz és akarsz velem újat kezdeni! Ámen.
Eljött hozzánk az-űdvősség.
Mely kegyelemből árad; Jóra
nincs bennünk tehetség, Erőnk hiába fárad. De a hit Krisztusra
tekint, Ki örök érdeme szerint Kőzbenjáró
lett értünk. 320,1
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Isten: az abszolút végtelen
" ... az Istennek minden lehetséges."
A gazdag ifjú történetébe ágyazva, annak lezárása ként hangzott el Urunk ajkáról a fenti ige, válaszul a tanítványok megdöbbent kérdésére: "akkor ki üdvözülhet?" Jézus itt kinyilatkoztatja
Istenről, hogy cselekedeteinek, döntéseinek, szabadságának senki és semmi nem szab határt, számára nincs akadály, vagyis az
erre leggyakrabban használt jelzőnk szerint Isten: mindenható.
Mindenhatósága
a világ teremtését éppúgy magában foglalja,
mint az emberek üdvözítését. Akarja, hogy valami megtörténjék,
és meg'történik. Azért, mert a mindenható Istennek ez a szándéka. Olvashatjuk a teremtéstörténetben:
"Akkor ezt mondta Isten:
Legyen világosság! És lett világosság." (És így tovább.) Isten
akarta, és a világ létrejött.
Jézus MA is mindenható, számára MA IS minden lehetséges.
Istent és hatalmát nem szabad csak a "múltban látni"! Isten ma
is él és működik. És: Isten mindenhatósága
az én személyes
életemre is érvényes és létező erő. Mindenhatósága
nem akar
engem legy5zni, ellenkezőleg: Isten végtelenül szeret, és cselekvési szabadságát javamra használja fel. Mindenhatóságának
csodálatos műve az én (személyes) üdvösségem.

Csodálatos vagy te Istenem, akinek nincsenek korlátaid, aki
mindent megtehetsz. Te vagy az abszolút Akarat! Neked adom
minden tehetségemet, erőmet, rendelkezz velem, Uram! Ámen.
Hatalmas ő! Szózata zeng: Legyen! Parancsol, s előáll. Reményt
se lát Az én gyarló szemem, S száz eszközt talál. Hol gyenge
ember mit sem tehet, Megment, megáldja életemet, Hatalmas ő!
62,3
ő
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Tied a hatalom, Uram!
Könyörülni fogok azon, akin könyörülök, és irgalmas leszek
ahhoz, akihez irgalmas vagyok."
Az apostol levelének ebben a részében a választott nép, Izrael
sorsáról beszél elsősorban. hivatkozva Mózes könyvére is. Arról
próbálja meggyőzni a gyülekezet tagjait, hogy a kiválasztott nép
fizikai származása nem garancia az üdvösség elnyerésére, Isten
nem azért üdvözít valakit, mert Izrael népéből való.
Isten szabad mindenkivel, ezért senkinek sincs "előjoga" származási, vagy egyéb földi alapon az üdvösségre.
Isten szuverén
korlátlan joga dönteni arról, hogy ki nyeri el az örök élet boldogságát. A kegyelem Isten személyes ajándéka az ember számára.
De éppen mert ajándék, ingyenes, az ajándékozó Isten pedig
fenntartja azt a szabadságot magának, hogy
döntse el, hogy kin
fog könyörülni és kihez lesz irgalmas.
Nem jelenti-e ez azt, hogy egy félelmetes, önkényes Istennek
vagyunk kiszolgáltatva? Bizony nem! Isten ugyanis Jézus Krisztusban mi mennyei Atyánk, aki igazságos szeretettel mindnyájunknak megadja az üdvösség megnyeréséhez
szükséges kegyelmet.
Ne feledjern el: a könyörülő és irgalmas Isten engem is személyesen ismer, hiszen a gyermeke vagyok.
Mennyire rászorulok irgalmadra, Uram! Te alkottál, te tartottál
életben, és te iidviizitesz engem. Imádlak és szeretlek téged, és azt
szeretném, hogy soha meg ne bántsa lak! Ámen.
Üdvöm az Úr! Lelkem, mit aggódnál? Ne félj, el nem feled. Jó
Atyaként Híven melletted áll, S szól: Én vagyok veled! Vénségemig hordoz szent karja. Tőlem a jót meg nem tagadja. Üdvöm az
Úr! 62,2
r r •••

ő
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Nem akarok szégyenkezni!
Ti igazaknak tartjátok magatokat az emberek előtt, de az
Isten ismeri a szíveteket ... "
A pénzsóvár farizeusok kigúnyolják Jézust azért a tanításá ért,
hogy .mem szolgálhattok Istennek és a mammonnak." Gúnyolódásukra Jézus a fenti igével válaszol.
Mennyire időszerű számunkra is a figyelmeztetés: ember, ne
tartsd magad többnek, nagyobbnak, jobbnak, mint amilyen igazán vagy, mert a mindenható Isten a te szívedbe is belelát. A te
szívedet is ismeri, és TUDJA, hogy mit érsz! Önmagunk "igaznak
tartásával" - amikor nem vagyunk azok - meglopjuk embertársainkat: olyan megbecsülést, tiszteletet "lopunk" tőlük képmutatásunkkal, amely nem illet meg minket. Igaz voltunk nak csak a
látszata van meg, Isten, aki ismeri a szívünket, egészen mást talál
bennünk sokszor. Végső soron tehát az isteni rend ellen vét az
ember, amikor nemlétező értékekkel dicsekszik. Alapjában tehát
ilyenkor az ember igazságtalan társaival szemben, becsapja önmagát (mert)dővel elhiszi saját magának, hogy valóban jól, és
megsérti Isten igazságosságát.
Milyen fontos az, hogy AKARJUK helyesen tudni önmagunk
értékeit, hogy egyszerre állhassunk meg jó lelkiismerettel az
emberek és az Isten előtt.

Lásd, Uram, ennyi vagyok, ilyen vagyok - de a tied vagyok! Úgy
szeretnék jobban a kedvedre lenni! Igyekszem megismerni önmagamat, hogy hozzád javítsam cselekedeteimet, gondolataimat, egyéniségemet. Ámen.
Isten, szívem néked adom Kedves ajándékul, Ezt kívánod
tőlem, tudom, Fogadd sajátoduli Végy szállást az én szívemben,
Amíg itten élek, És a hitben tarts meg engem, Vezérlő Szentlélek!
319,1;7
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Csütörtök

Éltetö hittel ajándékozz meg minket!
"Egy az Isten, aki megigazítja a korűlmetéltet a hitből, a körülmetéletlent pedig a hit által."
A szentírási szövegből egyértélmű, hogy az apostol a zsidók
és a pogányok űdvőzítéséről
beszél, amikor kifejti, hogy ugyanaz
az egy igaz Isten teszi megigazulttá mind ezeket, mind azokat.
Ehhez az egy Istenhez egy és ugyanazon út vezet: a hit útja. "Egy
az Isten, és minden emberé! Elméletileg ez elvben aligha új az
ószövetségi zsidó számára. Mégis a Pál által kifejtett üdvösségtan
annyit jelent, hogy a tétel most gyakorlati következményeket
szül. Most Krisztusban az emberiség, amely egy forrásból, egy
őstől eredt, közös úton, egyetlen üdvösségterv részeseként ismét
hazatér Isten egyetlen közösségébe ... Épp a Római levél az az
irat, amely elméletileg megfogalmazza az utat Ádámtól Ábrahámon keresztül Krisztusig, hogy Krisztusban ismét megtalálja a
széthullott, de újra egyesített emberiség Isten előtti közös sorsának magyarázatát." - Olvashatjuk egy magyarázatban.
Mennyire
ide kapcsolódik
MAI problémánk
is: a vágy a keresztyének
egysége után! Vizsgálj am csak meg magamat: nyitott vagyok-e a
másik testvér befogadására?
Az egységre csak vágyom, vagy
életemmel is szolgálom?
Uram, akaratod teljesítésén akarok munkálkodni az egység útján!
Adj nekem nyílt és nagy szivet, hiszen a holnap egysége, tőlünk, mai
hívőktől is függ. Amen.- ~
Járj Isten útján hű munkában. Mondj imádságot, éneket! Egyedül benne bízzál bátran. Megújul akkor életed. Ki benne bízik
boldogan, Arra az Úrnak gondja van. 331,5.
ő
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Adj nekem halló fület, értő szívet!
"Nektek megadatott az Isten országának titka, de azokhoz odakint minden csak példázatokban jut el."
A tizenkét apostol, akinek a titok megadatott, s a magvető
példázatát hallgató nagy sokaság "odakint" van. A mindenható
Isten ajándéka a tizenkettő számára, hogy felfedi előttük Isten
országának titkát, a tömegnek viszont - mert úgy látja jónak példázatokban
magyaráz.
Nekünk, mai követőknek kezünkben a Biblia, Isten hiteles tanítása életről, halálról, üdvösségrőL Az Írott szöveg mögött Isten
áll személyesen alkotó erejével, megváltó szeretetével és sugalmazó Lelkével. A nagylelkű Isten bőkezű ajándéka: lásd, megadom
neked Isten országának titkát, szeresd, olvasd és éld meg!
S mi lehet az ember válasza erre: öröm, hála, dicsőítés - és Isten
szerint való élet. A mindenható
Isten, aki ismeri a szivűnket,
alkalmassá és képessé tud tenni arra, hogy fülünk legyen a
hallásra, és pontosan megértsük a tanítást.
Indítson miIJket a mai ige a Biblia szerétetére. és értsük meg
. belőle azt, hogy mit vár tőlünk ezen a világon Isten.
Hálát adok neked Uram, hogy országod várományosa, földi közösséged tagjq. lehetek! Köszönöm a tanítást, amiben részesülhetek.
Köszönöm megtartá erődet, éltető kegyelmedet! Ámen.
Végtelen vagy, nagy hatalmad Átfog mindent, jó Atyánk.
Csillagok útját kiszabtad. Fényük árad egyre ránk. Képed mása
minden ember: Alkotni te adsz erőt. Áldj meg hittel, értelemmel,
Mutass boldog jövendőt! 476,1
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Engem is vársz Uram!
az Isten ajándékai és hívásai visszavonhatatlanok."
Más fordításban
ugyanezt az igét így olvashatjuk:
"Isten
ugyanis nem bánja meg kegyelmi adományát és meghívását."
Mindkét fordítás ugyanazt mondja nekünk: Isten kegyelmét
véglegesen adja, meghívása pedig örök érvényű.
Minket is meghívott a mindenható Isten az üdvösségre, az ehhez
szükséges kegyelmet pedig királyi ajándékul adja számunkra,
hogy elérjünk hozzá már ebben a földi életben is, életünk végén
pedig az örökkévalóságban
részesüljünk dicsőségében.
A meghívás elhangzott, és Isten hívása visszavonhatatlan.
Mit
válaszoltam rá? Egyáltalán: meghallottam-e, komolyan vettem-é?
Isten nem készít számszerű statisztikát válaszainkból,
nem teszi
közhírré méltatlankodva
a sajtóban, hogy hányan utasították
vissza, hányan késedelmeskedtek
stb. Ennél sokkal nagyobb
dolog történik: Isten szeretete szomorú, ha közömbösek vagy
engedetlenek vagyunk. Isten szeret és vár - és ajándékait
és
hívásait nem vonja vissza ... Ehhez mindenható erő kell: Isten
ereje. Milyen készségesnek kellene lennünk a kegyelem befogadásában és a hívás követésében!
Tudom, Uram, hogy engem is hívsz, hogy engem is vársz. Köszönöm, hogy meghívtál szeretteid körébe. ló Uram, nem akarom, hogy
csalódj bennem: komolyan, összeszedetten, kitartáan akarlak követni! Ámen.
'-Jézus hív: "Jertek énutánam! Hűségesen kövessetek! Lépjetek
lábnyomomba bátran! Ne földiekre nézzetek! Vegyétek föl keresztetek! A keskeny útra térjetek!" 438,1
rr
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Törődés - annak ellenére - szeretetből
Viselj rá gondot ... "
Jézus az irgalmas samaritánusról
szóló példázattal megadja a
minden korra, és minden emberre kötelező elvárást: A valóságos
szeretet nem ismerhet határokat, korlátokat és feltételeket. Ha a
felebarátunk - kortársunk,
sorstársunk - élete kifosztott, kirabolt, megnyomorított
élet; akkor ez a lelkület, a szeretetből jövő
gondoskodás határozza meg kapcsolatainkat.
Érdek - és személyválogatás nélkül tágra nyitott szemmel, éleslátással kell nekünk
is közlekednünk
az élet országútján.
hogy ne csak az útburkolati
jeleket; ne csak a közlekedési táblákat pásztázzuk célunk elérése
érdekében. Pillant su nk az út szélére, az árokpartra, a járdára és
a dűlőutak bozótjaira. Nem fekszik-e valaki félholtan ott?! Türelmet, gyöngédséget,
időt, szeretetet. egyszóval életet várva
- öntudatlanul
is - éppen tőlem, akinek módjában
áll segíteni
nagyvonalúan
a kisemmizettel.
A másokkal való gondoskodás,
törődés felszólítását hallva gondoljunk arra is, hogy ha mi leszünk életve,szélyben, siet-e majd valaki a segítségünkre?
Jézusunk amikor az irgalmasság gyakorlására buzdít bennünket, nem
többletmunkát
ad, hanem reménységet csillant fel; ha törődünk
másokkal, mi is számíthatunk
mások felkaroló életadó szeretetére.
Jézusom! Elevenembe vágnak éles szavaid! Kényelemszeretetből és
időspórolásból számtalanszor elfordítottam fejemet, hogy ne vegyem
észre a szenvedőt. Bocsáss meg, és adj szeretetet, hogy saját célomnál fontosabb legyen bajba jutott útitársam jövője. Ámen.
/
Te mint samaritánus Szolgáltál, Jézusom, Hogy példádat kövessem, Szívből imádkozom.
Hadd legyek tanítványod
A te
Lelked szerint, Akit a jótevésre A szíve kényszerít! 455,1
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Az ajtó két oldalán
"Nem tudom honnan valók vagytok, távozzatok tőlem mindnyájan ti gonosztevők."
Isten országába nem autósztráda vezet, és nem széles túldíszített diadalkapun át lehet bejutni. Keskeny, "egyemberes" úton
és szoros testreszabott ajtón át érkezhetünk meg Hozzá. Isten
igéje egyértelműen és több ízben tanított bennünket a keskeny
út közlekedési szabályaira, hogy tervezett úticélunkhoz megérkezzünk. Az elméleti anyagot kifogástalanul elsajátítottuk, sőt
másokat is oktattunk az üdvösség szabályaira. De a "forgalomban" igen nehezen jutunk előbbre. Mert a kisebb-nagyobb koccanások időveszteséget, lemaradást okoznak. Sőt előfordul, hogy
a sok-sok akadály visszafordulásra
kényszerít. Jézus kérlel:
"Igyekezzetek bemenni a szoros kapun!" Az elméleti tudást
hasznosítsuk a gyakorlatban! Aki csak csiszolt gondolatokat villogtat a keresztyén életről, azt sohasem fogják "bevontatni" a
szoros kapun túlról. De Jézus ad üzemanyagot az úton lévőknek!
Nem vállalhat juk azt a kockázatot, hogy majd Jézus ne ismerjen
fel bennünket, hogy akár több évtizedes hívő erőlködés után is
kijelentse: - Nem tudom kik vagytok! A bűntől elhízott keresztyéneket senki sem préselheti be a szoros kapun. Ettől a tragédiatól őrizzen Isten valamennyiünket!

Uram, add hogy úgy sétáljunk. fussunk és autozzunk életünk
útján, hogy egyikunket se-kelljen elküldened a szoros kapu előtt, mert
megszegtük Isten országútjának közlekedési szabályait! Ámen.
Irgalmas Jézusunk, járj velünk, kérünk! Áldj, vezess, oltalmazz, győzelmet adj! Támad az ellenség, nélküled végünk, Ám
a te hű kezed el sose hagy. Így szívünk se fél, Távol fénylik a
cél, S ránk örök országod hajnala kél. 449,4
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Életújulás és felelős szolgálat
"Ébredj fel, és erősítsd meg a többieket!"
Életünk egyharmadát átalusszuk. Hálát adhatunk Istennek,
hogy egy-egy pihentető éjszaka után kezünk, lábunk, értelmünk
új erőre kap, könnyűvé válik. Az alvás azonban csak eszköz arra,
hogy jó erőnlétben tegyünk eleget küldetésünknek.
Szomorú, ha
valaki átalussza egész életét; feladatát álmosan, unottan végzi, és
legfőbb életprogramja: - minél többet szunyókálni! Istenünk
nekünk, akik gyakran elbóbiskolunk lelkileg, most felhúzza az
ébresztőórát: - "Ébredj fel!" - Pattanj ki a kőzőny. a tunyaság,
a céltalanság pihe-puha ágyá ból, és állj talpra - segítek! =, és
indulj erősíteni a többieket. A hitetlenség (istentelenség) időszaka után most Isten küld, légy te is ébresztőt Csörgesd meg a kóros
alvók számára az új élet, új cél hangját! A pihenés, az álom során
nem végezhető semmilyen tevékenység. Kérjük Mennyei Atyánkat, hogy a lelki lustálkodás időszaka után ne az eszméletlenség,
majd pedig a halál következzen be. Akkor már senkinek sem
használhatunk, semmit sem mozdíthatunk Isten országa építéséért.
Jézusom, te tudod, hogy szeretek lustálkodni Jólesik egy-egy kimerítő nap után hosszabbat aludni. - Add, hogy a minden reggeli
felébredés jelképe legyen annak, hogy naponként lelkileg is fel kell
egyenesednünk! Ne engedd, hogy éberségünk elálmosodjon. Ámen.
Kora reggel ama napon Feltámadtál, én Krisztusom. Elűzted a
bún éjjelét, Fényözönné lett a sötét.
Olyan voltam, mint a halott, De kegyelmed ajtót nyitott, Bún
börtö nén pattant a zár, Szabad lettem, mint a madár. 219,1-2
f
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Mindenem Istené
.i Mer: valamennyien jölösl'egükből dob tak, ő azonban az egész
vagyonát. "
"Az önző ember sohasem lehet boldog. Aki igazán élni akar,
éljen másért." - írta Seneca. Nem szoktunk a perselyek mellett
gubbasztani, hogy ki mennyit és milyen gyakran adakozik. De
a befizetett adományokból
pontosan érzékelhető, hogy az igazán
jómódúak, a bámulatra méltó körülmények között élők szánnak
a legkevesebbet - meghökkentően csekély összeget a közös teherviselésre. Valóság ma is, hogya "szegény asszonyok" a nyugdíjasok és a szerényebb jövedelműek segítségéből él az egyház.
Nézzünk .farkasszemet" Jézus szavával: Nem vagyunk túlságosan önzőek? Fogyasztjukaz evangéliumot, igényeljük az egyház
szolgáltatásait, mondván azért műkődik, hogy lelki igényeinket
kielégítse! De az áldozatvállalásról, a kötelező .fölöslegből adózáson" túl nem éberkedünk, mit adhatnánk még Istennek? Egyáltalán észrevesszük-e, hogy Isten országa építésének, ennek a hatalmas "beruházásnak"
anyagi vonzatai is vannak? Üdvös lenne
Isten sohasem porciózgató kegyelmét mindenünk rendelkezésre
bocsátásával "törleszteni", meghálálni!
Jézusom! Add, hogy igazán tudjam, az a boldog ember, akinek
nyitott a szíve és a pénztárcája
is, a mások és a Te szolgálatodra.
Ne engedd, hogy az anyagiak hajszolása miatt messzire sodródjak
Tőled! Ámen.
Amim csak van, mindenem Tetőled van, Istenem, Atyai kedvedből. Te adtad testem, lelkem És minden tehetségem Nagy,
végtelen kegyelmed ből. 445,1
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V'eszélyeztetett hit
" ... Vajon üdvözítheti-e öt egyedül a hit?"
Az Isten gondolatával azonosságot vállaló ember a hit vonzásában teszi kötelességét. A hit és cselekedet feszültsége és harmóniája évszázadok óta a keresztyénség alapkérdése.
Egy alkoholista szülő könnyezve hirdetheti: - végtelenül szeretem a gyermekemet; de gyermekével kapcsolatban a legelemibb
életkörülményeket
sem biztosítja ... A harsány hívők, akiknél
állandóan készenlétben vannak a gyönyörűen szerkesztett hitvallások, a szépen megfogalmazott imádságok, ugyanakkor az
életberi' megfeledkeznek hitük alkalmazásáról. Ők - mi - veszélyeztetjük a hit, az evangélium méltóságát és erejét. Az Istenben
elrejtőző hit üdvözít, de értelemszerűen ezt naprakésszé kell
lebontanunk. Sohasem mondta Atyánk, hogy hitünkre hivatkozva bármit megengedhetünk magunknak. Jakab azt mondja: halott az a hit, amelynek cselekedetei nincsenek. A naprakész hit
azt jelenti: érzékenyek vagyunk az isteni és emberi jelzések,
elvárások iránt és gyakorlati hitetlenségünkkkel
nem keresztezzük Isten üdvtervét.

Istenem! Veszélyben van hitem, mert másként élek, döntök, gondolkodom, mint ahogyan hiszek. Rácáfolok hitemre, szeretetlenségemmel, onzésemmel. hazugságaimmal. Hálás vagyok szavadért, a
hit üdvözít kizárolag, de üdvösségem akadálya lehet, ha nem teszek
eleget elvárásaidnak. Ámen.
Hitből jön a cselekedet, Hogy életünk betöltse; Élő, igaz hit
nem lehet, Melynek nincs jógyümöIcse. Megáld és meg szentel e
hit, Jó Istenünkkel egyesít, Szent tiszta életet szül. 320,5
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A keresztyén élet nem álarcosbál
"Mert minden fát a gyümölcséről lehet megismerni".
Szavaink, kijelentéseink pihekőnnyűek.
Alig hagyja el igéretünk ajkunkat, tüstént el is felejtjük azt. S a későbbi számonkérést elütjük: - sajnos megfeledkeztem róla. A meg nem valósult kijelentésekkel
hazudunk önmagunknak,
hazudunk környezetünknek
es megcsaljuk vele Urunkat is. Végig nem
gondolt felszínes nyilatkozatainkkal
mérgezhetünk,
rombolhatunk. Mérgezhetjük mások tiszta Istenkeresését, rombolhatjuk
társainkban a szó, az igazság, és az emberség hitét. Gyakran a
kimondás percében sem csengnek már hitelesen szavaink. Begyakorolt stílusban, keresztyén hangzású frázisokat lővőldőzűnk,
és
észre sem vesszük, hogy amit művelünk. az pusztán szerepjátszás, színészkedés, Még Istenhez is álarc ban kőzelítünk. Megpróbálunk más arcot mutatni annak, aki sminkelés nélkül is jól ismer
bennünket. Értelmetlen és felesleges próbálkozás Istennél hazug
szóval előnyt szerezni. Jézus óhaja: az igaz szó tiszteletével teremjünk zamatos gyümölcsöt.
Urunk elvégez minden előkészületi munkát, hogy aztán kertjében ne csak dekoratív dísznövények legyünk, hanem gyümölcstől roskadozó termőfák. Ha ezt elfelejtjük, számolnunk kell azzal.
hogy idővel tűzifává leszünk ...
Bocsásd meg Uram, hogy könnyebb hangoskodni, ítélkezni, mint
csendesen tenni elvárásodat. Ments meg a hazug szótól, és add hogy
tiszteljem az evangélium szavát a Te gyakorlati követésedben.
Ámen.
Mit használ keresztyénségem, Ha nem aszerint élek, Ha nincs
igaz kegyességem, És vétkezni nem félek; Ha szívem földhöz
ragad, Feledem szép célomat, S azt ki értem ment halálra, Csak
nyelvem, s nem éltem áldja? 448,1
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A hűséges testőr
"Nem maradok el Tőled, sem el nem hagylak."
Életünk során sokan kísérnek bennünket, féltve - szeretve.
Különböző, nélkülözhetetlen
útitársakat
küld kísérőül Isten.
Édesanyánk, első vigyázónk, aztán házastársunk szegődik mellénk, később gyermekeink lesznek állandó társaink. De kitartóan, a születéstől a halálunkig - és azon túl is - csak Urunk marad
mellettünk. Elkerülhet közelünkből a szülő, hazaszólíthatja Isten
házastársunkat, gyermekeink is megfeledkezhetnek rólunk. Isten
az egyetlen eltéríthetetlen kísérőnk, "testőrünk" egész életünkben. Akkor is, ha csak lábujjhegyen halad mögöttünk, akkor is,
ha elzavarjuk. nem igényeIve közeli tartózkodását ... A láthatatlan, de "kitapintható"
Szeretet súgja: - ne hidd, hogy cserbenhagylak, ne gondold, hogy én is azok közé tartozom, .akik csak
számításból, előnyszerzésből, ideig-óráig tüntetlek ki barátságommal. Istenünk nem moccan mellőlünk. Ha csendben maradunk, mindig meghallhatjuk lépéseit. ..
Istenem! Rrmegek, mert félek a kiszolgáltatottságtói.
Reszketek
- társak között is - az egyedüllét terhétől. Kibeszélhetetlen szorongást érzek, ha jövőmre gondolok. Kérlek, emelj ki ebből a bizony talanságból, váljék céllá, életté, békességgé bennem, hogy Te sohasem
hagysz cserben. Ámen.
Csak egy nem érhet véget: Az Úr kegyelme megmarad, Bár
tűnnek ezredévek És századok, mint pillanat. Népét nem hagyja
cserben, Egy árva hívét sem. Úr a földön, mennyen És csillagezreken. Ég-föld és minden angyal, SzolgáId őt, dicsérd, áldd!
Zengd lelkem énekszóval Az Úr nagy jóvoltát! 45,3
ő
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Mégis' van jövönkf
.És kiáltozva kérték: Jézus, Mester, könyörülj rajtunk!"
Földünkön napjaínkbn is rengetegen szenvednek a lepra borzalmas betegségében.
Szerencsére ma már kitűnő gyógyszerek
állitják meg a vírus okozta szörnyű rothadást, sőt kezdeti felismerés esetén teljes gyógyulás is remélhető. Mégsem lesz egészséges
minden lepra-beteg, mert nem érkezik időben a segítség. Egyelőre
megoldhatatlan
a betegség teljes felszámolása. Évente ma is nagyon sokan halnak meg e rémisztő kórban. Jézus a tíz leprás
számára az egyedüli, kizárólagos segítség volt életben maradásukhoz. Lehet, hogy már beletörődtek sorsukba, világtó1, családtól, munkahelytől elkülönítve az "édes" halálért esedeztek. Mégis a Názáretit megpillantva egy emberként kiáltották: könyörülj
rajtunk! A lázadás, beletörődés érzését felváltotta a reménység!
- Könyörülj rajtunk! Jézus különösebb látványosság nélkül felfüggesztette a szervezetet szétmaró kórokozók pusztító munkáját. Lehet, hogy már nekünk sincs több esélyünk az életre? Talán
már mindent kipróbáltunk
a lelkünket, testünket háborgató fertőzések ellen - eredménytelenül?
Mi is korlátozás nélkül kiálthatunk Jézushoz, ha leszámolunk azzal a tévhitte1, hogy önmagunk
orvosai lehetünk. Kiáltsunk teli torok ból, mert nem igaz, hogy
értelmetlen az életünk, mert nem igaz, hogy nem vezet út a
jövőbe számunkra! Jézus szavában higgyünk mi is: Mégis van
jövőnk. Talpraállhatnnle-ha
hangunk, kiáltásunk Jézus felé nem
némul el.
Jézusom! A jövőtlenség poklából kiáltok hozzád! Adj bizonyosságot, hogy hozzád fordulva mégis lehet jövőm, célom, ha tőled kérek
változtatást. Ámen.
Kihez folyamodjam kívüled, Krisztusom? Ily beteg voltomban
nincs kitől gyógyulnom,
Ezer fekély rajtam, ki által tisztulj ak?
Veszélyes veremből ki ád szabad utat? 413,1
N"
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Hétfö

Találkozás Jézussal
"Ezért mondtam nektek, hogy senki sem jöhet hozzám, ha nem
adta meg ezt neki az Atya."
Mennyit erőlködünk,
sirunk, hogy Jézussal találkozzunk,
hogy az ő jelenléte határozza meg életünk menetét. Tapasztaltuk
már azt a kínt, ami eredménytelen
imádságainkat követte? Miért
utasítja vissza Isten jelentkezésünket?
Miért hagy olykor a...porban kinlódni? Miért lehetséges az, hogy valaki egyetlen hívó
szóra megtér; n5s rreg ha kezét,lábát tördeli akkor sem érzi Isten
átíorrósitó
szeretetet? Valaki egész életében derűvel sugározza
Isten békességét. más meg ha mosolyogni próbál is legfeljebb egy
kényszeredett
grimaszt tud produkálni?
Súlyos kérdések ezek!
Pedig mindkét táborhoz tartozók hisznek, illetve hinni akarnak!
Istenünk végtelen türelemre tanít most. Ha örülünk vadonatúj
életszemléletünknek,
és boldogít hitünk, ne saját receptünk szerint akarjuk társainkat "istenes emberré" tenni. Isten ad "randevút" Jézussal. Ő készíti el a találkozást. A messzi földről érkezőnek sokkal tovább tart a hozzá vezető út, mint azoknak, akik tőle
pár percnyiré laknak. Lehet, hogya "távoliaknak"
évekbe kerül
a teljes azonosulás Jézus akaratával. Ezért a sivatagi körűlmények
között lévőket biztassuk - ezáltal magunkat is fegyelmezzűk =,
Isten akaratán múlik egyes-egyedül
hitünk és megtérésűnk! De
ez mindenkinek
lehetősége, bár lehet hogy nem mindig érkezik
"expressz vonattal" a megoldás.

Istenem, megvallom, hogy nagyon sokszor vágtam felebarátom
után a gyilkos kijelentést: ha bíznál Istenben, most nem vergődnél.
Bocsáss meg ezért az embertelen magatartásért. Adj türelmet, hogy
higgyem, Te mindenkit magadhoz akarsz láncolni, de ennek alkalma
kizárólag a te elképzelésed szerint valósul meg. Ámen.
Add meg, hogy lássuk a világosságot, Te szent igédet, az egy
igazságot, A Krisztus Jézust: örök vigasságot És boldogságot! 48,2
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Ki "rendezi" életünket?
" ... A lélek törekvése pedig élet és békesség ... "
Az Isten által számomra megírt forgatókönyvet a sátán állandóan módosítani szeretné. Hozzátold, kihúz belőle, sőt teljesen át
akarja fogalmazni. Terve: a mű befejezése ne élet, örök élet és
békesség legyen, hanem halál, zűrzavar, nyugtalanság és jövőtlenség. Alapigazság, hogy két "rendező" áll készenlétben, hogy
munkát adjó'n számunkra. Mindennapi programunk, hogy melyikükhöz tartozzunk? Az egyik rendező a testen, a földhöz kötöttségen, önzésen át, a gonosz indulatok tobzódásán keresztül a
halált tűzi ki célul. Természetesen mindezt díszcsomagolásban
nyújtja át, hogy a gyanútlan ember eleinte a könnyű boldogság
világát remélje. A másik rendező Isten Lelke .. Az
szándéka,
törekvése a kevésbé dekoratív kűlsejű,
de teljes életet kínáló
ajándék; békesség, összhang, hit. Isten Lelke nem egyszerűen
dirigál, parancsol, helyreigazít, és hűvösen beállít bennünket a
forgatókönyv szerinti posztra, hanem belülről formálva vezet
minket. Nem kiált, halkan súgja merre, hogyan, kivel járjuk
utunkat. A sátán mindent ígér, de elszámoláskor semmit sem ad.
A Lélek nem "reklámozza" magát, de gazdagon fizet annak, aki
az ő alkalmazottja. S ez nem pénz, de felbecsülhetetlen
kincs.
Halál helyett teljes élet, kínzó nyugtalanság ellenében háborítatlan békesség.
Istenem! Teddhangodat tisztán hallhatóvá, hogy a sok-sok harsány szó közül is kiválasszam a tiédet! Adj töretlen kitartást, hogy
a te !orgatókönyved szerint éljem életemet. Ámen.
Kísérje békesség, Barátság a munkámat, De igazságod tól Semmiért el ne álljak! Mohóság, rút önzés Ne dúlja lelkemet, Múló
szavakkal is Hadd szolgáljak neked! 436,2
ő
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Méltóság a támadások között
"Ha viszont én Isten Lelkével űzöm ki az ördögöket, akkor már
elérkezett hozzátok az Isten országa."
A farizeusok, az ügyeletes kötekedők ismét akcióban vannak.
Nem szokásuk, hogy Jézus munkáját dicsérjék, és örüljenek
annak például, hogy ismét szaporodott eggyel a meggyógyultak
száma. Egy kegyetlenül szenvedőn; vak, néma megszállott emberen segített Jézus. Ők mégis embertelenül viselkednek. A tényeket el kell fogadniuk, beteg volt és most semmi baja. De régi
szokásukhoz híven kijelentik: ez csak az alvilág erőinek segítségével történhetett! Nem érthetik, mert nagyot hallanak Isten
szava irányában, és nem láthatják, mert hályog borítja szernűket,
hogy itt minden kétséget kizáróan Isten ereje dolgozik. Most is,
mint a többi gyógyítás az "elérkezett"
Isten országának a jele.
Nem az ördögök fejedelmének
tudathasadásos
attrakciója ez a
gyógyítás. Ez a csoda is tulajdonképpen
szerény mutatója annak,
hogy Isten Lelke a fizikai, biológiai határokat átlépve is építi az
Újat. Azoknak is számolniuk
kell ilyenfajta szőrszálhasogató
támadásokkal.
akikben Isten Lelke tevékenykedik.
A legistenesebb tervbe, a hitből jövő szolgálatba ma is beleköthetnek
a
farizeus érzelműek.
Ennek ellenére legyen meggyőződésünk;
Jézus kézzel-foghatóan
gyógyít ma is és Isten országának erőv 0nalai korunkban is egyértelműen
kirajzolódnak.
Uram! Add, hogy sohasem a harag és a gyűlölet hangján próbáljam visszaverni a támadásokat.
Kérlek adj érzéket ahhoz, hogy
tudjak osztályozni: mi az amit el kell [elejtenem, és mi az, amiért
országod épülése érdekében vitába szállhatok. Ámen.
Minden földi szenvedésben
Erőt adnak sebeid, Ha tebenned
elrejtőztern, E világ nem keserít. A gyógyító balzsamot Te mindenkor meghozod: Mindent megadtál te nékem, Halálod lett
üdvösségem. 197,3
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Korlátok között szabadon
rr
Az új életben a Lélek szerint szolgálunk, nem pedig az Írás
betűje szerint, mint a régiben.
Régi életünk portáját masszív kerítés fonja körül. A betű, a
törvény, kordában tartó kerítése. A kapu is zárva, bár néha-néha
felfeszítjük a zárat, ugyanis szeretünk portyázni. Persze mindig
visszatérünk a betű, a törvény falai mögé, hiszen kényelmesebb
itt az élet, annak ellenére, hogy elég unalmas, zord és követelőző
minden. Később egyszer csak arra leszünk figyelmesek, hogy
eltűnik a kerítés, a kapu, és egy csapásra kellemesebb lesz a
közérzetünk. Nem fojtogat az állandó - nem tudok mindennek
megfelelni - elégedetlensége. Egy új "társbérlő" érkezik Jézus,
aki a Szentlélek közreműködésével otthonossá, kedvessé, meleg
fészekké rendezi be otthonunkat, életünket. Csodálkozunk, hogy
a kerítés nélküli állapot nem csábít a csavargásra, sőt! Kitűnően
érezzük magunkat. Vendégünk "generáljavítást"
végzett bennünk és körülöttünk. Az új élet ami a "Vendégnek" köszönhető,
frissességet, lendületet gyökeresen más célt hozott, ak törvény
kerítése ellen tiltakozó életünkbe. A törvény betűje szigorú
korlát. A Lélek kitágítja életünk mozgásterét. A Lélek nemcsak
követel, de lekötött passzív erőinket felszabadítva segít a portánkon új típusú szolgálatban.
Urunk! Sokszor majdnem belerokkanunk az erőlködésbe, hogy a
törvény-tisztelő ember Iatszatát-ienntartsuk.
Szabadíts fel bennünket, hogy a megszokott, gépiesen végzett feladatainkba élet költözzön. Szeretnénk teljesen megváltozva
a lélek szerint szolgálni.
Ámen.
Sóhajtva hordtuk az igát, És a haláltól féltünk; De Isten elküldte Fiát, Ki emberré lett értünk. A törvénynek eleget tett, És a
veszélyből kimentett, Kiengesztelt Istennek. 320,3
« ••

n
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Tiszta vizet a pohárba!
"Ha valaki szomjazik, jöjjön hozzám és igyék ... "
A víz életet jelent. Ahol kiapadnak a kutak, eldugulnak a
források, ott a halál fenyeget. A kép borzalmas: kiszáradt növényzet, legyengült állatok, tehetetlen emberek.
Mindnyájan rettentően szomjasak vagyunk. Sóvárgunk némi
elismerésre, áhítozunk rendezett körülményekre. Kiszáradt- torkunk a szeretet vízcseppjei után kiált. Sokféle itallal próbáljuk
a testi-lelki szárazságunkból eredő folyadékhiányunkat
pótolni.
Ki üdítőitalt fogyaszt, mások szeszes itallal "erősítik" tikkadt
szervezetüket. Az éltető vizet nem pótol hat juk semmilyen sziruppal, alkohollal, pótmegoldásokkal. Egyes-egyedül Jézus kinálhat olyan vizet, amely MINDENFAJTA szomjúságot csillapít.
Naponta kortyolgat juk a halál mérgezett italát. Miért nem zarándokolunk a legtisztább, legfrissebb forrásvízhez, a felüdülést
kínáló Jézushoz? Ne várjunk addig, amíg már csak infúzió formájában kerülhet szervezetünkbe az éltető nedű, ne várakozzunk!
Nyúljunk az ,éltető friss vízzel teli pohár után, legyen Isten igéje
mindennapi innivalónk! S akkor nemcsak hogy nem leszünk
szomjasak, hanem felesleggel is rendelkezni fogunk. Olyan élővíz tartalékkal, amely másokat is életben tarthat és csillapíthatja
mások szomjúságát is.
Jézusom! Kapcsolj be a te hatalmas" vízvezeték rendszeredben",
hogy a tőled jövő élő víz rajtam keresztül tovább folyhasson a
szomjazók felé. Ámen.
Füves réteken legeltess, Csendes vizek hez terelgess, Sziikségünk tenálad nem lesz, Véled bőség foly körül. 102,4.
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Életmentö orvosság
"Kegyelemből van üdvösségetek!"
Isten kegyelme nem prémium, amit érdemeink elismerése gyanánt ad át Urunk. A kegyelmet nem zsarolhatjuk ki Istentől, és
nem lehet megvesztegetni sem Őt, mondván erkölcsös bűntelen
életünkért jogosultak vagyunk az üdvösségre. A vallásos köztudatban még mindig hódít a gondolat: aki nem csal, nem lop, és
nem hazudik, törvénytfsztelő polgár, annak "nyert ügye" van
Istennél. Óriási önáltatás kétes értékeink fejében elismerést, üdvösséget remélni. Isten kegyelme befolyásolhatatlan,
ingyenes
"szolgáltatás" - ajándék! S ez a kegyelem emberi mértékeink
szerint "szeszélyes", mert kiszámíthatatlan és érkezése előre nem
dátumozható. A halandó magatartása ezzel kapcsolatban csakis
az őszinte várakozás, türelmes imádság lehet. Isten, Jézus Krisztus feltámadása óta mindenkinek, részrehajlás, válogatás, protekció nélkül ajándékozza kegyelmét, a teljes szabadságot. Az Ő
szeretete kiszámíthatatlan,
de egyértelműen elérhető valóság,
üdvösséget jelentő igazság.
Uram! Add, hogyha várnom kell kegyelmedre, a szabadságra,
akkor se adjam fel a reménységet. Áldd meg gyötrődésemet, vívódásomat és várakozásomat, amikor téged kereslek. Ámen.
Én csak az Úrra építek, nem saját érdememre. Szívem erős
bizodalma az Istennek kegyelme. Igéjében hirdetteti Hogy a
bűnöst el nem veti: Én csak őbenne bízom. 402,3
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Mt 6,24-34

Gal 5,25--6,10

A holnapunk az Isten gondja
"Ne aggódjatok a holnapért, mert a holnap majd aggódik magáért: elég minden napnak a maga baja.
Az aggódás és félelem azon a kegyetlen életérzésen alapul,
hogy nem vagyok ura, meghatározója a holnapomnak.
Képtelen
vagyok arra, hogy álmaim szerint programozzam be a jövőmet.
Az aggódást és szorongást az önféltés is erősítheti. Lehet, hogy
iszonyúbb és még elviselhetetlenebb
lesz a következő reggel,
mint amilyen a mai nap volt. Lehet, hogy erőtlen leszek visszaverni abelső és külső támadásokat, a megoldhatatlan terhek talán
össze is roppanthatnak.
Esetleg súlyos betegség tör rám, talán
egyedül maradok kétségeimmel, vagy szeretteimet érheti súlyos
fájdalom. Urunk mindezeket
a kínzó, gyötrő, időnként kóros
méreteket öltő gondjainkat is pontosan ismeri. A tapasztalható,
valóságos életgondok ellenére összpontosÍtsunk
Rá! Törekedjünk
tudatosan szétfolyó aggód ásunk mederbe szorítására. Nem szabad minden apróságot tragikusan értékelnünk.
Teljes erőbedobással végezzük a MA feladatát. A következő nap, és a jövő
félelmét próbáljuk Isten segítségével feloldani. Hagyjuk, hogy az
Ő gondja legyen a holna punk. Bízzunk benne, hogy nem gyilkos
tervet forral ellenünk, hanem szeretetének gondviselését tapasztalhatjuk utolsó óránkig.
Úr Jézus! Úgy tűnik gyakran, hogy hiába ostromollak, mert nem
oldod fel a sok-sok gond görcsét. Most újra kiáltok. Te tudod mitől
rettegek és adj békességet. Ámen.
Az Úrra bízzad dolgod, S könnyebbül
a teher, Sok baj között
is boldog, Aki nem csügged el, Minek a gond, a bánat, Mit
gyötröd lelkedet? Az Istent kérd, imádjad, S megnyered ügyedet.
342,2

340

SZENTHÁROMSÁG

üNNEPE

Mt 6,19-21

UTÁN 15.

Hétfő

Hol őrizzük kincseinket?
"Mert ahol a kincsed van, ott lesz a szíved is."
A kincs, az érték fogalma nagyon viszonylagos. A kisgyermeknek egy tépett, űtőtt-kopott játék jelenti a világ minden
vagyonát. A kamasznak szerelme jelenléte elég, hogy ne hiányozzék semmi az életéből. Később, életünk során az értékek ranglistáján cserélődnek a helyek. Előbb a lakás megszerzése a fő szempont, majd a gyermekváiás lez egyenő akincskereséssel.
Idővel
egyre követelőzőbb lesz a téglalap alakú papírlap: a pénz. Hány
embert kényszerít imádására?! A kézzel fogható, tapintható kincsek legfőbb hibája, hogy elértéktelenednek,
meghibásodnak,
korrózióveszély fenyegeti őket, és elveszhetnek. Hiába léteznek
érzékeny biztonsági berendezések, a lakás és életbiztosítás sem
garantálja a tökéletes vagyon- és életvédelmet. Jézus az életszem. lélet változására szólít fel. Kincseink, értékeink sorában hányadik
helyre kerül Isten? Ne csak a földi takarékpénztárba
hordjuk a
pénzt! Lehet gyűjteni másfajta értékeket is. Módunkban áll naponta kitölteni a mennyei bank csekkszámláját. Itt nem forint a
fizetőeszköz, hanem szeretet, szelídség, türelem, alkalmazkodóképesség, megbocsátás. Ezek az értékek sohasem avulnak el.
Fizessünk be minél többet Isten "kasszájába" ezekből a megsemmisíthetetlen értékekből!
Jézusom! Nagyon kimerít a harc, a mindennapiért és azon veszem

észre magam, hogy a pénz-hajszolása már-már téged is elfelejtet.
Add, hogy újra életem legdrágább kincse TE magad légy! Ámen.
Van örök kincsünk, becsesebb Nincs nála földön, égen. Az arany,
ezüst, drágakő Csak por, ha hozzá mérem. Nem múlta felül semmi
még, És nincs ami felérje. Ez örök égi ajándék. Az Isten szent
igéje. 286,1
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Az anyagiak igézetében
"Mert minden rossznak gyökere a pénz szerelme."
A pénz kegyetlen diktátor. Aki csak megérinti, könnyen a
rabszolgájává válhat. Stílusa ismert; először vonzóan és elegánsan
kínálja magát; Boldog lehetsz, ha igényled szolgálatomat! Azután
észrevétlenül rabigába hajtja a hiszékenyeket,
életcéllá, szenvedéllyé válik az eleinte csak szilárd életkörülményekkel
kecsegtető pénzszerzés.
De sajnos akkor .sern lehet már megpihenni, ha
adottak a rendezett viszonyok, mert a diktátor tovább hajt, nincs
plafon, felső határ, ahol álljt parancsolna.
A legszörnyűbb
az,
amikor- valaki annyira. "beleszeret"
a mammonba,
hogy érte
bármilyen törvénytelenségre
is hajlandó. Hány szétrobbant családért, gondozás nélkül maradt öregért, szeretetet .nem kapó
sérült gyermekért felelős az anyagiak mámorától elszédültsok
kortársunk. Istenünk nem kirabolni akar és azt sem várja, hogy
nyomorogjunk.
A becsületesen megszerzett bérre áldását adja.
Ellenben figyelmeztet, óva int: a pénz, csak kelléke, szükséges
tartozéka életünknek. Sohase imádjuk, mert észrevétlenül foglyai
lehetünk!
'
Mennyei Atyám! Őszintén kérlek, add, hogy elégedett ember
legyek. Sohase nézzek rossz szemmel a tehetősebbekre. Ne engedd,
hogy felváltsám a tőled kapott szabadságot a pénz szolgaságával.
Ámen.
Kísérje békesség, Barátság a munkámat, De igazságodtóI Semmiért el ne álljak! Mohóság, rút önzés Ne dúlja lelkemet, Múló
javakkal is Hadd szolgáljak neked! 436,2
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"Belépöjegy" az örökéletre
"Ha tökéletes akarsz lenni, menj el, add el vagyonodat ... ; aztán
jöjj, és kövess engem."
A gazdag ifjúnak válaszol eképpen Jézus, amikor az az örökélet elnyerésének feltételeiről érdeklődik. A fiatalember az első
akadályt ügyesen veszi; ha a törvény megtartása pontosabban a
törvény legfőbb tételei nek az alkalmazása az üdvösség igazolványa, akkor
biztos jelőlt a bejutásta. Mivel határozottan szeretné
tudni, hogy ennyi elég-e ahhoz, tovább faggatja a Mestert: "Mi
fogyatkozás van még bennem?" S rövidesen az esélyes vesztesként hagyja el a küzdőteret. Jézus olyan feltételt szab, olyan
"belépőjegyet" árusít, amit ellentmondásos módon éppen azok
szerezhetnek be, akiknek semmijük sincs, akik odafordulnak a
szegények felé, akik nem harácsolnak és nem őrzik reszketve
vagyonukat. Isten országa kapujában gondos ellenőrzés folyik.
Pénzes-kazettákkal.
drágakövekkel díszítetten, és egyéb kinccsel
nem enged be senkit a mennyei "vámvizsgálat". De a láthatatlan,
rejtett értékekkels ezekből bármilyen mennyiség megengedett,
át lehet lépni Isten országa küszöbét. Jézus feltétele: őt megszorítás, feltételek nélkül követni, ha szükséges, mindent szétosztani,
mindenben hinni neki, erőnket, tehetségünket Jézus rendelkezésére bocsátani. Aki ezeket a "kötöttségeket"
vállalja, annak
készségesen aláírja a "belépőkártyát"
az örökéletre.
ő

ő

Uram! Segíts, nogy- bármiről lemondhassak ha az az örökéletemhez nélkülözhetetlen! Ámen.
Jézus hív: "Jertek énutánam! Hűségesen kövessetek! Lépjetek
lábnyomomba bátran! Ne főldiekre nézzetek! Vegyétek föl keresztetek! A keskeny útra térjetek!" 438,1
'
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Csütörtök

Isten nem "üzletember"
"Vesszen el a pénzed veled együtt, amiért azt gondoltad, hogy
pénzen megszerezheted az Isten ajándékát!"
Egy híres búcsújáró templomban azontöprengtem,
hogy mi
célt szolgálnak a falat" betapétázó" aranygyűrűk, láncok, drágakövek. Betegek, testi-lelki szerencsétlenek ezekkel az értéktárgyakkal próbálták kisajtolni Istentől az egészségüket, békességüket? Vagy ezeket az ékszereket törlesztésképpen
helyezték a
falakra, mintegy "hálapénz" gyanánt Isten újjáteremtő ajándékáért? Természetesen a kalmár-szellem nélküli adományozásra is
gondolI\i kell, arra, hogy ezek a tárgyak pusztán az' Isten iránti
szeretetből ékesítik a falakat. Burkoltan és alig észrevehetően,
sokszor mi is lealacsonyítjuk Isten ajándékát közönséges vásári
árucikké. Alkudozunk érte: Istenem ha (ide illesszük be saját
üzleti szokásainkat) megteszed. mindent megadok érte, tied az
egész életem! Ne higgyük, hogy csak Simon tévedett és próbált
a csak ingyen kapható kegyelemért pénzt ígérni. Nem ugyanezt
tesszük mi is, amikor önkéntes adományinkat.
üdvösségünk
aranyfedezetének gondoljuk? Pénzt talán szívesebben. de szívet.
életet nem teszünk Isten színe elé. Készítsünk mérleget, mennyi
a "haszonlesés" és mennyi az őszinte szeretet az Istennel való
kapcsolatunkban!
Istenem! Te bőkezűen adod áldásodat, szeretetedet! Tisztítsd
szívünket és oldozz fel bennünket, hogy ne legyünk erőszakos, követelődző keresztyének, hanem legyünk határtalanul hálásak ellenszolgáltatást nem várá szeretetedért. Ámen.
Perbe ne szállj, Uram, velem, Mert sok tanú áll ellenem! Ne
vedd számba sok vétkemet, Emeld föl én bús fejemet! 409,4.
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Mégse vész kárba
"Akinél pedig a jó földbe hullott, az hallja és érti az igét és
terem. "
Számtalan tényező szerenesés osszjátéka kell ahhoz, hogy egy
magból szépen fejlett, termést hozó növény legyen. Jó minőségű
föld, kedvező időjárás, és szakértő mezőgazdasági munkás. Ha
mindezek a feltételek adottak is, számolni kell azzal, hogy mégsem lesz termés. Kárba vész minden erőlködés, szegényes a betakarítás eredménye. - Isten mindent rendelkezésünkre
bocsát,
hogy keresztyén életünk termékeny legyen. Bőkezűen szórja az
ige magvát, számtalan alkalmat készít, hogy meghalljuk, megértsük üzenetét. Hányszor "vetjük ki" magunkból
igéjét, pedig
mennyi szer próbálja "szárba szökkenteni"
hitünket. Isten minden befektetése ellenére, legfeljebb csenevész, használhatatlan,
Ízetlen termést produkálunk.
Urunk, a .főkcrtész" - igen türelmes. Bízik abban, hogy a talán évek ig mozdulatlan mag egyszer
csak megreped és majd enged a növekedés szabályainak. Ő semmi
rendkívülit nem igényel tőlünk, pusztán annyit, hogy törődése, ..
szeretete, fénye, gondviselése
beérjen életünkben.
Mennyei
Atyánk óhaja: ha hosszabb-rövidebb
ideig mozdulatlanul lapítottunk is veteményes kertjében, mégse vesszünk teljesen kárba. Ne
legyünk az enyészeté, hanem legyen Isten igéje életté bennünk,
és másokat is tápláló terméssé.
Urunk! Te előkészíted- életünk talaját és megadsz mindent, hogy
befogadjuk igédet. Bocsásd meg tiltakozásunkat
és ellenállásunkat.
gyorsítsd mostantól a keresztyén életünk növekedési ütemét! Ámen.
Új szívet kérek én Tőled, jó Istenem, Te segíts, hogy e szív
Puha, jó föld legyen! 531,5
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Szombat

Vigyázat, zavarkeltőkf
" ... ellenkezőt tanítanak, mint amit tanultatok. Térjetek ki előlük!"
Ahol Jézus Krisztus új életet kínáló evangéliuma hangzik, ott
ennek hatására sokakban kifejlődik a készség a teljes élet- és
gondolkodásmód-változtatásra. Isten országa építésével párhuzamosan egy másfajta "építőipari" tevékenység is folyik. Ez azonban
igaziból rombolás, lebontás. Ha egy közösségben, a Jézusba vetett hit az összetartó erő, ott máris nyüzsögnek a "szanálók".
A sátán hatalmas legénységet vonultat fel, hogy megakadályozza
a folyamatos hitbeli építkezést, és ha kell, darabokra törje Isten
munkájának eredményét. Igen óvatosnak kell lennünk! A tévtanítók, félrevezetők, és zavarkeltők külsőre ugyanazt a "munkásruhát" viselik, mint az Isten alkalmazottai! Közelebbről szemügyre véve azonban ordító a kűlőnbség kőzőttűkl Mert munkájukat
a széthúzás,
a kapkodás, a/fegyelmezetlenség, és a rendbontás
jellemzi. A békesség, mint Isten szeretetének ajándéka, ismeretlen fogalomszótárukban. A sátán mindenhol talál "besegítőket"
a legzártabb, legtisztábbnak tűnő közösségben is. Őrizzük, óvjuk, féltve hitünket, nyugalmunkat! Isten hatalmaz fel bennünket, hogy hatástalanitsuk a zavarkeltők robbanóanyagát; vigyázzunk a kínésre, Isten tiszta evangéliumára!
Uram! Adj kifinomult érzéket, hogy a legkörmönfontabb tévtanítást is észrevegyem. és ha kell, tegyek ellene. Ámen.
Úgy tégy és csak úgy taníts hát, Mint Jézus, Hozzá térve.
Hirdesd az Isten országát Az dicsőségére, És jól vigyázz, hogy
emberek Meg ne rontsák nagy kincsedet - Ezt bízza rád Megváltód. 318,6
ő
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Együttérző szeretet
"Amikor az Úr meglátta az asszonyt, megszánta, és így szólt
hozzá: Ne sirj!"
Együttérző szeretetet tanulhatunk ebből az evangéliumi történetből. Jézus anélkül, hogy megvárta volna, hogy segítségét
kérjék, megszánta és így szólította meg a naini ifjú anyját: "Ne
sírj!" Majd a halott egyetlen fiút élve adta vissza anyjának.
Nekünk nincs hatalmunk- a halál fölött, küldetésünk van azonban minden szomorú és bajban levő embertársunkhoz.
Szert kell
tennünk annyi lelki finomságra, hogy észrevegyük, ha valakinek
fájdalma, gondja van körülöttünk.
Lenni kell bennünk annyi
bátorságnak, hogy megkérdezzük a bajról őt. És kell annyira
szeretnünk őt, hogy segíteni próbáljunk rajta - legyen akár
számunkra teljesen ismeretlen.
Honnan vegyük magunknak ezeket a tulajdonságokat?
Természetesen minden jó forrásától, az igaz szőlőtőről: Krisztus Urunktól. Meg kell tanulnunk tőle a szív egyszerűségét, amely nem
keresi a szép szavakat, hanem cselekszik. Meg kell tanulnunk azt
az okosságot tőle, amellyel AZT a segítséget adjuk embertársunknak, amelyre valóban szüksége van. Mindezekhez pedig meg kell
tanulnunk az szeretetével szeretni.
ő

Uram, hasonló akarok lenni hozzád abban is, hogy részvétre
induljak mások bánatán. Köszönöm, hogy előttem jársz és úgy
tanítasz engem. Bocsásd meg, hogy eddig olyan figyelmetlen voltam
az emberek iránt! Ámen.
Ó, Jézus, kincsem, vigaszom, Fényesség élet-utamon: Zarándok én a föld színén, Sok terhet, vétket hordok én. 503,1
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Krisztus

Hétfő

csendje

"Te pedig, amikor imádkozol, menj be a belső szobádba, és
ajtódat bezárva imádkozzál
Atyádhoz, titokban."
Krisztus Urunk ezzel a tanítással a képmutatásról
akar leszoktatni minket. Arról, hogy imádságunk ba hiúság, az emberek
elismerésének keresése vegyüljön. Könnyű belátni azt, hogy aki
csak környezete csodálatát akarná k iviv ni azzal, hogy imádkozik, az inkább van bosszúságára a mennyei Atyának, mint dicsősegere.
Krisztus tehát azt tanácsolja, hogy "a rejtekben" imádkozzunk.
Nincs ez ellentétben azzal, hogy" ... ahol ketten, vagy hárman
összegyűlnek az én nevemben; ott vagyok kozőttűk". Ez utóbbi
kijelentésével a közösségi ima erejét és méltóságát mutatja meg
nekünk, míg az előbbi ige a képmuttás
szellemétől tart távol
bennünket.
Maga az Úr is gyakorolta az imádságnak mindkét
módját. Többször imádta az Atyát nyilvánosan, de amikor meghittebben.
"személyesebben"
akart beszélni az Atyával, akkor
"valamivel odébbment
és
leborulva
... imádkozott". Ezt kell meg,
tanulnunk
nekünk is: elvonulni Istennel a magunk csendjébe,
hogy megbeszéljük dolgainkat, és hogy dicsőítsük Atyánkat aki
a rejtekhelyen
is lát.
Tisztíts meg engem Uram, a képmutatástál
és a dicsekvéstől!
Vonj magadhoz engem, hogy örömmel keressem éltető táraságodat!
Téged illet az első hely szivemben, kérlek foglald el azt. És kérlek,
hogy taníts meg engem imádkozni! Ámen.
Az égi szent erőt Te add, Hogy bízva kérjek, bátran, Hogy
áhitattal várjalak. SzÍvbéli buzgóságban! Ne ajkam mondjon csak
imát, De lelkem sóhajtson hozzád és teljes szívem mélyeI 87,2
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Krisztusban

Kol 3,3-7

Kedd

elrejtett élet

"Mert meghaltatok, és a ti életetek el van rejtve a Krisztussal
együtt az Istenben."
Keresztségünkkel
és Jézus Urunk megváltó áldozatával
új,
krisztusi emberré lettünk. Krisztussal meghaltunk "a világ elemei
számára", vagyis "lelki" emberekké
lettünk. Életünk el van
rejtve a világtól, vagyis nem a bűnnek élünk, hanem Krisztusba
rejtőzve - az Istennek. -,
Mit jelent Krisztusba rejtve élni?
"
Személyes, életreszóló életközösséget Krisztussal. Elfog~dom ot,
mint Megváltómat,
es tanítása szerint rendezem be elet emet.
A világban élek továbbra
is, de nem vagyok a bűné. pál
apostol lelkületének
kell kialakulnia
bennem:
" ... nem én
élek, hanem Krisztus éJ bennem: azt az életet pedig, amit most
testben élek, az Isten fiában való hitben élem, aki szeretett
engem, és önmagát adta értem. (Gal 2,20)
Ez a Krisztusba rejtett élet, amit mindannyian
megélhetünk.
Megváltó áldozatából életre kelt tanítását szívünkben hordozva,
azt meg valósítva a hétköznapi életünkben, Így élhetünk elrejtett
bo1dogságban, Drunkka).
Uram, csak akkor van értelme az életemnek, ha benned élem azt.
Uram, csak akkor lesz megőrizve az életem, ha benned elrejtem azt.
Engedj tehát benned éln em, rejts el engem önmagadban, hogy dicsőségedre élhessek. Ámen.Eggyé lenni kíván A szívem veled, Élnie különben Tovább
nem lehet. Nélküled mit sem ér egész éltem, Veled halálom is
nyereségem. 381,3
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Szerda

Az alázatosság
"Mert aki felmagasztalja magát, megaláztatik, és aki megalázza
magát, felmagasztaltatik."
Urunk azt az erényt szorgalmazza ebben az igében, amely
hitünk kiindulópontja.
Az alázatosság nem tartozik a "népszerű"
erények kőzé, egyrészt mert nehéz megtanulni. mert önmagunkat kell legyőzni hozzá, másrészt, mert az emberek összetévesztik
az alázatosságot a jellembeli gyengeséggel. a meghunyászkodással. Ez pedig hatalmas tévedés! Hiszen az alázatosság a krisztusi
élet kincse!
Az alázatosság megszeretése és gyakorlása az első lépés, amelyet
meg kell tennünk, ha a lelki életben egyáltalán kezdeni akarunk
valamit. Ez tanít meg arra, hogy belássuk. hogy téves úton
járunk, hogy hibázunk
hogy segítségre van szükségünk. Ez óv
meg a képmutatásról.
az érvényesülési vágytól, ez tesz alkalmassá
arra, hogy igazán Krisztusé legyünk.
Az alázatos ember keresztyén
öntudattal
tisztában van saját
értékei vel, de hibáit is ismeri és szabadulni
igyekszik tőlük.
Embertársait, -de legelsősorban a jóságos Istent maga fölött tudja,
ezért helytáll a nehéz helyzetekben
is, mert azokat nem tartja
méltánytalannak.
Krisztus mondja: "Tanuljátok meg tőlem, hogy
szelíd vagyok.és alázatos szívű." (Mt 11,29)
Uram! Szabadíts meg engem önmagam túlbecsülésétől, önmagam
félreismerésétől és önmagam fontosságának eltúlozásátólf Adj mértékletes és józan önismeretet nekem, és taníts meg a te alázatosságodra! Ámen.
Aki közé kűldőttél, Kikkel testvérré tettél. Nekik híven szolgáljak, Jutalmat mégse várjakt 463,5
r
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Gal 2,(16-19)20

Csütörtök

Hit és megigazulás
Jézus Krisztusban hittünk, hogy megigazulunk a Krisztusban
ua/ci hit ... által."
Mi a hit? Ellenőrzés nélküli elfogadása valaminek, amit olyan
valaki állít, akinek tekintélye van előttünk. Hiszünk neki, mert
bízunk benne. A hit alapja, illetve megfelelője tehát a bizalom.
Az éltető, a megigazulást hozó hit: Istenben hinni. Istenben hinni
azt is jelenti, hogy hiszünk Jézus Krisztusban. Hisszük, hogy
feltámadásával megváltott minket az örök haláltól, és az örök élet
várományosaivá tett bennünket. A hit Isten ajándéka, de a hitben élni, a hitben megmaradni a mi feladatunk. Milyen kötelességeink vannak hitünkkel kapcsolatban? Először is élő, eleven
kapcsolatban élni a Szentháromsággal. Istenhez szabni cselekedeteinket, gondolatainkat.
Aztán: rendszeresen és nyitott élettel
tanulmányozni a Bibliát, hiszen az Úr tanítása ebben az "éltető
tankönyvben" van számunkra leírva. S mit tegyünk, ha hitünkben kételyekkel találkozunk, ha valamit "nem tudunk elhinni"?
Lelkipásztorunkat
lehet beszélgetésre kérnünk, mégpedig mielőbb: ne adjunk haladékot a kísértőnek!
Édes Istenem! Köszönöm, hogy hitem fényében a félelmek és
aggodalmak feloldódnak, és erőt kapok ahhoz, hogy éljern és hirdessem a te Örömhíredet. Istenem hiszek benned! Ámen.
Tedd hajlékoddá szívemet, Erősítsd gyenge hitemet, Hogy el
ne felejthesselek.t Sőt-őrőkké
dicsérjelek! 305,4
r r •••
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Péntek

A szegények szeretete
" ... és boldog leszel, mert nincs miből viszonozniuk a szivességedet .:
Valamelyik országban ma is élő hagyomány, hogya karácsony
esti vacsoraasztalra eggyel több terítéket tesznek, mint ahányan
a családban vannak. Krisztus születése örömére az idegen, rászoruló vándort várja ez a hely, ha bekopogtat. Tehát olyan va-lakit,
akinek "nincs miből viszonoznia"
a vendéglátást.
Ugyanerre
tanít a fenti igében Urunk.
Nem szűkithetjűk
le azonban a viszonzás reménye nélküli jócselekedetek körét a vendéglátásra.
Az életben oly sok emberi
nyomorúság van. Vannak igazán szegények, akiknek segítséget
jelent, ha szíves ajándékul megkapják. már nem használt (de még
viselhető!) ruháinkat, ha olykor-olykor
élelmiszer-csomagot
készítünk számukra, ha meglátogat juk őket, amikor betegek, ha
segítünk gyermeküknek,
amikor megakad a tanulásban, ha besegítünk abba, amit ők fizikailag képtelenek elvégezni. Mert nemcsak az a sz~gény, akinek pénze nincs, hanem mindenki aki
valami fontos dologban hiányt szenved. Krisztus lelkülete él az
önzetlenül segítő emberben és Krisztus véget nem érő boldogságába fogad minket, ha tudunk szeretni.
Uram, Te azt mondtad, hogy szegények mindig lesznek velünk.
Adj nekem érzékeny szívet, hogy észrevegyem, hol kell segítenem!
Ámen.
Szentlelkednek
erejével Hadd lehessünk teljesek! Szolgálatra
mindig készen Töltsön el a szeretet! Örömünk és békességünk
Másokat is üdítsen! Könyörülj meg rajtunk, kérünk, Mindenható
Úristen! 462,3
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Szombat

Isten oltalmazó szeretete
"Áldott az Isten ... , aki megvigasztal minket minden nyomorúságunkban, hogy mi is megvigasztalhassunk
másokat."
A tegnapi igének szinte folytatása lehet a mai: mert honnan
vegyük az önzetlenséget, honnan a meleg szivet, honnan a lelki
érzékenységet, ami mások megsegítésére ösztönöz? - Bizony
áldott legyen az.Jsten. aki ezt belénk oltja, és aki megízlelteti
velünk az önzetlen szerétet örömét. Isten örök erőforrásunk,
kiapadhatatlan kutunk. amelyből az élet vizét nyerhetjük. És
Isten örök menedékhelyűnk,
oltalmunk és megújulásunk. Mert
nekünk is adódik nyomorúság az életünkben, amikor mi szorulunk segítségre. Isten nem késlekedik vigasztalásunkra sietni: de
az alkalmas időt Ő ismeri. Ady Endre írja Az úr érkezése c.
versében: "Mikor elhagytak, Mikor a lelkem roskadozva vittem,
Csöndesen és váratlanul Átölelt az Isten." A saját terhei alatt
görnyedő ember bizony nemigen képes másokon segíteni, másokat megvigasztalní. Isten személyesen jön segítségünkre, hogy
"keresztyén
cselekvőképességünket"
r
gyakorló szeretetünket
helyreállítsa, meggyógyítsa. Isten jön, átölel és szeret. És ez elég,
ez a Minden.
Uram, olyan jó, hogy szeretettel figyeled minden lépésünket, hogy
számontartod
örömeinket és nyomorúságunkat!
Áldunk ezért a
gondviselő szeretetért! Szánj meg minket, hogy mi is megszanhassunk másokat, vigasztalj meg, hogy mi is vigasztalhassunk
a Te
nevedben. Ámen.
Ó jöjj, teremtő Szeritlélek. Látogasd meg a te néped, És adj
minden teremtménynek Vigasztalást, békességet!
Vigasztalást kérünk tőled, ajándéka a Legfőbbnek, Te gyógyító,
drága kenet, Élő Forrás, Hő szeretet! 231,1-2
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Lk 14.1-11

Ef 4. Hi

A keresztyén ember fegyelmezett
"Éljetek méltóan ahhoz az elhivatáshoz, amellyel elhivattatok,
teljes alázatossággal, szelídséggel és türelemmel"
Pál apostol csodálatos, napjainkban is érvényes krisztusi taní-

tást ír le az efezusi gyülekezet tagjainak. A keresztyén életmódot
gyakorló, arra igazán vágyó ember számára valóságos kincsesbánya ez a levél. A mai emberek többsége nemigen tud mit kezdeni
ezekkel a fogalmakkal: alázatosság, szelídség, türelem.
Pedig e három erény megszerzése és gyakorlása rendet teremt az
ember lelkében, belső rendje pedig környezetére is kisugárzik.
Hiszen, az alázatosság azt is jelenti, hogy tudomásul veszem
magamat úgy, amilyen vagyok, nem próbálok nemlétező jótulajdonságaimmal becsapni másokat. A szelídség, a bennünk lévő
Jézus-arc kivetülése, a készség arra, hogy másoknak szolgáljunk.
A türelem pedig a megértés és a béke alapja. Ady Endre így ir
Alázatosság langy esője c. versében: "Nézd, ahogyan fejem lehajtom, Szánom minden dölyföm Uram, S ha van még bennem
gőg-erő, Szívemmel együtt kiszakajtom." Mennyivel inkább kell
nekünk az örömhír letéteményesei nek megszabadulnunk saját
"gőg-erő" megkötözöttségünkből, és alázattal, szelíden és türelmesen élni hivatásunkban.
Kiiszimiim-Uram, hogy hívsz, hogy vársz, hogy feladatokat bízol
rám. Milyen nagylelkűség ez tőled! Igyekezni szeretnék, hogy hivatásomban alkalmas eszközöd legyek. Ámen.

Te hívtál minket, Jézusunk, Tebenned mind egy test vagyunk.
Tartsd össze vándor népedet, vezessen irgalmas kezed!
Kereszted fénye ránk ragyog: Tehozzád gyújt kicsit, nagyot. Te
Úr vagy távol és közel: Karod mindenkit átölel. 271,1-2.
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17.

Hétfő

Jézus atyja nekem is atyám
nÉn megismertettem
velük a te nevedet, és meg is fogom azt
ismertetni. "
Jézus megváltói művének beteljesítéséhez
közeledik. Beleremeg az ember lelke, amikor főpapi imáját hallja. A hűséges
szolga, az engedelmes gyermek számot ad életéről Atyjának.
Imádkozik az apostolokért,
a hívőkért. Milyen hatalmas erejű
mondat ez: "amikor velük voltam, én megtartottam
őket a Te
nevedben ... " vagy: "Én megismertettem
velük a te nevedet
.. "
Krisztus azt az örökséget hagyta ránk, amit csak Isten adhat az
embernek. Krisztus megtanított minket, hogy a teremtő Istent
Atyának szólíthassuk. Kérdezzük meg önmagunkat:
Megismertem-e, meg akartam-e ismerni az Igazságos Atya nevét? Odafigyelek-e, hogy mit mond róla Jézus? Felísmertern-e, hogy Jézus a
Megváltó, akit az Atya küldött? Tudorn-e. hiszern-e. hogy az
Atya engem személyesen szeret? Megkapaszkodom-ea
szeretetében? Hozzámenekűlők-e
a kísértésben? Nincs rá elég kifejező szó,
amely az Atya irántunk való szeretetét jól jellemezné. MEG KELL
ÉREZNÜNK ezt a szeretetet, és akkor e szeretet atyai oltalmában
élhetünk.
Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a Te neved,
jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, mint a mennyben
úgy a földön is, a mi mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma,
és bocsásd meg a mi vétke-i-nket, miképpen mi is megbocsátunk az
ellenünk vétkezőknek, és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg
minket a gonosztól, mert Tied az ország és a hatalom és a dicsőség
mindörökké. Ámen.
Szenteltessék meg a neved! Tartsuk meg szent beszédedet, És
míg a sír ránk nem borul, Éljünk, mint hívek, jámborul! Tévelygéstől óvd nyájadat, Hű pásztorunk te légy magad! 72,2.
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12,12-27

Kedd

Csodálatos élethelyzetünk: Krisztusban élni
"Ti pedig Krisztus teste vagytok, és egyenként annak tagjai."
" ... egy lélek által mi is mindnyájan egy testté kereszteltettünk." Vagyis ugyanazon test, Krisztus élő szervezetének tagjai
lettünk. Egyenes, egyértelmű megfogalmazása ez annak, hogy ki
az ember, hogy ki vagyok én. Keresztyén méltóságunk gyönyörű
kifejezése ez. A természettudomány tisztelettel adózik az/embernek, mint a legfejlettebb szervezettel és értelemmel rendelkező
biológiai lénynek. Isten ennél sokkal jobban megbecsül minket.
Ő azt is számontartja, amiről a természettudomány
nem szól:
ennek 'a biológiailag legfejlettebb lénynek, az embernek lelke
van. Az egész embert pedig még Krisztus testének is tagjává emeli
a Lélek általa keresztségben. Akkora távlatot nyit meg előttünk
ez a Krisztushoz tartozás, Krisztussal való egység, hogy véges
gondolkodásunk nem is képes végiglátni azt.
Mi a feladatunk ma? Úgy élni Jézus testének tagjaként, hogy meg
ne bontsuk a Titokzatos Test egységét, meg ne betegítsük annak
velünk közv,etlen kapcsolatban lévő más tagjait. Vagyis legyünk
hívő, szerető keresztyének, s lássuk el azt a feladatot, amit az Úr
ránk bízott.

Krisztusom, köszönöm, hogy tested tagjává fogadtál engem, és
szeretteimet+Tanits meg arra, hogy kedved szerint szolgáljak embertársaimnak! A te vérkeringésedben akarok élni mindig! Ámen.
Keresztyének vagyunk, Ez úgy lesz igaz nevünk, Ha a bűnt
megvetjük, S úgy élünk, amint hiszünk, Nem szereti Krisztust,
Aki még bűnt szeret, Bárha viseli is A keresztyén nevet. 440,2.
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Szerda

Krisztus neve: gazdagságunk
"Aki befogadja ezt a kisgyermeket, az én nevemért, az engem
fogad be."
Mintha csak magunkról olvasnánk az evangéliumban: az apostolok azon vitatkoztak, ki nagyobb közülük. Jézus a maga nyugodt, komoly módján hozzájuk vezetett egy kisgyermeket és az
irgalmas szeretetről a fenti igében hangzó nagy tanítását adja.
" ... az én nevemért .. :",
Mit jelent számunkra Krisztus neve?
Életet, erőt, nyugalmat, biztonságot. Megváltást. Bocsánatot, ígéretet: " ... bármit fogtok kérni az Atyától, megadja nektek az én
nevemben." (Jn 16,23)
Viszont hálára és szeretetre kötelez minket Jézus neve. S az ő
nevéért, az ő dicsőségéért végzett szolgálatainkat királyi módon
köszöni meg, mert az utolsó ítéletkor így szól majd: "Jöjjetek,
Atyám áldottai ... rr
Ez hát nekünk Jézus neve. Amit az ő nevéért teszünk, személyes
szolgálatának fogadja el. Kis jótettekből kovácsolja össze számunkra örök boldogságunkat.
A legszebb név a tied, Uram. Kedves az Atya előtt, és kedves az
ember előtt, amint te magad is az vagy. Imádlak Jézusom, és a te
szereteteddel, a te nevedben akarok jót tenni másokkal egész életemben. Ámen.
Add meg, Úristen, te szent nevedért, amit tőled kérek, Szent
Fiad által, teljes szívemből melyért most könyörgök, Mert csak
tebenned bízom, Úristen, míg e testben élek. 79,5.
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Csütörtök

Krisztushoz felnőni
"Az egész test ... megfelelően működve gondoskodik önmaga növekedéséről, hogy épüljön szeretetben"
Milyen növekedésről tanít itt az apostol? A keresztyén ember
növekedéséről, amelynek során szeretetben kell felnőnünk a test
fejéhez, Krisztushoz.
Hogyan-kell növekednünk? Szeretetben, és "minden egyes rész
saját adottságának megfelelően. '1
Ismét a realitások talaján szól a tanítás: nem tudjuk építeni az
egész testet úgy, ha mások tehetségét irigyeljük és szomorkodunk s~ját fogyatékosságainkon.
Isten nagyon jól tudja, hogy
melyikünknek milyen tehetséget adott, és amivel nem áldott meg
minket, azt miért nem adta meg. Tudnunk kell azonban, hogy
mindnyájan megkaptuk személyre szólóan mindazon (képességeket) lehetőségeket - és a kegyelmet! =, amelyekkel üdvösségre
juthatunk.
Épülni a szeretetben: ez a hétköznapi kötelességteljesítést is
jelenti! És ha,kötelességeim és képességeim átlagosak, vagy talán
az átlag alatt vannak, nem szabad megijednem: "saját adottságának megfelelően" fejlődik az én lelkem is - ha igazságban, szeretetben élek és dolgozom az egész Test javára.
Uram, nagyon jó kicsinek lenni, ha az a kicsi, a tiéd. Uram,
nagyon jó lassan is menni, hogyha a lassú lépés feléd visz. És hogyha
néha gyorsabban mennék, az utadról letérni vágynék szűntelen, add
meg nekem a kicsik kegyelmét, hogy ne legyek hozzád soha hűtlen.
Ámen.
Összeforrva szeretetben, Egy közös test tagjai, Tudjunk egymásért szívesen Minden terhet hordani! Úgy szerette életünket,
S halt meg értünk jó Urunk, Fájna néki, látva minket, Hogy
szeretni nem tudunk. 266,2.
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Péntek

Krisztus közöttünk!
"Ha közületek ketten egyetértenek a földön abban, amit kérnek,
azt mind megadja nekik az én mennyei Atyám."
Jézus személyes jelenlétével tiszteli meg az együtt imádkozó
híveket. Ez olyan megnyilatkozása megváltó szeretetének, amely
minket is szeretetre indít iránta.
Mennyire izgalombanvan a család, ha valamilyen összejövetelre
úgynevezett rangos vendéget hívnak. Vajon elfogadja-e a meghívást? Eljőn-e? Pontos lesz-e? Nem fogja-e "lekezelni" az egyszerű
embereket? Mennyi feszültség, félelem, aggódás - egy vendég
körül! ..
És Jézus?
Őmaga "jelentkezik be" hozzánk. Szeretetét, melegségét, gondoskodó jóindulatát hozza magával. Nem vonja ki magát elegánsan a társaságból, akadozó imánk a legszebb emberi szó számára.
ott vagyok közöttük ... " Nem a sarok ból figyeli esetIenségünket: Közöttünk, velünk van saját örömére, a mi örömünkre, de
főként az Atya örömére. S az Atya (Lelke megindultságában)
"amit kérnek, mind" megadja az együtt imádkozó embereknek.
Mit akarunk még? Hiszen a miénk a Mindenség!
Azokért könyörgök most Uram, akik nem szeretnek imádkozni.
Lelki sorvadásban szenvednek, siess tehát segítségükre! Add meg
nekik az imádság örömét, és meleg szereteteddel vond magadhoz
őket! Ámen.
Ha ketten, hárman igében, imában Itt vagyunk együtt Jézusunk nevében, Ő velünk van, hogy Lelke bennünk éljen.
Jöjj, Jézus népe! 272,3.
ú •••
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1,10-17

Szombat

Közösségünk záloga: az egyetértés
"Mindnyájan egyféleképpen szoljatok, és ne legyenek közöttetek
szakadások. "
Mennyire a ma emberének szól ez az ige! Az előző napokon
Krisztus testének egységéről, a tagok feladatairól és növekedéséről gondolkodtunk.
S most itt az újabb felhívás: "ne legyenek
közöttetek szakadások, ... ugyanazzal a meggyőződéssel igazodjatok egymáshoz."
Emberi természetünk
egyik gyarlósága, hogy szeretünk okosabbak lenni egymásnál. Az effajta "okoskodó" vetélkedés azonban
nélkűlőzi
a szeretetet, nem helyes az indítéka, gyakran maga a
kísértő áll mögötte kajánul. Ezért óvja az apostol a korinthusi
gyülekezetet - és minket is - a pártoskodástól.
Ha elgondolkodunk, a saját életünkre eső időszakból is ismerünk olyan szomorú
eseményeket, amelyek egy-egy nyáj kettéválásához.
netán széthullásához vezettek. Mert nem "igazodtak egymáshoz".
És a
nagy nyáj, a keresztyénység? Bizony, van siratnivalónk megbomlott egységünkön.
Mi a ma keresztyén emberének a feladata? Élni az evangélium
aranyszabálya alapján, jól beilleszkedni Krisztus testébe, és hittel
imádkozni azért, hogy mindnyájan egyek legyenek." (Jn. 17,21)
Bocsáss meg, Uram, ha vétettem közösségünk ellen! Szeretnék
ezután nem meggondolatlanul kritizálni, és nem akarom mindig a
magam igazát keresni. Tarts össze minket Urunk, mert te megteheted! Ámen.
Nevelj minket oly egységre. Mint Atyáddal egy te vagy, Amíg
eggyé lesznek végre Híveid az ég alatt, Míg Szentlelked tiszta
fénye Lesz csak fényünk és napunk, S a világ meglátja végre:
Tanítványaid
vagyunk 266,4.
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Ki tiszteli Istent?
"Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből
és teljes elmédből."
A törvénytudó szemében az Isten iránti tisztelet legtermészetesebb megnyilvánulása a törvényhez való ragaszkodás volt. De
a törvény értelmezése, az ítélettől való félelem, nagyon sok emberi kísértésnek -tárt kaput. Jézusnak szegezett kérdésével a törvény feletti vitába akarta őt is vonni.
Jézus a mózesi törvénymagyarázat két alapvető mondatát idézi
s velük összefoglalja a két kőtábla parancsolatait. Azzal, ahogy
a szeretet két parancsolatát összekapcsolja, arra tanít, hogy Istent
az tiszteli igazán, aki teljes szívéből szereti őt és teljes szívéből
szereti embertársát. Aki nem válogat a parancsolatok között,
hanem nyitott szívvel és az engedelmesség készségével figyel
Isten igéjére, és hálás szeretettel ragaszkodik hozzá. Az ilyen
Istent szerető értelem előtt megnyílik a törvény értelme és a
próféták jövőbe mutatása.
Hogy mennyire hiányzik a magabiztos, törvényt hang súlyozó
és válogató kegyesekből ez az Istent szerető világos értelem, azt
teszi nyilvánvalóvá Jézus kérdésével: Krisztus kinek a fia? Akik
csak magukban bíznak s nem mernek Isten ígéreteinek a beteljesedésében hinni, azok azért nem értik Isten igéjét, mert nem
szeretik és nem is tisztelik igazán Istent. Aki mer bízni abban a
Krisztusban, akiről a próféták szóltak, akit Isten Megváltóul,
Szabadítóul adott, az nem fél a törvény ítéletétől.
Uram! Segíts, hogy teljes szívemmel szerethesselek. Ámen.
Add, szeresselek buzgón tégedet, Híven megtartsam szent
beszédedet, Áldjalak, valljalak igazán, Míg egykor nálad lesz
dicsőbb hazám. 324,5
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18.

Hétfő

Teljes öröm
"Ahogyan engem szeretett az Atya, úgy szeretlek én is titeket:
maradjatok meg az én szeretetemben."
Már a zsoltáros is ismerte, hogy az Istenhez tartozás öröme
felülmúl minden más emberi boldogságot. Minden más érzésnél
teljesebb, gazdagabb, egész valónkat átható örömet jelent. Jézus
azt akarja, hogy követői is megismerjék ezt az örömet, Istenhez
tartozásuk tudata áthassa egész lényüket és életüket. Ennek az
örömnek a forrása az a szeretet, amellyel ő szeret bennünket, s
amelyen keresztül Isten könyörülő irgalma tárul fel előttünk.
Szeretétének a nagyságát önmaga feláldozásában mutatja meg,
amikor életét adja barátaiért. Általa Isten megváltó akarata valósul meg. Isten gyermekei, tulajdonai leszünk, akiket szeretetének
megtartó, biztonságot adó ereje vesz körül.
A kapott szeretet nem rekedhet meg bennünk. Az öröm teljességéhez az is hozzátartozik, hogy azt mi úgy tudjuk tovább adni,
hogy látjuk, amit teszünk az mások számára fontos, segítséget
nyújtó, élet~ket gazdagító. Jézus azt mondja, azzal mutatjuk meg
iránta való szeretetünket, ha megtartjuk parancsolatait. Parancsolata pedig az, hogy szeressűk egymást, ahogy őszeretett
minket. OIY!1n szolgálatra hív tehát, amelynek áldozatvállaló
ereje van. Erőtlenségünket az szeretetének ereje győzi le, s így
tesz alkalmassá minket az ilyen szolgálatra. Így ad teljesebb
örömet s örömünk kiteljesedésének reménységét.
ő

Uram! Áldalak, hogy hozzád tartozom, szeretetedben bízhatom,
erőddel szolgálhatok, és ennek öröme betölthet. Ámen.
Jézus, boldogságom, Közeledbe vágyom, Te vagy örömöm.
Lelkem üdvösségét, Az életet, békét Neked köszönöm. Megváltóm, jó pásztorom, Nálad nagyobb, drágább kincsem Égenföldön nincsen. 357,1
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Kedd

Tudatos hit
"Az ő parancsolata pedig az, hogy higgyünk az ő Fiának, a Jézus
Krisztusnak nevében, és szeressük egymást, "
Az apostol tudatos hitre hív, s ebben döntő jelentősége van a
megismerésnek is. Meg akar óvni attól, hogy bizonytalan legyen
keresztyén hitünk és bizonytalan legyen keresztyén magatartásunk. Ismernünk kell magát Istent, kegyelmét és igazságát, hogy
tudjuk, megváltottai vagyunk, és bízni tudjunk benne. Ismernünk kell törvényét, amely leméri életünket, bűntudatra ébreszt
és Isten bűnbocsátó kegyelméhez vezet bennünket. Ismernünk
kell parancsait, amelyekkel tettre indít és feladatul adja, hogy
szeressük egymást, s azt is, ahogyan Krisztusban bízó hitre és
imádságra bátorít.
Az Atyában és a Fiúban bízó, tudatos hit és az engedelmes
szolgálat által valósul meg az, amiről az apostol szól és amiért
Jézus elfogatása előtt imádkozott, hogy mi őbenne, ő pedig mibennünk van. Ebben a közösségben adja nekünk Lelkének ajándékát, hogy annak erejével ellent tudjunk állni kísértéseinknek,
értelmünk előtt világossá váljanak' Isten igéjének és tetteinek
összefüggései, felismerjük szolgálatunk lehetőségeit, szeretettel
vállaljuk is azokat, és biztos reménység vezessen bennünket az
Isten által elénk adott cél felé.
Uram! Ha te bennem, én pedig benned vagyok, nagyon gazdaggá
teszel. Enyém bűiibocsásé-kegyelmed, tisztaságod, szereteted, szelíd-

séged, erőd. Lelked által megújul értelmem és gondolkodásom, hitem
és reménységem. Hálával áldalak mindezért. Ámen.
Utaid, Uram, mutasd meg, Hogy el ne tévelyedjem!

Te ősvé-

nyídre taníts meg, Rajtuk te vezess engem! Vezérelj te engemet
A te szent és jó igédben! Oltalmazd' életemet, Tebenned bízom,
Úristen! 32h2,

\

\
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Szerda

Ünnep az emberért
"A szombat lett az emberért, nem az ember a szombatért; tehát
az Emberfia ura a szombatnak."
A hat munkanap után a nyugalom napját Isten teremté si rendjéhez tartozó életritmusként adta az embernek. Lehetőségként,
hogy ezt a napot az ember neki szentelje, és így az ünnepnap ne
csak a testi pihenésre, hanem a lelki erőgyűjtésre is alkalmat
adjon. Számunkra tehát az ünnep is Isten szeretetének a jele és
az ember javát szolgálja.
Akülsőségekbe, szokások ba merevedett, de tartalmában megüresedert vallásos életrend nem Isten akarata, és megkötöző
erejével nem is mutatja Istennek az ember iránti szeretetét. Nem
véletlen, hanem éppen az Istennel való kapcsolat megromlásának
egyenes következménye, hogy a farizeusi kegyesség képviselői
éppen szombatnap feletti vita után határozzák el először, hogy
megölik Jézust.
Jézus arra tanít, hogy aki Isten könyörülő szeretetét ismeri és
benne bízik, az felette áll az ünnep merev törvénykorlátainak.
Ő azért jött, hogy az ilyen megkötözöttségek alól is felszabadítson. Azt akarja, hogy az ünnep Istentől kapott ajándékával úgy
éljünk, hogyembertársainkhoz
való viszonyunk ban is Isten bűnbocsátó szeretete jusson kifejezésre. A vele való kapcsolat keresése, igéjének hallgatása, szíveink nyitottsága által pedig valóban
Istené legyen az ünnepnapunk, hogy Szentlelkével ő maga szentelje meg azt, és megerősítse benne bízó hitünket. Mert az ünnep
az emberért van.
Uram! Köszönöm ünnepeidet s azok minden áldását. Ámen
Ó, szent Isten, vonj engemet E szent napon magadhoz. Gyújtsd
lángra és hajtsd szívemet A mennyei javakhoz, Hogy tegyem
szent akaratod, És úgy töltsem ezt a napot, Amint igéd kívánja.
285,1
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Csütörtök

Ragaszkodás az evangéliumhoz
"A Krisztus evangéliumához méltóan viselkedjetek."
Minden gyülekezet életében alapvető kérdés, hogy ragaszkodik-e az evangéliumhoz? Kiélezetté ez akkor válik, amikor kívűlről jövő támadások jelentkeznek, vagy belső feszültségek veszélyeztetik egységét. Ilyenkor a félelem sokakat meghátrálásra
késztet, vagy a pártoskodás egymással szembe fordít.
Az evangéliumhoz való ragaszkodás jele, ha megvan a gyülekezetben az evangélium hitéért való küzdelem. Egyrészt azt
jelenti ez, hogy az szereti a gyülekezetet, aki szereti az evangéliumot. Kísértések idején van igazán nagy szükség arra, hogy a
Krisztusban megismert szeretet, a halálában kapott bűnbocsánat
és a feltámadásában kapott reménység erejével a gyülekezet
tagjai erősíteni tudják egymást. Arra is, hogy 'Krisztus -engedelmességének, szelídségének, könyörületességének,
áldozatának
példája fegyelme zze a széthúzókat,
s megtérésre hívó szava bűnbánatot ébresszen.
Másrészt az evangélium hitéért való küzdelem azt a felelősséget is jelenti, amit a gyülekezet a Krisztusban kapott megváltás
örömhírének továbbadásáért hordoz. Csak ott van az evangélium
hirdetésének hitele, ahol annak testvérré tevő, összetartozást
teremtő ereje megtapasztalhatóvá
válik. Isten szeretetének az
örömhíréhez ragaszkodni s a benne bízó hitért küzdeni csak a
testvéri szeretet magatartásával lehet.
Uram! Add Lelked erejét, világosságát és bölcsességét, hogy életem ne legyen méltatlan az evangéliumhoz. Segíts, hogy szeretetedhez hűséges, hálás hittel ragaszkodjam és a gyülekezet közösségét
testvéri felelősséggel építsem. Ámen.
Te örök evangélium! Te magas égi hatalom, Kire erőd fuvalma
száll, A vészben rendületlen áll. 287,1
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Szolgálatkészség
"Ha pedig valaki egy mérföldnyi útra kényszerít, menj el vele
kettőre. "
Annak a gondolkodásrriódnak,
amelyben a szolgálatkészségnek az az alapja, hogy azt megfizetik, riasztó és meg ütközést keltő
Jézus tanítása. Nincs benne semmi üzleti szellem. Csupa ráfizetés.
Valóban, de Jézus éppen ezt a ráfizetést akarja hangsúlyossá
tenni. Arra tanít, hogy embertársainkkal
való viszonyunkban
szolgálatkészségünk
alapja ne az egyéni érdek keresése legyen.
Ne azt lessük, hogy mit fizetnek érte. Ne is a viszonzás legyen
tetteink mértéke,
amely szerint azt és annyit adok, amennyit a
másiktól kapok. Ne is az szabja meg cselekedeteinket, hogy mi
a kőtelező, mi a jog, mi illik, mit méltányolnak mások, hanem az
a szeretet, amelynek nincs emberi mértéke.
Csak az érti meg Jézus szavát, aki felismerte, hogy Isten
minden emberi mérték en felül szeret bennünket. Nem azt tette
velünk, amit mi vele. Nem úgy fizetett nekünk, ahogy mi megérdemeltük. S:z,eretetének megbocsátó, türelmes, életet adó erejét
éppen abban a Jézus Krisztusban ismertette meg velünk, aki nem
tért ki az emberi gonoszság elől, arcát oda tartotta az őt csúfolóknak s egészen a golgotai keresztig elment, hogy halálával megváltást szerezzen az Istentől elszakadt embernek. Ő az, aki nem
tagadja meg kéréseinket és nem fordul el tőlünk ma sem. A benne
kapott szeretet öröme tehet késszé arra, hogy szolgálatunk ne
emberi mértékekhez igazodjék, hanem abban Isten iránti hálánk
áldozatvállaló ereje legyen jelen.

Uram! Láttasd meg velem szereteted nagyságát, hogy az erőtlenségem ellenére is szolgáló szeretetre lendítsen. Ámen.
Taníts minket szolgálatra, szelídségre, alázatra! Szemünk nyisd
meg új látásra, Szívűnk és szánk háladásra! 378,3
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Szornbat

Hitben testvérek
"Nagyon örültem, hogy találtam gyermekeid között olyanokat,
akik igazságban járnak, úgy ahogy parancsot kaptunk erre az Atyától. "
Mindig öröm az, ha hitben testvéreket
találunk. Embereket,
akik ugyanazzal a bizonyossággaL ugyanazzal a hittel, ugyanazzal az elkötelezettséggel
élnek. A testvérré tevő és gondolkodásunkat azonos irányba terelő erő az Isten megismeréséből fakadó
közös bizalom és reménység.
Ahol az evangélium
üzenetét nem tartják kielégítőnek,
az
emberi logika számára elfogadhatónak,
és emberi bölcselkedéssei
egészítik ki, ott Isten kinyilatkoztatásának
igazságát hamisítják
meg, s az mindig hitbeli elbizonytalanodáshoz.
Isten ismeretétől
valós eltávolodáshoz vezet. Ennek az életfolytatásban
is megvannak a kővetkezményei,
mert hitünk és reménységünk
mindig
meghatározza magatartásunkat
is.
Az jár Isten kinyilatkoztatásának
igazságában, aki örömmel
fogadja Isten ígéreteinek beteljesedését Jézus Krisztusban. Áldozati halálának és feltámadásának
életet adó erejében Isten szeretetének feltárulását ismeri fel. Nem akarja értelmével megmagyarázni Isten cselekvésének titkát, hanem életét és gondolkodását
is a Krisztusban megismert szeretet szolgálatába állítja. Mert Isten
bűnbocsátó és örök életre vivő szeretetének is életünket meghatározó ereje van. Örö~
adó testvéri közösség ott jöhet létre,
ahol Isten szeretete vezeti azonos irányba hitünket és gondolatainkat.
Uram! Köszönöm mindazokat, akiket hitben testvéreimmé tettél.
Tarts meg és vezess minket igazságodban. Ámen.
Légy velünk hűségeddel.
Megtartó Úristen, Adj erőt, hogy
megálljunk Mindvégig a hitben. 277,6

369

SZENTHÁROMSÁG

üNNEPE

UTÁN 19. VASÁRNAP

Mt 9.1-8

Ef 4,22-28

Fogadd be az igét!
"Bízzál fiam, megbocsáttattak a te bűneid!"
A bűn sokban hasonlít a gutaütött, vagy is a béna ember
állapotához. A béna képtelen tagjait mozgat ni. Bűnős állapotunk
lényege, hogy "saját eszemmel vagy erőmmel nem volnék képes
Jézus Krisztusban, az én Uramban hinni, sem Őhozzá eljutni. .. rr
(Luther: Kiskáté) Ha nem vagyok képes hinni, akkor sem remélni,
sem szeretni nem vagyok képes. Pedig a cél az, hogy eljussak a
szeretetre, mert ha szeretet nincsen énbennem, semmi vagyok.
(I. Kor 13, 2.)
Hitresjutni az igehirdetés által lehet, ha szelídséggel fogadom
az igét. Az ige pedig ez: bízzál fiam, megbocsáttattak a te bűneid.
Ezt az igét a béna szelídséggel fogadta, az írástudók haraggal
elutasították. Azért utasították el, mert ők igaznak gondolták
magukat és nem volt szükségük megtérésre. Minket is megkötöz,
megbénít a bizalmatlanság Istennel szemben. Mély szakadék van
a szent Isten és a bűnös ember között. A bűn bizalmatlanná tesz
Isten iránt. A Szentlélek bizalmat ébreszt a bűnösök Megváltójában. Arra biztat, hogy van a bűnbánó bűnösöknek barátja, van
szabadulás a bűn megkötözöttségéből. Ha pedig bűnbocsánatot
nyertem, én is köteles vagyok megbocsátani.

Uram, kérlek add meg nékem, hogy imádságban mindig teljes
bizalommal forduljak Hozzád és hittel fogadjam bűneim bocsánatát. Ámen.
Én csak az Úrra építek, nem saját érdememre, Szívem erős
bizodalma az Istennek kegyelme. Jgéjében hirdetteti, hogy a
bűnöst el nem veti: Én csak Őbenne bízom. 402,2.
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12,9-14

Hétfő

A nyugalom napját szenteld meg!
"Szabad tehát jót tenni szombaton"
A hetedik nap a szombat-szabbát
napja, Isten ajándéka az
ember számára. Nem terhet ró ránk, hanem segíteni akar. Szombat jelentése nyugalom. Az Istentől elszakadt ember jellemző]e
a nyugtalanság. Olyan, mint a pásztor nélkül való juh. Nyugtalanul, céltalanul.iállandó
rettegésben bolyong a világban. Ez Kainra
jellemző állapot. Kain rnondja: "El kell rejtőznom színed elől,
bujdosó és kóborló leszek a földön és meggyilkol hat bárki, aki
rámtalál." Nagyon sok ember jellemzője ez az üldözési mánia.
Mindenkiben
üldözőt lát, mindenkivel
szemben bizalmatlan.
Mindig támad azért, hogy megelőzze azt, aki őt akarja megtámadni. Nincsen nyugalma. Jézus nagyon jól ismeri az embernek ezt
a magatartását. Ezért hív magához minden megfáradt és megterhelt embert: "Jöjjetek énhozzám mindnyájan.
akik megfáradtatok és meg vagytok terhelve és én megnyugvást
adok néktek."
Ez a megnyugvás az igazi szabbát. Ennek a szabbátnak Jézus
Krisztus az Ura. Aki Őhozzá megy, annak nyugalmat ad. Az
ünnepnap az ige hallgatása által lesz ünnepnappá.
Jézus azt
mondja: szabad jót tenni szombatnapon.
Akkor teszünk jót, ha
azokra törekszünk,
amelyek a békességet és egymás építését
szolgálják. Ennek a jónak a cselekvésére pedig mindennap kötelezettek vagyunk._

Uram Istenem, bocsasd-meg nékem azt, hogy nem becsültem az
igehirdetést és kerűltem gyülekezeted közösségét. Add, hogy igédet
örömest hallgassam és tanuljam. Ámen
Az ünnepnapot
szenteld meg És házad népe is veled! Te
nyugodjál s igéjén át Az Úr végezze munkáját! Szánj meg Urunk.
433,4.
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Kedd

Vegyük fel egymás terhét!
"Kemény munkával kell az erőtlenekről gondoskodni"
A keresztyén egyház a szentek közössége. Azok a szentek,
akik elkötelezték magukat Isten ügyének, beálltak Isten munkájába, mint aratómunkások. Ez az elkötelezés az hitük gyümölcse, mert az igazi hit mindig munkálkodik. A tétlen hit halott hit.
Az egyház Krisztus teste, ez a test munkálkodó tagokból áll. De
vannak az egyházban erőtelen tagok is. Az erőseknek az a dolgá,
hogy az erőteleneket hordozza. Egymás terhét hordozzátok, ez
a Krisztus törvénye. Ez a törvény nem azonos Mózes törvényével. A~kegyelem törvénye ez, hogy aki kegyelmet, irgalmasságot
nyert, köteles irgalmasságot gyakorolni. Aki erről elfeledkezik,
az a kegyelemből kiesett, mert a hitet megtagadta. A gonosz
szolga, akinek ura elengedte nagy adósságát, de
nem engedte
el szolgatársának jelentéktelen tartozását - kiesett a kegyelemből.
Krisztus testében sok erőtelen tag van. Mi kötelesek vagyunk
hordozni erőtelenségüket
úgy, hogy megbocsátunk nekik. Ez
nem megy,könnyen.
Fáradságos munkával meg kell tagadni
önmagunkat. Nem az a dolgunk, hogy vitatkozzunk. A viták
csak sértődéseket eredményeznek. A kegyelem bölccsé tesz bennünket és akkor tudni fogjuk, hogy mikor, mit, hogyan szóljunk.
Így fogjuk egymást építeni.
ő

ő

Köszönöm Uram, hogy nem szűntél meg értem munkálkodni Szent
Lelked által. Adj erőt, hogy én is szívesen felvegyem azok terhét,
akiket rámbíztál. Ámen
Egyikünk ha roskad, Emelje a másik, Tegyen érte mindent, mi
üdvére válik! Más terhét véve fel, Az erős a gyengét Szolgálja
készséggel. 444,5.
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Szerda

Ha akarod, meggyógyulhatsz!
Szeretnél-e meggyógyulni?
Isten országa eljövetelének jelei közé tartozik az is, hogy a
betegek meggyógyulnak. Meggyógyulni azt jelenti, egészségessé
lenni. Akarsz-e egészségessé lenni, ezt kérdezi a 38 éve beteg
embertől. Akármilyen kellemetlen dolog is a betegség, de a végén
meg lehet szokni. Ha Jézus azt kérdezte tőle: akarsz-e meggyógyulni, ezt azért tette, mert látta, hogy hiányzik belőle az igazi
meggyógyulni akarás. Olyan jó az, ha mások törődnek velünk és
nekünk nem kell dolgozni.
Ne rendezkedjunk
be arra, hogy majd valaki nekünk fog
szolgálni. "Az embernek Fia nem azért jött, hogy néki szolgáljanak, hanem hogy Ő szolgáljon." Az legyen a mi szívünk vágya
is, hogy mi szolgáljunk. Lehet szolgálni beteg testben is és mostoha körülmények
között is. Ha belső emberünk meggyógyul,
akkor betegen is tudunk szolgálni beteg testben is és mostoha
körülmények között is. Ha belső emberünk meggyógyul, akkor
betegen is tudunk szolgálni látogatóinknak. Nagyon fontos kérdés ez: akarsz-e meggyógyulni,
akarsz-e munkálkodni?
Ha
akarsz, akkor Jézus Krisztus meggyógyít, megerősít, megvigasztal. Ha engem megvigasztalt, akkor tudok én is másokat vigasztalni. A keresztyén ember szolgálni akará és szolgálni kész ember.
Ha gyenge, erőtelen vagyok, ahhoz fordulhatok, aki meg tud
erősíteni és alkalmassá tud tenni a mások szolgálatára.

Gyógyíts meg engem Uram, hogy meggyógyuljak, szabadíts meg
engem, hogy megszabaduljak. hogy rninden körülmények között
tudjak szolgálni embertársaimnak. Ámen
Ki az életét megtartja, Elveszti azt énnélkülem.
halálba adja, Az megtalálja énvelem. Ki keresztjével
Énhozzám méltó nem lehet. 438, 4.
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Csütörtök

Szánjuk oda magunkat Istennek!
"Nem a magatokéi vagytok!"
A Kígyó az Édenben azt hitette el az emberrel, hogy olyan,
mint Isten. Isten nem szorul rá senkire, minden életnek Ő az
egyedüli forrása, nem tartozik senkinek felelősséggel, senkinek
nincs alárendelve.
Az ember, akit az Ördög elhitetett,
ilyen
szeretne lenni. A mai ember igyekszik is hangsúlyozni, hogy nem
tartozik senkinek felelősséggel. Azt vallja: elég vagyok magam
magamnak. Az ige az ellenkezőjét mondja: nem a magatokéi
vagytok. Akik e földre testben megszülettek, azokat Isten eleve
kiválasztotta. Igen nagy árat fizetett azért, hogy mi ide megszülethettünk.
Egyszülött Fiát adta. A mindenség, a látható világ
Krisztusban áll fenn. Minden általa és érte teremtetett.
Számot
fogunk adni azért, hogya kegyelmet ezen a földön hogy használtuk fel. Ha önző módon csak a magunk kedvteléseit kerestük, a
kárhozat lesz részünk. Azért születtünk erre a földre, azért váltott meg minket a Bárány vérével, hogy ne magunknak éljünk.
Szolgáló életre hívott el minket Isten. Azt akarja, hogy hasznosak
legyünk embertársainknak.
Csak Istennel megbékélt ember tud
hasznossá lenni a másik ember számára. A békesség útja az
igazság útja. Igazán ítéljünk magunkról: ismerjük el, hogy kegyelemre szörult bűnösök vagyunk.

Uram, szabadíts meg engem önmagamtól, hogy ne bízzak önmagamban, ne higgyek saját csaló szívemnek, hanem magamat megalázva szolgáljalak Téged. Ámen
Gyorsan folyó időmet az Úr nem adta hiába, De azért, hogy
erőmet Szánj am oda jó munkára, Hogy mint drága vagyonnal,
Éljek vele haszonnal. 450,1.
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Péntek

Nézz Istenedre!
"Az Úr felegyenesíti a meggörnyedteket."
Mi emberek itt élünk ezen a földön, ezért járás közben magunk
elé kell nézni a földre, hogy meg ne betoljunk. Aki mindig csak
lefelé néz, mindig csak a földiekkel törődik, az végül már nem
is tud felegyenesedni, hogy az Istenre nézzen. Jézus mondja: ne
aggodalmaskodjaio« a ti éltetek felől, hogy mit egyetek, mit igyatok, mibe őltőzködjetek.chanem
keressétek először Istennek országát és annak igazságát. Isten igéje mondja meg, hogy mi a
lefelé és mi a felfelé. Jézus mondja: ti alulról valók vagytok, én
onnét felülről való vagyok. Az ember hivatása az, hogy higgyen
annak, aki felülről való, vagyis az Úr Jézus Krisztusnak. Aki azért
vette magára bűneinket, hogy megtanítson felfelé nézni, vagy is Őt
hívni segítségül. Ő legyőzte a bűnt, vagyis a lefelé húzó erőket,
hogy azok ne uralkodjanak rajtunk. Vele mi is győzhetünk, ha
segítségül hívjuk az Ő nevét minden lefelé húzó gond és gonosz
kívánság ellen.
A hitetlen aggodalmaskodás súlyos betegség. Ezt a betegségünket is a Bárány vette magára és hordozza. A mi dolgunk, hogy
minden gondunkat hittel vessük Őreá. Ebben a világban sok földi
gonddal kell megküzdenünk, amelyek lefelé húznak és elcsüggesztenek. Ő biztat: egyenesedjetek fel! Nézzetek a hitnek elkezdőjére és bevégzőjére, Jézus Krisztusra!
Uram, nyisd meg szemeimet, hogy minden kísértésen és a látható
bajokon túl lássam fényes arcodat. Ámen
Hová forduljon, merre térjen, A föld tébolygó vándora, Ha csillag
nem gyúl fönn az égen, Nyomát befödte út pora s a lelke görnyed
bú alatt, Uram mutasd meg utadat. 396, 1.
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Szombat

Lépjünk egyszerre!
"Tartsátok

távol magatokat

minden rendetlenül élőtől!"

A keresztyén életnek megvan a maga rendje az egyéni, a házas,
a családi, az egyházi, és a táradalmi vonatkozásban is. Ezt a
rendet maga Jézus mutatta be. Ahogyan Ő élt, abban követnünk
kell Őt. Ma mások a kőrűlményeink,
de ma is érvényes, hogy az
az indulat legyen bennünk, amely volt a mi Urunk Jézus Krisztusban. Ennek az indulatnak ~ lényege az, hogy megalázzuk
magunkat Isten és emberek előtt és a másik javáért munkálkodom. Aki nem e szabály szerint él. attól tartsuk magunkat távol.
A rendetlen élettel ne vállaljunk közösséget. A rendetlen megjelölésére egy olyan görög szó áll- ami azt jelenti, - az ember nem
tartja be a taktust. A katonai menetelésben kell egyszerre lépni.
Aki nem lép egyszerre, az rendetlen ember. A munkánkban,
cselekedeteinkben kell, hogy egyszerre lépjünk. Nem mindnyájan végezzük ugyanazt a munkát, de ugyanazzal a szívvel, ugyanazzal az indulattal kell hogy végezzük. A mi munkánk ne
különcködés legyen, hanem olyan munka, amely mindenkinek
a hasznára van. Munkánknak,
fáradozásainknak végső célja az
legyen, hogy az egymás közötti békét rnunkáljuk. Csak az a
munka értékes, amely a felebarát javát, előmenetelét szolgálja. Ami
mindenkínek jó az Isten akarata szerint a jó, - s csak az lehet jó
nekünk is.
Urunk! Taníts minket Veled együtt járni, Veled együtt harcolni,
Veled együtt munkálkodni. Add, hogy minden rnunkánkkal [elebarátunk igaz javát munkáljuk. Ámen

Menjünk kéz a kézben Mint édes testvérek! Legyen köztünk
béke Egy szív és egy lélek! Nem árva senki sem. Hazafelé tartunk,
Egy úton egy hitben 444,4.
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Isten a vele való közösségre teremtett engem!
"Jertek el amennyegzőbe. "
Jézus tanításának középpontjában Isten országának a hirdetése
van. Tanítványait is azzal bízta meg, hogy Isten országának az
evangéliumát hirdessék. Isten országa Isten királyi uralmát jelenti.
Jézus gyakran Isten országa helyett a "mennyek országa" kifejezést használja. _Ezt a példázatot is úgy kezdi: "hasonló a menynyeknek országa egy királyhoz, aki fiának mennyegzőt készített." Isten az embert az önmagával való közösségre teremtette.
Az ember igazán emberré Istennel és embertársaival való kőzősségben lesz, önmagában nem. A bűneset alkalmával az ördög
elhitette az emberrel, hogy olyan lesz, mint Isten, a valóságban
azonban az ördöghöz lett hasonlóvá, függetlenítette magát Istentől és emberektől. Jézus azért jött, hogy a Sátán uralma alól
visszavezessen Isten uralma alá, hogy újból közösségben legyünk
Istennel és emberekkel. Ezt példázza a király fiának mennyegzője. Isten uralma Krisztusban valósul meg. Az ige által hív bennünket magához. De ha meghallom a hívó szót és készülök a
mennyegzőbe, akkor fel kell vennem a mennyegzői ruhát is, ami
azt jelenti, hogyalárendelem
magam Istennek, és cselekszem a
jót.
_
Uram, add, hogy belássam, hogy Nálad nélkül céltalan, értelmetlen az életem. Csak Neked engedelmeskedve találom meg lelkem
békességét és életem céljá], Ámen.
Te szent akaratod legyen E földön miként mennyekben! Ha
szenvedünk türelmet adj, Jó s balsorsban velünk maradj! Irtsd
ki a rosszindulatot, me ly megszegi akaratod. 72,4.
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Hétfő

Egyedül Ő benne bízzál!
"Nem lehet az én tanítványom."
Jézus tanítványokat keres. A Jézus korabeli tanítványnak egy
Mestere volt. Ha Jézus tanítványai akarunk lenni, akkor nem
Mózest kell követnünk, sem Illést, hanem Jézust egyedül. Akik
Jézus tanítványai akarnak lenni, azoknak minden régi kapcsolatukat is felül kell vizsgálniuk. De valóban meg kell "gyűlölni"
szülőket, gyermekeket, testvéreket, sőt saját lelkünket is?
Mit jelent ez? Nem az embert kell meggyűlölni, hanem azt az
önző kapcsolatot, amellyel mi viszonyulunk szülőhöz, gyermekhez, örtmagunkhoz. A megromlott ember mindig kapni akar, ki
akarja használni a másikat. Egy új, Isten szerinti kapcsolatra van
szükség, amelyben odaszenteljük magunkat és minden vagyonunkat Istennek és ezzel az odaadással szolgálunk felebarátainknak. Enélkül a nagy változás nélkül nem lehetünk Jézus tanítványai, mert a régi énünk, régi gondolkodásunk ezt lehetetlenné
fogja tenni.

Uram szabadíts meg engem önmagam és a világ szeretetétől. Add,
hogy testemet, lelkemet és mindenemet a Te kezedbe tudjam letenni,
hogy így tudjak másokért élni. Ámen
Csodás égi szeretet! Szívem mindent elfeled, Ami engem földre
von. Csak rád nézek én Megváltóm, Szereteted sírig áldom,
Győzedelmes Krisztusom. 208, 4.
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Kedd

Kiválasztottak vagyunk!
.Kiválasztott a Lélek megszentelő munkája által."
Minden ember, aki erre a világra megszületik, kiválasztott az
üdvösségre. Isten senkit nem választott ki a kárhozatra. Itt ezen
a földön mindenki megkapja a meghívót a vele való közösségre.
A baj az, hogy ezt a meghívót nagyon kevesen veszik át. Arra
hívott el minket, hogy részesüljünk a Jézus Krisztus dicsőségében. Ő a valóságos Isten és a valóságos ember. Az Ő dicsősége az
volt, hogy bár emberi, földi testben élt, de nem test szerint élt.
Nem lett a földi dolgok rabszolgájává. A mennyei Atya dolgaival
foglalkozott, de megadta a császárnak azt, ami a császáré, alárendelte magát földi szüleinek. Minket is erre az életre hív a Szent
Lélek megszentelő munkája által. Ha hallgatunk a Szent Lélek
által az igére, akkor tudni fogjuk, hogya mi testünk a Szent Lélek
temploma és nem vagyunk a magunkéi. Ne uralkodjanak rajtunk
a gonosz kívánságok, ne az alulról való szenvedélyeknek engedjünk, hanem a Szent Lélek által őldőkőljük
meg mindazt, ami
elválaszt minket Istentől. Ez a naponkénti megtérés, ebben szűkséges az állhatatos kitartás, hogy bele ne fáradjunk, abba ne
haggyuk, meg ne unjuk. Szánjuk oda magunkat Istennek, harcoljuk a hit nemes harcát. Ha harc közben érezzük gyengeségünket,
hívjuk Őt segítségül, Ő megerősít minket.
Uram, adj kitartást, hogy a hit harcában meg ne lankadjak,
hanem Rád nézzek seiintelen. aki minden próbában megálltál. Ámen

Keskeny rögös ösvény Kedvünket ne szegje! Az Úr hívott
minket, Megsegít kegyelme. Senki meg ne álljon! Van vezérünk
győzünk Minden akadályon. 444,2.
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Szerda

Isten a szívek vizsgálója
"Amivel csordultig van a szív, azt szólja a száj."
Mivel van tele a mi szívünk? A legtöbb ember szíve keserűséggel van tele. Elégedetlen Istennel, házastársával, gyermekeivel,
munkatársaival, körülményeivel. Ha beszélgetünk vele csak panaszkodni tud. Nagy baj az, ha a keserűségnek gyökere felnevekedik bennünk, mert megfertőzi gondolkodásunkat,
de megfertőzi környezetünket is. Nem jó együtt élni az ilyen megkeseredett
szívű emberrel. Ézsauról olvassuk, hogy benne felnevekedett a
keserűség gyökere. A keserűségnek nemcsak gyökere van, hanem mtjgja is. Ezt a magot a Sátán hinti el szívünkbe. Ha már be
is jutott, ne engedjük, hogy felnevekedjen. Ha zöld utat adok
saját elképzeléseimnek, saját vágyaimnak, de azok nem teljesülnek, akkor növekedik fel a keserűség gyökere és eljuthatok a
teljes elkeseredésig.
Be kell látnom, hogy az én vágyaim, terveim nem az Isten
vágyai és tervei. Istennek más a terve felőlem, valami jobbat akar
adni. A tékozló fiú vágya teljesült, függetlenítette magát Istentől,
de ennek ro sz vége lett. A tékozló fiú ezt belátta, megbánta és
visszament az Atyához. Az Atya eléje ment, visszafogadta megtérő fiát. Ettől a szeretettől csordultig telt a szíve. Így új tartalmat
kapott élete, nem keserűség, hanem hálaadás volt ezután szívében.

Szabadíts meg Uram a keserű elégedetlenségtől, a mások vádolásátói. Add, hogy meglássam jóságodat és hosszútűrésedet, hogy
mindenért hálát tudjak adni. Ámen
Oh hogy adhassak hálákat, Néked édes Jézusom, Én Megváltó
Krisztusom, Ki a halál kapujából Kihoztál, segítségem, Jézus én
reménységem. 373,l.
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Csütörtök

Legyetek észnél!
.Blméteket [elkészitve, legyetek józanok."
Készítsétek fel elméteket, gondolkodástokban
legyetek készültségben. A Sátán minket gondolatainkban
is kísért. Tudja,
hogy testi kívánságaink
szerint hajlunk a rosszra. Arra biztat:
elégítsd ki óembered kívánságait. A bűn is a gondolatban jelentkezik előszőr.. így vol! ez a bűneset alkalmával is. Ezért a bűnt
már a csirájában, a gondolatban
kell elfogni, hogy ne legyen
belőle cselekedet. A hitnek harca a kísértés ellen szintén a gondolatok síkján folyik. Ezért gondolkodásunkban
feltétlenül szükséges a józan önmérséklet. Ahol hiányzik a józan önmérséklet, ott
könnyelműség lesz úrrá. Ahol könnyelműség
van, ott nem tartják fontosnak a szüntelen való vigyázást, elfeledkeznek
arról,
hogy a test erőtelen. Felfuvalkodás jár mindig az esés előtt. Ezért
ne feledkezzünk
meg arról, hogy "ellenséges területen" járunk,
az "Ördög mint ordító oroszlán szerte jár, keresvén kit nye~en
el". Ezt is Péter levelében olvassuk. Ez az "szakterülete."
O is
elbizakodott volt és szomorú bukás lett ennek a következménye.
Ezért: "Aki áll, vigyázzon, hogy el ne essen." Aki a kísértésekben
szeretne megállni, az gondolkodásában
éber, józan legyen és
figyelj en az ige vezetésére.
Uram, adj józanságot, hogy emlékezzem szüntelen [igyelmeztetésedre: vigyázzatok és imádkozzatok, hogy kisértésbe ne essetek, mert
a lélek kész, de ci test erőtelen. Ámen
Lelkem vigyázz, készülj fel, Istent buzgón kérve; Váratlanul
ne érjen el a kísértés éje. Ki nem kész, hogy nehéz próbáját
megállja, Bűnnek lesz szolgája. 441,1
ő
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Szentek legyetek, mert én szent vagyok!
"Szenteltessék meg a Te neved."
Hiszem-e, hogy Isten teremtett engem a maga képére és hasonlatosságára? Hiszem-e, hogy felcseréltem Isten képét az Ördög
képmására? Az lett volna hivatásom, hogy az Atya szeretetét
sugározam embertársaim felé, de most az Ördögatya indulatát
terjesztem magam körül. A magam életében kell észrevenni, Hogy
útjaimon roml.is és pusztulás van és a békesség útját nem ismerem. Hogy érzik magukat a környezetem ben élő családtagjaim?
A tanítványok kérték Jézust: taníts minket kérni, imádkozni. De
mit kérjünk? Ezt kérjétek elsősorban: szenteltessék meg a Te
neved mi Atyánk, hogy lehessünk egyek Tebenned, hogy lehessünk fiaiddá és leányaiddá, akik szeretik egymást. A Miatyánk
tehát ezzel a kéréssel kezdődik, de ebben a kérésben jut a csúcsra: bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk
az ellenünk vétkezőknek. Amikor vége van a Miatyánknak, a
következő mondatokban ezt a kérést ismételi meg. Az Atya nevét
a tékozló fiú bűnbánattal szentelte meg: Atyám vétkeztem az ég
ellen és Te eliened ... És ha az Atya megbocsátott, én is köteles
vagyok felebarátomnak megbocsátani. Ha valóban megbocsátottam, akkor köteles vagyok őt befogadni, felvenni baját, terhét,
közösséget vállalni vele. Így értsem aMiatyánkat.
Uram, a Te neved szent, add, hogy énelöUem is szent legyen, hogy
kész legyek mindenkor odaszentelni magamat Tenéked és így legyek
szolgáddá. Ámen
És bocsásd meg bűneinket, Hogy ne terheljék lelkünket,
Amint mi is megbocsátunk, Ha vétett felebarátunk! Szelídség és
jóindulat Így egyesíti nyájadat. 72, 6
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Szombat

Istent féljük és szeressük!
"Félelemmel és rettegéssel munkáljátok

üdvösségteket."

Az üdvösség Isten ajándéka, Ő készítette azt el számunkra.
AmitIsten elkészített, ahhoz sem hozzátenni, sem elvenni nem
szabad.Hogy az Isten szabadító, üdvözítő munkája bennem hatni
tudjon,az tőlem is függ. Magatartásommal meg tudom hiúsítani
Istenszabadító, megváltó, !llegtartó, űdvőzítő munkáját. Ezért
vana figyelmeztetés: félelemmel és rettegéssel munkálj átok üdvösségteket. A "munkálj átok " a görög eredetiben azt is jelenti:
feldolgozni.A magam számára fel kell dolgoznom az üdvösséget,
azén körülményeim között engedni kell hatni Isten szabadító
munkáját. Sok mindentől szabaddá kell lennem, ami eddig megkötözött.Ezt pedig valóban félelemmel és rettegéssel kell munkálni.Attól kell félni, hogy engedetlenségemmel el ne rontsam
azt,amit végezni akar bennem. Mert sajnos mi Isten jó elgondolásaitel tudjuk rontani. Ahol az ember már nem saját magában
bízik,fél saját magától, ott születik meg ez az imádság: Ne az én
akaratomlegyen meg, hanem a Tied. Kijelölt igeszakaszunk előtti
részben olvasunk arról, hogy Jézus ezt megvalósította azzal,
hogyönmagát megüresítette, szolgai formát vett fel, engedelmes
volt halálig. Ő hozzám hasonlóvá lett, hogy segíthessen rajtam.
NekemŐhozzá kell hasonlóvá lennem azzal, hogy az üdvösség
elveszítésétől félve Neki engedelmeskedem.
Adj engedelmes és alázatos-szívet
Uram, hogy ne önmagamban
bízzam, hanem mindenkor előtted öntsem ki szívemet, hogy Te rnunkálkodhass bennem. Ámen
Megtörve és üresen adom magam Neki, Hogy újjá Ő teremtsen,

azűrt ő töltse ki. Minden gondom, keservem az Úrnak átadom,
Ő hordja minden terhem, Eltörli bánatom ..... 427,2
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A hit harcához erő kell
"Legyetek erősek az Úrban."
A hit harcát harcolni annyit jelent, mint harcban állni a hitetlenséggel. A hitetlenség a sötétség hatalma alá került ember
alapmagatartása.
Amint a bűnbánó ember megalázkodik
Isten
előtt, igazat ad az igének, a megromlott óember azonnal ellentámadásba kezd a kételkedő gondolatokkal.
~zzel a régi fondorlattal kezdi: csakugyan azt mondta az Isten? Igy kezdi támadásait,
lövöldöz a kételkedés "tüzes nyilaival".
Aki nem használja a
, védekező fegyvereket, az elesik ebben a harcban. Bizonytalanul
nem lehet megállni a küzdelemben.
Kell a szilárd meggyőződés,
az erős hit, és ezt tudni kell használni. Isten elkészítette számunkra teljes védekező fegyverzetét amiket magunkra kell öltenünk.
Ezek mind védekező fegyverek, mert a keresztyén ember nem
támad. A hívő ember védekező háborút folytat. A mi dolgunk
álljatok meg a hitben, legyetek férfiak, legyetek erősek. Erős csak
úgy lehetek, ha nem a magam erejében bízom. Ezért kell naponként elveszteni a magam lelkét, a magam erejét. Be kell látni,
hogy a magárn erejével nem tudok megállni ebben a harcban.
Szüntelen segítségre szorulok, ezért állandóan segítségül kell
hív nom az Ő nevét. Az Úr neve által leszek erős.

Uram láttasd meg velem erőtlenségemet, hogy belássam én magam is: az én erőm magában mit sem ér, állandóan szükségem van
a Te vigasztaló bátorításodra. Ámen
Isten nékem erőm, bizodalmam, Nyugodalmam,
sok fájdalmam. Én hatalmában Bízom s oltalmában
ban. 338, 1
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Hétfő

Ne légy hitetlen, hanem hívő!
"Oh hitetlen nemzedék, meddig leszek még veletek."
Ha hitben akarunk járni, a hitetlenséget
kell legyőznünk.
Amikor az űrhajót a rakéta magasba emeli, akkor a föld vonzó
erejét győzi le. Itt a földön állandóan az a dolgunk, hogya bűn
vonzó erejét, ezt a lehúzó erőt legyőzzük. Pál apostol azt mondja:
az odafelvalókat keressétek, ne a földieket. Mi az odafelvaló és
mi a földi? A földi az alulról való, az erőtelen. Az az Istentől
elszakadt ember, aki a maga erejével próbálja pótolni az elveszített isteni erőt. Ez az ember a másoktól elvett erővel, az összefogás erejével is próbálja ezt az erőt megszerezni. A felülről való
ember belátja, hogy nincs ereje, ezért segítségül hívja az Úr nevét.
Jézusnak így mondja ezt igénkben a gyermek atyja: hiszek Uram,
légy segítségül az én hitetlenségemnek.
A bennünk lévő Istennel
szemben álló magatartás teszi nehézzé a hitet. Ezért mondja
Luther, hogy bűnbánat nélkül nem lehet hinni. Csak üres kézzel,
saját szegénységünk,
hitetlenségünk
megvallásával lehet közelíteni Istenhez. Ő az éhezőket betölti javakkal, a gazdagokat üresen
küldi el. Ezt énekelte Mária az hálaadó énekében. Ezt az éneket
nekünk is meg kell tanulni, mert ez valóság. Ha valaki meg akarja
Istent ismerni, így alázza meg magát. Csak a szegényeknek,
alázatosoknak ad új erőt.
Uram, adj hitet nékem és szabadíts meg a bennem lévő hitetlenségtől és kételkedésuil; Ámen
Hiszek Uram, de erősíts, Kételkednem ó, ne hagyj; bűn, halál
ellen bátoríts, Üdvöm, gyámolom maradj! Egyedül Tebenned
bízom, S egykor Téged oh Jézusom, Ott hol bánat nincs többé.
Láthatlak mindörökké. 418, 4
ő
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Fáradhatatlanul végezd munkádat
"Lelketekben elfáradva el ne csüggedjetek."
Ma nagyon sok a megfáradt, elcsüggedt ember. Fáradtságuknak alapja nem mindig testi, hanem lelki. Úgy érzik, hogy nem
bírnak megküzdeni az előttük álló feladatokkal, mert azok felülmúlják erejüket. Ha az életben valami nehézséggel találkoznak,
hamar megfutamodnak előlük. Nagyon szükséges a keresztyén
ember számára is a figyelmeztetés: el ne csüggedj. Aki elcsügged,
elhagyja magát és várja, hogy valaki majd csak segít rajta. Pedig
a keresztyén ember ne arra vágyódjon, hogy őt hordozzák,
hanem arra, hogy ő hordozzon másokat. Az elcsüggedés ellen
egyedüli megoldás: nézzünk fel Jézusra, a hit elkezdőjére és
bevégzőjére. A hitet nemcsak elkezdeni kell, hanem be is kell
végezni. Az apostoli vigasztalás így hangzik: "sok nyomorúságon
át kell nékünk bemennünk az Isten országába." A nyomorúságok
között egyedül az vigasztalhat, hogy ezekben Jézus megállott és
adja nekünk az erőt, hogy mi is megálljunk.
Az Ördög ~élja, hogy elvegye kedvünket a hit harcától, kedvenc eszköze az elcsüggesztés, hogy kilátástalannak lássuk életünket. Erre is vonatkozik Jakab apostol figyelmeztetése: álljatok
ellene az Ördognek és elfut tőletek, közeledjetek Istenhez és Isten
is közeledni "fog hozzátok. Jézus mondja: higgyetek Istenben,
higgyetek énbennem.

Uram, adj állhatatos szívet, hogy a Benned való hitben ki tudjak
tartani, hogy semmi el ne rémítsen engem a Te követésedtől. Adj
naponként megújuló hitet. Ámen
Ne csüggedj el kicsiny sereg, Szívedet ne rémítse meg Sok ádáz
ellenséged! Bár dühök ellened fordul S te félsz és könnyed
kicsordul: Nem árthatnak tenéked. 260, 1
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Ne légy elbizakodott

Szerda

hívő!

"Háromszor megtagadsz engem."
Nagy baj a hitben való elbizakodottság. Elfeledkezünk arról,
hogy Isten megengedi a Sátánnak, hogy hitünket megpróbálja.
Csak olyan hittel lehet bemenni az Ő országába, amelyet tűz
próbált meg. Istennek emberei soha nem voltak magabiztosak.
Amikor Péter elbizakodottan nyilatkozott, még nem ismerte önmagát. Nem ismerte saját állhatatlan szívét, nem tudta, hogy
csalárd a szív és gonosz az. Ne bízzunk saját szívünkben. A hit
útján félelemmel és rettegéssel kell járni. Ez a félelem és rettegés
egyúttal feltétlen bizalmat is jelent Krisztus iránt. Feltámadása
után a Genezáret tavánál háromszor kérdezte meg Jézus Pétert:
"Simon, Jónának fia, szeretsz-e engem." Ez a három kérdés
mélységesen megszomorította Pétert, mert eszébe jutott tagadása.
Nagy szükségünk van arra, hogy helyesen ismerjük meg önmagunkat. Minden ember többet képzel magáról, mint ami a valóságban. Ezért ér bennünket a csalódások sorozata. Isten előre
megmondja nekünk, hogy kik vagyunk, csak mi nem hisszük el.
Amikor Dávid önmagát megismerte, akkor mondta el bűnbánati
zsoltárait. Aki önmagát helyesen megismerte, az naponként járul
a kegyelem királyi székéhez és kéri a bocsánatot.

Uram, add, hogy úgy ismerjem meg magamat, ahogyan Te ismersz engem és hogy járjak mindvégig alázatosságban. Ámen
Szelíd szemed Ur Jézus, Jól látja minden vétkemet, Személyemet ne vesse meg Szelíd szemed Úr Jézus!
Szelíd szemed Úr Jézus, Tekintsen rám, ha roskadok; Adjon
békét, bocsánatot, Szelíd szemed Úr Jézus. 385, 1,2
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Ments meg minden baj tál
"Szabadíts meg minket a gonosztól."
Ez a Miatyánk utolsó kérése. Összefoglaló kérés, ahogy Luther
mondja a Kiskátéban ennek a kérésnek magyarázatával
kapcsolatban "Mindent összefoglalva azt kérjük ebben az imádságban,
hogy a mennyei Atya szabadítsa meg testünket és lelkünket,
javainkat és becsületűnket
fenyegető mindenféle baj tóI. " Mi ez
a gonosz, amitől kérjük; hogy szabadítson meg Isten. Az előző
kérések magyarázataiban
mondja, hogy ez a gonosz: az Ördög,
a világ és saját testünknek akarata. Ha ezek erőt vesznek rajtunk,
akkor mi magunk válunk gonosszá, mi leszünk a gonosz. Ez azt
jelenti, hogy bajt okozunk magunknak és felebarátunknak,
alkalmatlanok, használhatatlanok
leszünk Isten és a felebarát szeretetére, szolgálatára. Rajtam is múlik az, ha a gonosz, a hitetlenség,
a csüggedés felülkerekedik
rajtam. Ha tudom, hogy ez a veszély
fennáll, akkor kérni fogom: szabadíts meg minket a gonosztól. Ha
bennem a hitet legyőzi a hitetlenség, bizonytalankodó,
határozatlan, zsörtölődő, elégedetlenkedő
leszek. Megrontom a környezetemet is a családban és a munkahelyemen.
Vigyázni kell arra,
hogy alkalmas, hasznos ember maradhassak, de ehhez meg kell
tagadni magamat, fel kell venni a keresztemet, résen kell lenni
a gonosszal szemben.
Uram, ne engedj minket elesni a kisértésben, taníts éberen vigyázni és imádkozni állandáan.: Te adj erőt, amikor fogy az erőnk. Ámen,
Kísértésbe minket ne vígy! A Sátán gonosz és irigy. Ha tőrbe csal
Te adj erőt, Hogy bátran visszaverjük
őt! Szent Lelked maga
segítsen Híven megállni a hitben. 72, 7
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Szombat

Isten kitartóvá

tesz

"Hitetek próbája állhatatosságat eredményez."
Akinek élő hite van, az kísértések, próbák között él. Ez azért
van, mert a hit nem a láthatókra, hanem a láthatatlanokra néz.
Mi itt a földön a látható világban élünk. Szükségünk van a
látható világ dolgaira, mert testben élünk. Az ördög az embert
a láthatók által igyekszik hatalmába is keríteni, leigáz ni. Ezért
mondja Pál apostol: Mi nem a láthatókra nézünk. A láthatók
nagyon könnyen megcsalnak bennünket.
Bár Isten ajándéka
minden, amit a látható világban kapunk, ezeket hálaadással kellene venni és Isten dicsőségére kell felhasználni. A Sátán a láthatókat úgy kínálja. mintha az övé lenne. Azért nehezek ezek a
próbák, mert a kívánság bennünk van. Ezért olyan hitre van
szükségünk, amely a próbák ban' állhatatosan, kitartóan megáll.
A próbák ban megállás azon múlik, tudunk-e mindent odaadni,
de elsősorban saját magunkat az Úrnak. Nekünk önző, kapzsi
embereknek ez nagyon nehezen megy. Megromlott lényegünknél
fogva mi mindig csak kapni akarunk. Isten azért vizsgáztat, azért
ad a Sátán k~zébe is, hogy megtanuljunk adni. Az adás isteni
vonás. Az utolsó ítéletben is azt fogja nézni az Úr, tudtunk-e
adni. Mi a vizsgát keservesnek tartjuk, pedig örülni kellene a
nevelésnek.

Taníts meg Uram örülni annak, hogy Te itt vizsgáztatsz engem,
hogy már itt tanuljam meg a mennyek országának örök törvényét,
hogy mindenem a Tied. Ámen
Az aranyat tűz próbálja, Hogy leváljék a salak. Szenvedés a hit
próbája, Hogy megtisztulj az alatt. Így vagy Jézus tanítványa,
Ellenségnek is barátja
434, 2
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Az irgalmashoz irgalmas vagy
"Nem kellett volna neked is megkönyörülnöd szolgatársadon."
Istennek sok neve van. A név az Ő lényegét jelenti. Egyik
legfontosabb neve ez: kőnyőrűlők, akin könyörülök és irgalmazok, akinek irgalmazhatok. Ez a kőnyőrűlő
és irgalmas Isten
mondja: "Legyetek irgalmasok, miként a ti mennyei Atyátok is
irgalmas." Istent nem ésszel, hanem szívvel lehet megismerni.
Akárki nem juthat el Isten megismerésére. A szívében felfuvalkodott embernek Isten nem jelenti ki magát. Ő elrejti magát a
bölcsek és értelmesek előtt, de a tudatlanoknak kijelenti magát.
Ha az elveszett fiú megalázza magát, belátja, hogy mindent eltékozolt, hogy nyomorulttá és szegénnyé lett, akkor megkönyörül
rajta az Atya és megbocsátja bűneit. Istent a bűnbocsánat elnyerése által ismerhetjük meg. Ez az ismeret azonban arra kőtelez,
hogy mi is bocsássunk meg azoknak, akik ellenünk vétettek. Ha
nem ezt tesszük, akkor az irgalmasság törvénye alapján elveszítjük az elnyert bűnbocsánatot. Nem igaz tehát, hogya bűnbocsánat feltétel nélkül van. Van feltétele. Az a feltétele, hogy én is
megbocsássak embertársaimnak és felvegyem az ő ügyüket, bajukat, törődjek velük. Ezt elvárja Isten minden embertől, akinek
ő megbocsátotta bűneit.
Uram, adj irgalmas szívet, hogy kész legyek mindig megbocsátani
azoknak, akik ellenern vétettek. Adj erőt, alázatosságot, hogy ne
vétkezzem felebarátom ellen. Ámen
Jézusunk kérünk, szenteld meg lelkünket, Hogy megbocsássuk mi is a bűnöket Mindeneknek,
kik ellenünk vétettek és
elestenek. 365, 3
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Hétfő

Legyünk jó példa egymásnak!
"Intsétek egymást kölcsönösen."
Kötelezettek vagyunk egymásnak kölcsönösen megbocsátani.
Ez azt is jelenti, hogy kötelezettek vagyunk egymást hordozni,
egymást pásztorolni. A hívők közössége egymást nevelő gyülekezet. Az azonban nem mindegy, hogy ezt hogyan végezzük. Ha
fölényesen, kioktatólag közeledünk a másikhoz, nem fog ránk
hallgatni. Ne feledkezzünk meg arról, hogy kegyelembe fogadott
bűnösök vagyunk mindnyájan, ne akarjunk egymás fölé kerekedni. Az elnyert bűnbocsánat tegyen alázatossá minket. Ha
uralkodhi akarunk a nyáj on, a nyáj azt nem fogja eltűrni.
Ahol közösség van, ott a bűnt nem szabad elhallgatni. Az nem
árulkodás, ha valakinek a bűnére figyelmeztetik a gyülekezet
vezetőjét. Az is nagy baj, ha a tagok nem akarják észrevenni a
bűnt, mert az kellemetlenségekkel jár. Ahol élő gyülekezet van,
ott elengedhetetlen a bűn megítélése. Erre a feladatra nem mindenki alkalmas. Csakis olyan, akit magát is intettek és az intést
példamutatóan elfogadta. Nehéz elfogadni, amikor valamilyen
bűnünkre figyelmeztetnek
és szégyellni kell magunkat. Aki
ilyenkor lenézi a megítéltet, magát különbnek gondolja, az alkalmatlan a pásztori szolgálatra.

Uram, tégy alkalmassá a pásztori szolgálatra, hogy tudjak könyörülő szívvel fordulni felebarátaim felé. Ámen
Beszédem mindenkor Tiszta és igaz legyen, Hiábavaló szó
Hogy számból ki ne menjen! Ahol csak szólnom kell Hűséggel
másokért, Szavam ba adj erőt: Szent Lelked erejét. 436, 3.
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Kedd

Senkit meg ne botránkoztassunk!
"Jaj annak, aki felbotlat. "
Ebben a világban a keresztyén embert sok minden felbotlatja.
vagyis bátorítja arra, hogy ne vegye komolyan Isten törvényét,
nem lesz baj abból, ha félrelép. Ezen nem lehet változtat ni, a hívő
embernek itt kell vizsgázni. Az a dolgunk, hogy jól vizsgázzunk.
Akkor lesz súlyossá a kérdés, ha én leszek felbotlatóvá a másik
ember számára. Erre mondja Jézus, hogy az ilyennek jobb lenne
malomkövet kötni a nyakába és úgy vetni őt a tengerbe. Elsősorban azzal lehetek én felbotlatóvá, ha nem bocsátok meg, ha Kain
módjára azt mondom: avagy őrizője vagyok-e én az én testvéremnek. Ha nem vagyok őriző, akkor vesztő vagyok. Mi mindnyájan
megromlott, bűnös emberek vagyunk. Szükséges, hogy hordozzam a másikat, engem is hordoz valaki. Vagy hasznos, építő
leszek Isten országában, vagy romboló. Isten minket be akar
építeni az Ő testébe, az egyházba, hogy mi is hordozzuk azt, akit
Isten ránk bízott. Amennyi terhet hordunk, annyira fog erősödni
a hitünk. Ne fáradjunk bele egymás terhének hordozásába. Kitartónak, állhatatosnak kell lenni ebben a munkában, így erősödünk meg a belső emberben. Így értjük meg mindig jobban, hogy
a Bárány hordozza az én bűneimet.

Taníts Uram arra, hogy vigyázva és imádkozva éljek ezen a
földön, hogy szavaimmal, viselkedésemmel fel ne botlassam azt, aki
Benned bízik. Ámen - Te hozzám mindennap, Kegyelmes vagy Istenem S én ne lennék-e jó Ahhoz, ki vét ellenem? Segíts azt szeretni, kinek Te
Atyja vagy, Akihez jóvoltod, Mint énhozzám oly nagy! 446, 4.
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Életünkkel

világítsunk

Szerda

a világban

"A gyertyát tegyük a gyertyatartóba."
Gyertyát azért gyújtunk, hogy a gyertyatartóba
tegyük és
világítson a házban lévőknek. 2. Kor 4, 6.-ban olvassuk: "Isten,
aki szólt: sötétségben világosság ragyogjon, Ő gyújtott világosságot a mi szívünkben az Isten dicsősége ismeretének a Jézus
Krisztus arcán való világoltatása végett." Istent Jézus Krisztusban lehet megismerni, Ő az elveszett bűnösök Szabadítója. Jézus
Isten Fia emberré lett értünk. Mi is kötelesek vagyunk életünket
adni felebarátainkért. Azért szabadított meg önmagunktól, hogy
szolgální tudjunk a másik embernek, hogy ki tudjunk lépni
önmagunkból és oda tudjunk lépni a másik emberhez. Azért
szabadított meg a bűntől, hogy meglássuk a másik ember baját,
betegségét, szenvedését. Az a cél, hogy tudjunk segíteni, hogy
ne a magunk hasznát nézzük, hanem a másikét. Ehhez meg kell
látnunk saját nyomorúságunkat:
hogy a belső ember szerint
gyönyörködünk az Isten törvényében, de van egy másik törvény
a tagjainkban, amely rabul ád a bűnnek. Ha ettől meg nem
szabadulok, !naradok kőszívű, érzéketlen a másik ember bajaival
szemben. Kell a valóságos bűnbánat, az igazi önismeret, hogy igaz
szívvel tudjak segíteni a felebarátnak.

Uram, szabadíts meg engem önmagam tói, a bennem lévő önző
óembertől. Adj új szívet, amely együtt tud érezni a felebaráttal az
ő bajában és örömében. Ámen
Ó segíts mással tenni, Mit tettél velem, És szolgálatban lenni
Kész szívvel szüntelen! Elvetve önzést, érdeket, Az hajtson, ami
Téged, A tiszta szeretet. 416, 4.

394

SZENTHÁROMSÁG

2Kor 2,3-ll

üNNEPE UTÁN 22.

Csütörtök

Ne higgy a vesztőnekt
"Ismerjük a Sátán szándékát."
Az a Sátán szándéka, hogy elveszítse az ember lelkét. Azt
akarja elérni, hogy kétségbeesésbe, bűnbe és más nagy gyalázatba kerüljünk. Viszont Istennek az a célja, hogya bűnős megtérjen
útjáról és éljen. A Sátán módszere az, hogy kívánatossá teszi a
bűnt, a törvénytelenséget.
Amikor aztán a bűn következményei
nyilvánvalóvá lesznek, akkor vádolni kezd és azt bizonyítja,
hogy rajtunk már nem lehet segíteni. Szándéka az, hogy essünk
kétségbe. Isten megítéli a bűnt és a bűnbánatot akarja felébreszteni bennünk, de nem akarja a bűnős vesztét. Isten azt akarja,
hogy a bűnős megtérjen és éljen. A mi dolgunk az, hogy ehhez
segítsük hozzá a vétkezőt. Igen nagy dolog a megtérés, a bűnbánat. Istennek igen nagy ajándéka. Nagy árat fizetett érte, Egyszülött Fiát adta.
Úgy kell egymást inteni, figyelmeztetni, hogy a másik ember
el ne keseredjen, hanem lássa be bűnét és térjen meg. Az ilyenfajta egymáshoz való kapcsolatot Jézustól tanulhatjuk
meg. Ne
akarjunk egymásra semmit rákényszeríteni.
Lássa meg a másik
ember, hogy mi is ugyanazon terhet hordozzuk, mint ő. Nehezen
megy a gőgös óember megalázása. Mindenkinek magának kell
belátni, hogy kegyelemre szorult bűnös.

Uram, add nekem az alázatosság lelkét, hogy magamat megalázva tudjak kiizeledni embertársamhoz és így tudjam ót figyelmeztetni. Ámen
Ments meg a kevélységtől, Elbízott önhittségtől, Uram híveidet; Ints, hogy sokkal tartozunk És méltatlanok vagyunk! Ó adj
alázatos szívet! 445, 5.
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Péntek

A gonosz indulat rossz tanácsadó
"Minden mérgességet és fölgerjedést vessetek ki."
A bűn az embert az embertől eltávolította. Isten újból egybe
akarja szerkeszteni azt, amit a bűn szétválasztott. A bűn sokféle
formában nyilvánul meg. Keserűség, harag, indulat, kiabálás
azért van, mert az ember még nem békült meg Istennel és a
felebarátjával. Leginkább a házasságban és a családi életben
fejtenek ki ezek az indulatok romboló munkát. Elviselhetetlen
feszültségek jönnek létre ott, ahol békességnek és engedékenységnek kellene uralkodni. A gonosz indulat igen rossz tanácsadó.
Ha haggyuk indulatainkatk szabadon garázdálkodni, helyrehozhatatlan károkat okozhatunk magunknak és másoknak is. Ezzel
szomorít juk meg Isten Szent Lelkét és úrrá lesz a gonosz lélek
felettünk. A keserű méreg azért van az emberben, mert úgy
érezzük, hogy minket megbántottak, lebecsültek. Isten tanácsa
az, hogy vessétek ki magatokból a keserűséget, haragot, kiabálást, istenkáromlást. Hogyan lehet kivetni? Mindenekelőtt le kell
csillapodni, b~ekell látni, hogy nem úgy vannak a dolgok, ahogy
én felgerjedt állapotomban gondoltam. Be kell látni azt is, hogy
nincs igazam, amikor harag van szívemben felebarátom iránt. Ha
meg is bántott, az nem olyan "nagy ügy", amilyennek én azt
gondoltam. Isten megbocsátott, én is bocsássak meg.
Urunk, szabadíts meg minket a bennünk lévő megkeseredett,
haragvó oembertől. Taníts lecsendesedni és megbocsátani. A békesség lelkét add szívembe. Ámen
Ne ölj! Rosszért bosszút ne állj! Ne gyűlölj, ne haragudjál! Légy
béketűrő és szelíd, És szeresd ellenségeid! Szánj meg Urunk. 433, 6.

396

SZENTHÁROMSÁG

Csel 7,59-60

ÜNNEPE UTÁN 22.

Szombat

Ne állj magadért bosszút
"Ne tulajdonítsd nékik e bűnt,"
A megromlott emberi természetben benne van a bosszúvágy.
Ha valamilyen valódi, vagy vélt sérelem ér bennünket, azonnal
kéznél van a visszafizetés, a bosszú. Ez rontja meg a családok,
rokonok és népek közötti együttélést. A visszafizetésnek soha
nincs vége. Ez az oka a háborúknak is. Pál apostol mondja:
magatokért bosszút ne álljatok szeretteim. Ezt a kérdést, ennek
elbírálását bízzuk Istenre. A mi dolgunk az, hogy megbocsássunk
azoknak, akik ellenünk vétettek. Ezt cselekedte Jézus is a keresztfán. Így imádkozott azokért, akik őt megfeszítették: "Atyám
bocsáss meg nékik, mert nem tudják mit cselekesznek." Istvánvértanú is így imádkozott azokért, akik őt megkövezték: "Uram
ne ródd fel nékik ezt a bűnt."
Ha azt szeretnénk, hogy Isten meghallgassa imádságunkat,
nekünk is el kell rendeznünk embertársainkkal az elintézetlen
ügyeinket. Az Ő országába nem lehet bemenni haraggal. De nem
csak úgy akárhogy kell megbocsátani felebarátainknak, hanem
szívből, őszintén. Még keresztyén családokban is sok bajt okoz
a harag, megkeseríti a családtagoknak egymáshoz való viszonyát.
Sokszor napokig nem beszélnek egymással a családtagok, rossz
lesz a légkör. Elveszíthetjük az Istentől kapott bocsánatot, ha mi
nem bocsátunk meg egymásnak.

Add Uram, hogy az-az.indulat legyen bennem, amely Benned volt,
hogy tudjam magam megüresíteni, tudjam elfojtani a bosszúvágyat
és szívből megbocsátani. Ámen
Ki oly alázatos voltál, Mindenkiért imádkoztál, Add ebben is
híved legyek Az ellenséggel jót tegyek, Bántóimnak megbocsássak, Felhőn át is égbe lássak. 382, 5.
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Ne engedj testi kívánságaidnak!
"Azzal dicsekesznek, ami a gyalázatuk."
A keresztyén élet Istennek tetsző élet. Voltak, akik ezt az
életet bemutatták. Ilyenek voltak Ábrahám, Pál apostol, a többi
apostolok, az első keresztyének,
Luther, Ruotsalainen Pál, és
még sokan mások, akiknek neveit nem is ismerjük. Ezek az
emberek elmondhatták: legyetek az én követőim. De azt is megmondották, hogy aki a testi kívánságainak és szenvedélyeinek
szabad utat ad, az Krisztus keresztjének ellensége és életének
vége kárhozat lesz. Azt rnondja pál apostol, hogy dicsőségük az
ő gyalázatukban van, mert a földiekkel törődnek. Ez nem azt
jelenti, hogy bún az, ha valaki a földi életéhez szükséges dolgokat
igyekszik megszerezni. "Földiekkel törődni" annyit jelent, önző
életet élni, csak magunkkal foglalkozni. Az ember gyalázata az
önzés. Az az áldott élet, amelyből a másik ember rátalál az
Istenhez vezető útra, a békesség útjára. Ezt az utat csak a békesség fiai tudják bemutatni, akik minden körülmények között a
békességet m}lnkálják életpéldájukkal.
Ez elképzelhetetlen önmagunk megtagadása és Istennek való odaszánás nélkül. Szánjuk
oda magunkat Istennek.

Köszönjük Neked Úr Jézus, hogy utat mutatsz nekünk földi
életünkben. Köszönjük azokat, akik a Te bizonyságtevőid voltak.
Add, hogy követőik lehessünk. Ámen.
Bár vívná harcát minden gyermeked Oly híven, bátran, mint
e győztesek És velük zengné majd az éneket: Hallelujah, Hallelujah, Hallelnjah. 454, 3.
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Hétfő

Legyünk a világ világossága!
"Nem azt kérem, hogy vedd ki őket evilágból."
Ebben a világban kétféle módon lehet élni: lehet test szerint
és lehet lélek szerint élni. Test szerint élni annyit jelent, hogy
testi kívánságainkat kővetjük. Lélek szerint élni pedig azt jelenti,
hogy Isten akaratát kővetjük cselekedeteinkben.
A test szerinti
élet vége kárhozat, a Lélek szerint való élet vége örök üdvösség.
Aki Lélek s{erint él, az meg fogja feszíteni a testi kívánságokat.
Mi arra vagyunk kötelezve, hogy ebben a világban Isten akarata
szerint éljünk. Ez nem megy könnyen. Harcolni kell saját óemberünk ellen. Amíg ebben a testben élünk, addig .gondunk lesz az
ördöggel, világgal és saját testünk kívánságaival. Ezt így mondja
Luther is aKiskátéban.
A világból nem lehet kifutni, benne kell élni. Az a fontos, hogy
ebben a világban ne a gonosz uralkodjék rajtunk. Jézus a főpapi
imában így imádkozik értünk: "Nem azt kérem, hogy vedd ki
őket a világból, hanem őrizd meg őket a gonosztól." A gonosz
mindannak összességét jelenti, ami elválaszt minket Istentől és
a felebarátunktól. Isten azt akarja, hogy egy legyek Vele gondolkodásomban, cselekedeteimben. Ez azt is jelenti, hogy az Isten
akarata legyen az én akaratom. Ehhez az élethez adja az Ö segítségét.

Taníts Uram úgy élni ebben a világban, hogy az Neked tetsző
legyen. Adj bátoiságotés kitartást, hogy a hit harcában meg ne
[áradjak, Ámen
Halljuk meg Urunk hívását! A rögös út ne legyen gát Követni
Jézust hitben! Az Ige erőnk, támaszunk, Szent világánál járhatunk. Így áld, vezérel Isten. 435, 3.
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Légy csendes szívvel, légy békével
"Csendben dolgozva a maguk kenyerén éljenek."

A keresztyén ember abban a társadalomban él, amelybe őt
Isten helyezte, annak a jólétén fáradozik. Tudja, hogy az jóléte
összefügg a társadalom jólétével. Fontos figyelmeztetés igénk ben:
"némelyek tétlenül élnek közöttetek". Ebben a pár szóban a
"tétlenülre" irányuljon figyelmünk. A munka egy k§z9sségi
folyamat, van ritmusa. Nekünk ebben a ritmusban benne kell
élnünk. Munkánk célja a kenyérkereset magunk és családunk
részére. Olyan munkahelyet válasszunk, hogy ott munkánk tisztességes elvégzéséből meg tudjunk élni. Csendben munkálkodva
a magunk kenyerét együk. Nagyon fontos dolog ez a csendben
való munkálkodás. Van, aki mindig zúgolódik, mindig sokállja
a munkát, magát mindig kizsákmányoltnak érzi. Az ilyen morgolódva végzett munka nem sokat ér. Magát is, másokat is akadályoz a munkában. A munkához a figyelem és a csend hozzátartozik. A csend a szívünkben uralkodjon. Ennek előfeltétele a
megelégedettség. Nagy nyereség az istenfélelem megelégedettséggel. Megelégedett csak az lehet, aki mindig mindent hűségesen
elvégez. (Hit nélkül nincs megelégedettség.) Ha elvégeztük munkánkat, bízzuk magunkat Istenre, mert emberé a munka, Istené
az áldás.
ő

Mennyei Atyám, Te szűntelen munkálkodsz megtartatásunk érdekében. Tégy munkatársaddá, hogy hűségesen el tudjam végezni azt
a munkát, amit rám kiszabtál. Ámen

Ne engedd kőnnyelműen Elhenyélnem életemet, Add Uram,
hogy serényen Tegyem kötelességemet, Végezzem jól dolgornat.
Reád bízva utamat. 450, 2.
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Emberi rendelkezéseknek

Szerda

alávetve

"Egy ezüstpénzt .. add oda nekik értem és érted."
A jeruzsálemi templom fenntartásának
költségeire minden évben adót szedtek. Ilyen alkalommal fordulnak
az adószedők
Péterhez és megkérdezik:
"A ti mesteretek nem fizet templomadót?"
Jézus nem hord magánál pénzt és mint Fiú nem is köteles adót
fizetni az Atyának szentelt jeruzsálemi
templomra.
Azonban
senkit nem akar megbotránkoztatni,
és jól tudja, hogy az Atya
megadja mindazt, amire neki és tanítványainak
szüksége van,
ezért szól péternek: a kifogott hal szájából vegye ki és adja oda
kettőjükért az adót.
Elég gyakori, hogy hívő emberek, vagy csoportok a hit szabadságára hivatkozva ki akarják magukat vonni emberi kőtelezettségek alól. Jézus Krisztus alázatosan alávetette magát emberi rendelkezéseknek
is. A templomadó megfizetése túlmutat ezen az
egy kötelezettségen.
Akik ebben a világban élnek, azokra vonatkozik ennek rendje. Az adót ki kell fizetni, a katonaidőt le kell
tölteni, járni kell iskolába. Ezeket nem lehet lerázni, mint valami
nyűgöt. Hozzátartoznak
földi vándorlásunkhoz.
Ezekben sem
hagy magunkra mennyei Atyánk.
Uram, te tudod, milyen gyakran kritizálom az emberi előírásokat,
mert nincs bennem készség az engedelmességre. Add, hogy ne felejtsem el ígéretedet, mindenben megadod amire szükségem van. Ámen.
Amim csak van, mindenem Tetőled van, Istenem, Atyai kedvedből. Te adtad testem, lelkem És minden tehetségem Nagy,
végtelen kegyelmed ből. 445,1
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Rendeljétek alá magatokat!
,,Adjátok meg mindenkinek, amit/el tartoztok.

n

Isten országának törvénye az alárendeltség. Ez az alárendeltség
a szolgálat. Minden, ami körülvesz engem ebben a világban, Isten
ajándéka. Mindent azért ad Isten, hogy a jóra használjam. Egyszer majd mindennel el fogok számolni. Isten valamennyi ajándéka arra való, hogy azzal valamelyik embertársamnak
szolgáljak.
Azt olvastuk mai igénkben: adjátok meg mindenkinek
azt, amivel tartoztok. Azzal tartozunk egymásnak, hogy szeressük egymást kölcsönösen. Mindenkit máshogyan kell szeretni. Ez a szükséglet szerint van. Az irgalmas samaritánus tudta, hogyan kell
szeretni felebarátját.
Akinek adóval tartozunk, annak adjuk meg az adót. Jézus azt
mondja: adjátok meg a császárnak, ami a császáré és Istennek, ami
az Istené. Tudni kell, hogy mivel tartozunk a munkahelyünknek
és mivel tartozunk Istennek. A törvény őreinek félelemmel tartozunk. A fegyver, amit visel, kifejezésre juttatja a hatalmat, amelyet képvisel. Aki a törvényt megtartja, annak nincs oka félni.
Akinek tisztélettel tartozunk, adjuk meg a tiszteletet. A gyermek,
aki nem tiszteli szüleit, ha felnő és szülő lesz, őt sem fogják
tisztelni gyermekei. Egymás kölcsönös tisztelete nélkül nincs
békesség és ..ildás.

Uram, adj alázatos szivet, hogy magamat megalázva tisztelni és
szeretni tudjalak Téged mindennél jobban és felebarátomat úgy,
mint magamat. Ámen.
Tiszteld atyádat, anyádat, Szófogadással szolgáljad, És segítsd,
ahol teheted. Így lesz hosszú az életed. Szánj meg Urunk. 433, 5.
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Lehet más emberré lenni
"Mígnem az egész megkelt."
A hívő ember két világ polgára. Testi születésünk által kerültünk bele ebbe a világba. Ennek a világnak törvényeit figyelembekell venni. A másik világ Isten országa, Isten uralma. Megtérés
által, gondolkodásunk megváltozása által és újjászületés által
mehetünk be Isten országába. Istennek ez az uralma az Ige, a Mag
befogadása által kerül belénk, ha hittel párosítjuk az Igét. Isten
országa nem földrajzilag meghatározható. Jézus szavai szerint
Isten országa bennünk kell legyen. Úgy kerül belénk, ahogyan
azasszony belekeveri a kovászt a lisztbe. Ha tényleg belekeverte,
akkor a liszt teljesen átalakul, megkel. Belső átalakulás megy
végbe benne és kenyér lesz belőle. A kenyér hasznos, emészthető
táplálék, ez már se nem liszt, se nem kovász. A kenyér bennünk
erővé változik. Példázatról van itt szó, Számunkra ez a kenyér
Isten igéjét jelenti. Ha hittel befogadjuk, olyan erő birtokába
jutunk, amelynek segítségével le tudjuk győzni a gonoszt magunkban. A maga erejéből az ember nem tud .megváltozni.
A bűnbánat és bűnbocsánat evan~éliuma által lesz a vad természetű ember szelíd természetűvé. Igy változhatik meg és újuihat
meg az ember.
Uram, add meg, hogy igéd előttem mindig szent legyen, hogy
elfogadjam ítéleteidet, elfogadjam atyai nevelő munkádat engedelmes gyermekként. Ámen- _
Nincs ami megújíthat Se mást, se tégedet, Csak a Krisztusból
tűző Forró, hű szeretet. Mindennap erre vágyik Ki épp utadba
jött. Testvér, mint Krisztus téged, Te úgy fogadd be őt 474,4.

403

SZENTHÁROMSÁG

üNNEPE

lThessz 5,12-15

UTÁN 23.

Szombat

Türelemmel hordozd testvéred!
"Türelmesek legyetek mindenki iránt.".
Az ember egyik alapvető vonása, hogy türelmetlen. Kiestünk
Isten békességéből, ezért kapkodunk. A magunk erejéből akarjuk megvalósítani az elveszített békességet, de az nem megy. Ez
hiábavaló küzdelem. Ebbe a küzdelembe belefáradunk és így
leszünk türelmetlen kapkodók. Azt szeretnénk, ha eg~szerre
minden megváltozna, ha egyszerre mindenki kész keresztyén
lenne. De ez nem megy. Sok a botladozás, sokszor előjön a régi
természet. Nekünk ebben a világban egymás terhét kell hordoznunk» Terhet jelent egyik ember a másik számára. Mi is terhet
jelentünk annak a számára, akivel együtt élünk. Türelem nélkül
nincs keresztyén közösség. Azt mondja igénk: türelmesek legyetek mindenki iránt. Vannak felebarátaink, akikkel szemben nem
nehéz türelmesnek lenni, de vannak "nehéz esetek". A mi dolgunk az, hogy mindenkivel szemben türelmesek legyünk. Nemcsak hívő testvéreink kel szemben, hanem a másként gondolkozókkal szemben is. Bennünk magától ez nem terem, a Lélek
gyümölcseUént születik meg. A Szent Lélek a bűnbánat által
munkálkodik. Be kell látni a magunk türelmetlenségét, meg kell
alázkodni Isten előtt és Ő adja a Szent Lélek gyümölcseként a
türelmet, amit azonban gyakorolni is kell.

Uram, beismerem, hogy gyakran voltam türelmetlen embertársaimmal szemben. Kérlek, Te adj türelmet, békességet. Ámen Te hozzám mindennap Kegyelmes vagy Istenem S én ne lennék-e jó Ahhoz ki vét ellenem? Segíts azt szeretni Kinek Te vagy
Atyja, Akihez jóvoltod, Mint énhozzám oly nagy. 446, 4.
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Kol 1.9-14

Istent mindig mélyebben kell megismerni
"Növekedjetek

Isten ismeretében."

Aki él, az növekszik. Lehet növekedni a gonoszban, de lehet növekedni az Isten ismeretében is. Aki a gonoszban növekszik, abban egyre inkább nyilvánvalóvá lesznek a sátáni
vonások, megjelenik az "emberfeletti ember", akinek nincs szüksége szabadító .Istenre. Aki Isten ismeretében növekszik, abban
az isteni vonások jelenriek meg, vagyis inkább az "istenfiúi"
vonások. Akiben az istenfiúi vonások megvannak, az minden
körülmények között ezt mondja: igen Atyám. A Fiú a Gecsemáné
kertjében is ezt mondta: ne úgy legyen, ahogy én akarom, hanem
ahogy Te akarod. Ebben az Atyának való engedelmességben kell
megerősödnünk. Így leszünk állhatatosak a hitben és így fogunk
megállni a kísértésekben. Itt szüntelenül folyik a vizsgáztatás.
Isten megengedi a Sátánnak, hogy vizsgáztasson. Ha a vizsgában
megállunk, meg fogunk erősödni az állhatatosságban és Isten
erejében. Isten ismerete nem elméleti tudás, hanem az Ő erejének
megtapasztalása. Az Ő erejét pedig hit által tapasztalhatjuk meg.
Ez az az erő, amely megszabadít minket a sötétség hatalmából.
A sötétség a világosság, az erő hiánya. Ennek az erőnek a birtokába bűneink bocsánata által jutunk.
Atyám, add nekem a fiúság lelkét, hogy szüntelen megállhassák
a kisértésekben, ~ogy Neked tudjak minden körülmények között
igent mondani. Ámen--:- Igen Atyám, ha hű karod vezérel S közeleg fényivel a messze

cél, Kísértés, támadás, vihar szelével Pokol hatalma is feléd segél.
356,2.
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Nékünk alá kell szállanunk!
"Menjetek be a szoros kapun."
Aki erre a világra megszületik, az előtt két út áll. Mózes ötödik
könyvének végén így olvassuk: előtökbe adom az élet útját és a
halál útját, az áldás útját és az átok útját. Ezért mondja Jézus:
menjetek be a szoros kapun, mert szoros az a kapu és keskeny
az az út, amely az életre visz és kevesen vannak, akik azt megtalálják. A nagy többség a tágas kapun át a széles úton halad.
Mi a szoros kapu és a keskeny út? Jézus maga a szoros kapu
és Ő a keskeny út is. Azt is mondja: senki sem mehet az Atyához,
csak énrajtam keresztül. Vele kell eggyé lenni a keresztségben és
az úrvacsorában, akkor fogunk a keskeny úton járni. Luther a
keresztségről így tanít a Kiskátéban: "a bennünk lévő régi embernek naponkénti bűnbánattól és megtéréstől vízbe kell fulladnia
és meghalnia minden bűnével és gonosz kívánságával együtt és
viszont naponként új embernek kell előjönnie és feltámadnia,
hogy Isten előtt igazságban és tisztaságban örökké éljen." A szoros kapu és a keskeny út tehát életünk odaszentelését jelenti
Istennek. '
Urunk, taníts minket úgy számlálni napjainkat, hogy bölcs szívhez jussunk. Ne saját kívánságaink szerint, hanem akaratod szerint
éljünk. Ámen.
Ki velem jár, nem él sötétben, Mert én világosság vagyok.
Ahogyan itt szolgáltam, éltem, Példám előttetek ragyog. Út vagyok én, Ki rám figyel, A biztos célt az éri el. 438, 2.
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Kedd

Szorosan ragaszkodj a parancsolathoz!
"Tartsd meg a parancsolatot szeplőtelenül."
Egy parancsolat van, amelyhez tartanunk kell magunkat: "Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és
teljes erődből és szeresd felebarátodat,
mint magadat." Ezt a
parancsolatot azért lehet megtartani, mert Ő előbb szeretett minket. Bizonyságot tett irántunk való szeretetéről azzal, hogy értünk meghalt a keresztfán. Úgy lehet megtartani a parancsolatot,
hogy elhisszük Istennek irántunk való szeretetét. Hogy ebben a
hitben meg is maradhassunk, azért kell a hit harcát harcolni, mert
hit nélkül nincsen szeretet. A hitet azért kell őrizni, mert az
Ördög el akarja dobatni azt velünk. Ezért kapjuk a figyelmeztetést az igében: el ne dobjátok a ti bizodalmatokat,
amelynek nagy
jutalma van. A hit harcának megvívásához pedig igére van szükségünk.
Jézus igével verte vissza a Sátán minden támadását. Azt mondta az Őt támadó Sátánnak: meg van Írva. A mi számunkra sincs
más fegyver a Sátánnal szemben, mint az Ige. Ha az Igét hittel
magunkévá tesszük, bizodalmas imádság fakad belőle. A Gecsemáné kertben erre is figyelmeztette tanítványait:
vigyázzatok és
imádkozzatok, hogy kísértés be ne essetek. Elbukunk a kísértésben, ha nem imádkozunk. A hitből fakadó imádság ad erőt arra,
hogya kísértésben megálljunk és Isten parancsolatát megtartsuk.
Uram, kérlek szabadits meg az elbizakodás veszedelmétől. Taníts
arra, hogy szüntelen vigyázzak és imádkozzam a bűn ellen Veled.
Ámen
Tied vagyok Jézusom, Megyek keresztutadon,
Nyugtot, békét
így lelek. A szeretet Hozzád kapcsol - Boldog, aki híven harcol,
- Veled mindig győzhetek. 208, 5.
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Hiszek a [eltámadásban
"hogy elhiggyék, hogy Te küldtél engem."
Ebben az egész fejezetben Jézus a feltámadásról beszél. Szavai
hitetlenségbe
és értetlenség be ütköznek.
A feltámadást nagyon nehezen érti meg az ember. Azt hisszük, hogy a feltámadás
egy holttest megelevenedését jelenti csupán. Keresztyén hitünk
alapja a feltámadás. A tékozló fiú példázatában Jézus nem jelképesen mondja, hogy "ez az én fiam meghalt, de feltámadott". Ami
a tékozló fiúval történt, az a feltámadás kezdete. Aki feltámadott
a halálból, az rádöbbent arra, hogy nekünk a mennyben van
polgárjogunk. Itt a földön: "nincs maradandó városunk, ezért a
jövendőt kell keresnünk". Pál apostol mondja: "ha feltámadtatok
a Krisztussal, az odafelvalókat
keressétek."
Még itt élünk a
földön, de már a mennyek országának törvényei szerint kell
élnünk. Jézust az Atya azért küldte, hogy feltámassza a bűnben
halottakat és hazavigye őket az atyai házba. Azért nem akarjuk
mi ezeket elhinni, mert akkor meg kellene változtatni életmódunkat. Be kellene látni, hogy önmagunkban
megromlott emberek
vagyunk és Szabaditóra van szükségünk. Jézus Krisztus megszabadít minket a jelenvaló világ bűvöletéből, meg változtat ja értékítéletünket.
Más lesz az értéktelen és más az értékes. Megtanít
arra, hogy ne a láthatókra, hanem a láthatatlanokra
nézzünk.
Uram, támassz fel a halálból, hogy rádöbbenjek arra, hogy van
üdvösség és van kárhozat. Add, hogy itt a földön a Te örök országodat keressem. Ámen
Jöjjön el a Te országod, Terjeszd a fényt, igazságot; Szentlelked
vezérünk legyen, Hogy néped el ne tévedjen! Törd meg a Sátán
erejét, Egyházadat Te áldd, Te védd. 72,3.
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Élek többé nem én, hanem él bennem a Krisztus
"Nekem az élet Krisztus, a meghalás nyereség."
Mi nekem az élet, miben látom életem értelmét? Sokan úgy
látják, hogy az élet egyenlő az élvezettel, gyönyörködésseI,
gazdagsággal, földi javakban való bővölködéssel. Mások számára az
élet egyenlő a munkával, a tudományokban
való előrehaladással,
az önzetlen szolgálattal. Mindez nagyon hasznos, fontos, de a mi
életünk igazi tartalma, amit Pál apostol vall: az élet nékem Krisztus. Mit jelent ez? Ez azt jelenti, hogy Krisztus ad tartalmat, színt,
gazdagságot életének. Más szavakkal ezt így mondja: "Élek többé
nem én, hanem Krisztus él énbennem."
Tehát már nem az én
elképzeléseim élnek, nem az én terveim élnek. Volt idő, amikor
Pál saját elképzelései után ment, voltak tervei, céljai. Most már
meghaltak a vágyak, a nagyotakarások,
Krisztus szolgájává lett.
Hagyja magát vezettetni. Nem oda megy, ahova szeretne, hanem
ahová küldik. Ezt jelenti az, hogy az élet nékem Krisztus. Tudja,
hogy azért van még életben, hogy a gyülekezet
hitben való
gyarapodását munkálja. A gyülekezetnek
nagy szüksége van
pásztorra. A pásztor táplálja, erősíti a nyájat. A nyáj elvész
pásztor nélkül. Ezért testét, lelkét, szellemét "elégeti" a szolgálat
oltárán. Erre kellene nekünk is törekednünk,
hogy egész valónkkal a ránkbízottaknak
szolgáljunk.

Add Uram, hogy teljességgel oda tudjam magam szánni Tenéked,

hogy egész szívvel a Te gyülekezeted gyarapodását szolgáljam a Te
neved dicsőségére. iÍmen
Az élet nékem Krisztus, A halál nyereség.
gem: Kezdetté lett a vég. 504, 1.
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Isten fiai a feltámadás

fiai

"Isten nem a holtaknak Istene, hanem az élőké."
Jézus itt a feltámadás kérdését magyarázza. Most itt nem az
utolsó feltámadásról van szó. Itt a földön kell, hogy a feltámadás
fiaivá legyünk. A bűn zsoldjaként a halálban vagyunk. Ez nem
a testi halált jelenti. Mi halottak vagyunk bűneinkben. Itt a halál
az Istentől való elszakadottságot,
a hitben való erőtlensé-get, a
jóra való képtelenséget jelenti. Aki ebből az állapotból hit által
feltámad, az a feltámadás fia lesz. Amire eddig képtelenek voltak,
most képessé lettek. Megváltozik az érdeklődési körük. A világ
fiainak érdeklődési köre: házasodni, férjhez menni, adni, venni,
építeni, ültetni és ezen túl semmi más. Ez a nagy baj. Ha hiányzik
az Isten országának keresése, a többi mind hiábavaló lesz.
A feltámadás fiai olyanok, mint az angyalok, jobban mondva
olyanok lesznek, mint az angyalok. Az angyalok világában nincsenek nőneműek és hímneműek, ott nincs nemi kérdés. Itt még
van, de ez a kérdés is Krisztusban oldódik meg. Ábrahám, Izsák
és Jákob a feltámadás fiai voltak. A Krisztusban hívők Ábrahám
fiai kell, hogy legyenek. Isten nem a holtaknak Istene, hanem az
élőké. Azoké, akik Neki élnek, belőle élnek, vagy is kegyelemből
élnek. Aki kegyelemből él, az Krisztusban nyugszik, mindenben
hálát ad.!"

Uram, szabadíts meg engem önmagamtóI, hogy ne kössenek le a
földi élet dolgai, hanem azokban hű sáfárként élve tudjam keresni
és szolgálni a Te országodat. Ámen
Bár vívná harcát minden gyermeked Oly híven, bátran, mint
e győztesek És velük zengné majd az éneket: Hallelujah, Hallelujah, Hallelnjah. 454, 3.
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Most erőtlen, de majd erős lesz
"elvettetik erőtlenségben, feltámasztatik

erőben,"

Ma is a feltámadásról
tanít minket Isten. Nagyon nehezen
értjük meg a feltámadás titkát. Rosszul értjük, mert "földi"
gondolkodásúak vagyunk. Nem akar menni a "mennyei" gondolkodás. így aztán félreértjük a földi életet is. Ha befogadtuk a
Magot, a Krisztust, akkor a feltámadás fiaivá lettünk. Most itt
élünk ebben a testben, ebben a világban, hordozzuk az evilági
élet minden nyomorúságát,
szenvedéseit, küzdelmeit. A kísértések szorongatnak
bennünket.
Saját bűneinkkel
újból és újból
szembe kell néznünk. Sokszor kétségeskedünk,
de nem esünk
kétségbe. Sokszor kilátástalannak
látjuk a harcot, de nem hagygyuk abba, nem dobjuk el reménységünket.
Ez a feltámadásról
szóló hosszú tanítás így végződik: "Ezért szeretett testvéreim,
legyetek szilárdak, rendíthetetlenek.
buzgólkodjatok
az Úr munkájában, tudván, hogy fáradozásotok nem hiábavaló az Úrban."
A feltámadásról szóló tanítás célja a vigasztaló-bátorítás.
A feltámadás fiai keservesen nehéz küzdelmeket
vívnak önmaguk kal.
Sokszor úgy látják, hogy hiábavaló a keresztyén ember harca,
mert a bűn erőt vesz rajtuk. De szeretettel biztat az Ige: fáradozástok nem hiábavaló az Úrban. Azért ne csüggedjünk,
mert ha
a külső megromol is, de a belső napról napra megújuihat.

Uram, Te ismered gondolataimat, indulataimat. Tudod, hányszor
vesz rajtam erőt a csüggedés, mé~is Hozzád jövök: hiszek Uram,
légy segítségül hitetlenségemben. Amen
Ott zeng az ének, itt még könny pereg, Míg Krisztus napja győz
az éj felett, És akkor eggyé lesz a két sereg, Hallelujah, Hallelujah,
Hallelnjah. 454,6.
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Vigyázat, hamisítják az evangéliumot
"Hamis Krisztusok és hamis próféták állanak majd elő."
Az egyházi esztendő végén három vasárnap, az "utolsó idők"
dolgairól szól. Ennek a korszaknak egyik jele az lesz, hogy
"hamis krisztusok és hamis próféták" állanak elő, akik az Isten
igéjét hamisan fogják hirdetni. Isten igéje "ugyanis törvény és
evangélium! A~bűn ítéletét és a kegyelmet együtt kell hirdetni!
Ahol akár az egyik, akár a másik hirdetése hiányzik, akkor ott
Isten üzenetét meghamisítják. - Ez is az "utolsó idők jele". - De
mi magunk is benne élünk az "utolsó időkben", ezért imádkoznunk kell az igehirdetés tisztaságáért. Bizony magunkat is rajta
kell kapnunk azon, ha Isten akaratát nem hűen tolmácsoljuk.
Mert minden embernek saját magában kell felismernie a "hamis
prófétát"! A "hamis prófécia" ugyanis hízeleg az ó-embernek, s
így akarja magát belopni a felebarát szívébe, s ezzel a romlást
terjeszti! - Dániel próféta is szól a "pusztító utálatosságról. "
Régen valószínűleg a bálványimádás valamilyen formáját jelentette. - Ma a keresztyénekben a "pusztító utálatosság" sokféle
formában munkálkodik. Legnagyobb pusztítása az elbizakodottságunk, az önimádatunk. Amikor azt hiszem, hogy kész keresztyén vagyok, s ezért már nincs szükségem a naponkénti megtérésre!
Uram, szabadíts meg engem az elbizakodottságtói, hogy egyre
jobban meglássam a bűrwyomorúságát és naponként tudjak kegyelemért könyörögni. Ámen.
Szentegyházadat segíts meg, Mert restek vagyunk, hidegek.
Te áldd. Te áldd meg az ige utját, Hogy minden szívet hasson
áto 259, 2.
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Békélj meg testvéreddel!
"Miért nem ítélitek meg magatoktól is, hogy mi az igazságos?"
Isten minden eseményen keresztül arra figyelmeztet, hogy lesz
ítélet. Azt fogja megítélni, milyen kapcsolatunk
volt Istennel és
embertársainkkal.
Istenhez való viszonyunk
az embertársainkhoz való viszonyulás ban lesz nyilvánvaló naponként. Láthatóvá,
tapasztalhatóvá
válik, mi fűz házastársunkhoz,
családunkhoz,
közvetlen környezetünkhöz.
Ennek az "igazhoz", Isten örök
rendjéhez kell igazodnia. Ezt nekünk magunknak kell felismernünk. Lelkiismeretünk
akkor vádol bennünket, ha kapcsolataink
nem felelnek meg Isten rendjének. Ezért figyelmeztet Jézus, hogy
amíg tart a kegyelmi idő, addig békülj meg ellenfeleddel. Ne
gyűlöld azokat, akik téged gyűlölnek; sőt szeressétek ellenségeiteket - mondja Jézus. Ezt a magas mértéket el kell érni. Meg kell
békülni minden emberrel, de ez nem jelent megalkuvást. A megbékélés csak úgy fog sikerülni, ha egyszerre békülök meg Istennel, emberekkel és önmagammal. Istennel úgy békülhetek meg,
hogy elfogadom az ő ítéletét, megalázkodom előtte, nem akarom
megmagyará'Zni a bűnt. Emberekkel pedig úgy, ha megbocsátom
nekik az ellenem, elkövetett
vétkeiket.
Az önmagammal való
megbékélés útja pedig az, ha belátom, hogya bűnt én kővettem el.
;
Uram, egyedül te ellened vétkeztem, amikor megbántottam felebarátomat és ezzel magamnak is ártottam. Adj türelmes, irgalmas
szívet mindenki iránt. Ámen.
.
Boldog, kit tiszta szeretet vezérel, Miként a vándort csillag
fénye éjjel, Ki minden sértést, bántalmat feled, S ellenségnek is
nyújt mentő kezet. 457,2.
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Lesz ítélet, mert Isten emlékezik
na halottak a könyvbe írottak alapján ítéltettek meg."
Lesz ítélet, mert Isten mindenre emlékezik. Ezt fejezi ki az a
képes beszéd, amely így szól: a kírályi szék előtt állók számára
könyvek nyittattak ki. A mennyben olyan értelemben nincsenek
könyvek, mint ezen a földön. A könyvekben minden ember
cselekedete fel van jegyezve. Ez azt jelenti, hogy Isten mindenre
emlékezik, Nála semminincs elfelejtve. Isten emlékezik és számonkér. Azt kéri számon, hogyan becsültük meg az Ő Fiát Jézus
Krisztust. Igénybe vettük-e a bűn elintézésének lehetőségét a
Krisztusvérében. Ő nagyon jól tudja, hogya bűneset kővetkeztében mindnyájan, mint juhok eltévelyedtünk, hogy nincsen csak
egyigaz is. Ő a bűnbánó bűnösök számára készítette elő a bűnbocsánatot. Ez az egyetlen lehetőség a bűntől való szabadulásra.
Senki sem válthatja meg önmagát. Aki a Krisztus keresztjét
megveti, annak nevét kitörlik az Élet könyvéből. Isten a legnagyobb áldozatot hozta, amikor egyszülött Fiát adta. Aki ezt
megveti, az megtapodja Krisztus vérét. A bűnbocsánat nem automatikusan történik. Ott van bűnbocsánat, ahol van naponkénti
bűnbánat. Isten emlékezik bűneinkre, de nekünk is emlékeznünk kell és bánkódni miattuk. Aki elfeledkezik régi bűneiről,
az elfeledkezik Krisztus véréről is.
Uram, taníts arra, hogy szüntelen vigyázva és imádkozva éljek
ésjárjak és a bűnbánatról-soha ne feledkezzem meg. Taníts kegyelemből élni. Ámen
Uram, adj bölcs szívet énnékem, A megtérést ne feledj em,
Hogy bármikor jön is el végem, Nyugodtan hajtsam le fejem.
A Krisztusért én Istenem, Adj boldog véget énnekem. 513,2.
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Légy Krisztus testének használható tagja!
.ielkiilonítik: a gonoszokat az igazaktói. "
Az ítélet szétválasztást jelent. Ebben a világban össze van
keverve az igazság és a hazugság, a jó és a rossz. Isten országában
szétválasztás történik. Ma egyházunk
tagjaivá a keresztség
által leszünk. Sajnos a megkeresztelteknek
nagy része soha
nem lesz az egyház élő tagjává. Az egyház élő tagja az Igéből,
az ímádságból
élnek és másokat is igyekeznek erre az életre
elvezetni. Sokan vannak a meghívottak, akik megkapták Krisztus
meghívó levelét a nagy vacsorára, de kevesen vannak azok, akik
oda er is érkeznek. Az egyházban azért hangzik az igehirdetés,
hogy az Ige hallása és befogadása által megtisztuljunk bűneinkből, a hiábavaló életmódunkból és hasznos, használható tagjai
legyünk az egyháznak. Ha tele vagyunk világi kívánságokkal,
nem vagyunk alkalmasak Isten országa számára. Az a dolgunk,
hogy ebben a világban Ízt adjunk az életnek és világítsunk a
sötétségben, csüggedésben, reménytelenségben élő embereknek.
Nem elég az,r hogy hallgatói vagyunk az igének, cselekedni
is kell
,
Isten akaratát. Itt kell másemberré
lennünk, akik bizonyságot
teszünk az Ő feltámadásának erejéről. Az Ítélet lényege éppen
abban van, .hogy elválasztja az igazakat a hamisaktól. Az igazak
Vele együtt munkálkodnak,
cselekszik Isten akaratát.
Uram, tégy használható tagjává a Te testednek, hogy cselekedni
tudjam akaratodat. Add, hogy hű és bölcs sáfárként szolgálhassalak
Téged. Ámen
Keresztyének vagyunk, Mert otthon s a templomban Kedveljük az igét, Szívünk hálára lobban. De úgy élűnk-e, mint
A SzentÍrás tanít? Életünk termi-e A hit gyümölcseit. 440, 4.
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Csütörtök

Légy irgalmas, mert a te Atyád irgalmas

"az ítélet irgalmatlan ahhoz, aki nem cselekedett irgalmasságot"
Isten az ítélet Istene. Nem kíván tőlünk lehetetlent. Azt akarja,
hogya Tőle kapott ajándékokat kamatoztassuk. Ha Ő megbocsátotta bűneinket, mi is bocsássunk meg azoknak, akik ellenünk
vétettek. Ha Ő irgalmas volt velünk szemben és felvette ügyünket, mi is legyünk irgalmasak és vegyük fel mások ügyét. Az
utolsó ítéletben is az irgalmasságot fogja keresni. Éheztem és nem
adtatok ennem, szomjúhoztam és nem adtatok innom, jövevény
voltam és nem fogadtatok be - fogja mondani. Az ítélet irgalmatlan ahhoz, aki nem cselekszik irgalmasságot. Irgalmasságot csak
az tud cselekedni, aki nem feledkezik meg arról, hogy Isten őt
milyen nagy mélységből emelte ki, hogy milyen nagy adósságot
engedett el neki Isten. Bűnbánat nélkül nem tudunk irgalmasságot gyakorolni. Bűnbánat nélkül elbizakodottak vagyunk, különbnek tartjuk magunkat a másiknál. Keresztelő János mondja
azoknak, akik megkeresztelkedtek:
"Teremjetek a megtéréshez
illő gyümölcsöket." A megtéréshez illő gyümölcs az irgalmasság.
Akik hozzá jöttek tanácsot kérni, azoknak lényegében az irgalmasságot ajánlotta. Az irgalmasság a szeretet gyakorlati kivitelezése. Akinek szívében irgalmasság van, az tudni fogja, hogy
mikor, kinek, hogyan segítsen.
Irgalmas Jézusom, tégy engem is irgalmassá, hogy észrevegyem

mások nyomorúságát is tudjak időben segíteni. Ámen
A nagy napon ég s föld bírája Mond fölöttünk ítéletet, De
kegyelmét hiába várja, Ki nem ismer szeretetet. Uram, adj lelki
szent erőt, hogy megszánjarn a szenvedőt. 447, 4.
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Ideje, hogy elkezdődjék az ítélet
"Ninive férfiai megtértek Jónás prédikálására."
Miért beszél Jézus már előre az utolsó ítéletről? Azért beszél
most, hogy az ítélet a mi számunkra ne akkor legyen, hanem
most. Most még van lehetőség a megtérésre. Azért nagyon fontos
az, hogy most fogadjuk el Isten ítéletét. Isten igéje elsősorban
ítéletet hirdet bűneink felett. Az emberek nagy többsége nem
veszi komolyan Isten ítéletének hirdetését. Amikor Lót figyelmeztette vejeit, hogy Isten el fogja pusztítani Szodomát, ezt úgy
vették, mintha tréfálna. Isten megítél minden bűnt és az ítéletet
már itt kezdi el. Előbb-utóbb minden bűn elveszi méltó büntetését. Ha mi tréfának vesszük Isten figyelmeztetését, akkor Isten
nem tud rajtunk segíteni. Sok olyan esemény van életünkben,
amelyet úgy kell venni, mint Isten figyelmeztetését ..Már a földi
életben megítéli cselekedeteinket. Ninive férfiai megtértek, amikor Jónás Isten haragját hirdette felettük. Máshol is olvassuk,
hogy emberek az igehirdetés hatására megtértek. Ma is lehetséges
az, hogy az igehirdetés nyomán magunkba szálljunk, belássuk
bűneinket ~s megváltoztassuk életünket. Isten szeret bennünket,
nem akarja a bűnös halálát, hanem azt akarja, hogy a bűnös
megtérjen és éljen. De most kell megtérni, most kell új életet
kezdeni, az utolsó napon már késő lesz.

Uram, taníts úgy számlálni napjaimat, hogy bölcs szívhez jussak.
Add, hogy belássam bűnömet, hogy megtisztulhassak a Te véred
által. Ámen
Ments meg engem Uram, az örök haláltól, Ama rettenetes
napon minden bajtól, Midőn az ég és föld meg fognak rendülni
S eljössz az világot lángokban ítélni. 494, 1.
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Végig ki kell tartani!
"akik megtartják Isten parancsolatát és a Jézus hitét ... "
Azért is kapjuk a figyelmeztetést: lesz ítélet, hogy mindvégig
kitartsunk a Jézus hitében. Jézus mondja. amikor az utolsó
dolgokról szól: aki mindvégig állhatatos marad, az üdvözül. A hit
utján járókat az ördög sokszor próbálja rávenni arra, hogy hagygyuk abba a kűzdelmet, nem érdemes harcolni. Van ennek az
útnak sok olyan fordulata, amely nagyon nehéznek látszik. Azt
gondolja az ember, ez már túl sok, ezt már nem lehet ki bírni. Az
utolsó időben a Sátán mindig nagyobb erővel támad. Nagy szükség van a szentek állhatatosságára és a hitben a kitartásra. Jézus
mindvégig állhatatos volt. Még a kereszten is arra biztatta az
ördög: szállj le a keresztről, hagyd abba. Ha abbahagyta volna,
ma nem volna váltság, nem volna bűnbocsánat. Ezért szükséges,
hogy nézzünk a hitnek elkezdőjére és bevégzőjére, Jézusra. Ő
nemcsak elkezdte, hanem be is fejezte a válság nagy munkáját,
A versenypályán való futás mindig a végefelé lesz a legnehezebb.
A cél előtt kell a legnagyobb erőfeszítés. Ne bizakodjunk el, ne
lazítsunk, ne bízzunk a magunk erejében. Szükséges a vigasztaló
Szent Lélek bátorító munkája. Ő úgy bátorít, hogy Krisztusra
mutat. Ő minden kísértésben győzött, te is győzhetsz, ha megmaradsz Őbenne.
Uram, add nékem az állhatatos kitartás lelkét, hogy a kísértésekben el ne csüggedjek, hanem. minden körülmények között a Te keresztedre nézzek. Ámen
Add, hogy hű legyek mindvégig, Mint az voltál a sírig És én
Téged jó Uramat, Hű őriző pásztoromat, Hűtlen meg ne tagadjalak, Neked éljek, neked haljak. 382, 6.
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A gyümölcs beérik
"egymás iránt való szeretet gazdagodik mindnyájatokban".
Az elmúlt hét mondanivalójának központjában az utolsó idők
jelei voltak. Ennek a hétnek az evangéliumi szakasza az utolsó
ítéletről szól. A kettőt nem lehet teljesen elválasztani egymástól.
Az utolsó ítéletben Isten a tények et állapítja meg. Nyilvánvalóvá
válik, hogy kiben mi van, hogy ki milyen fa. A jó fa jó gyümölcsöt terem, a romlott fa romlott gyümölcsöt terem. Erre a világra
minden ember úgy születik, mint romlott fa. Isten viszont adta
a beoltás csodálatos ajándékát. A beoltás által bekövetkezik az
a csod-a, hogy a romlott fa jó fává, az irgalmatlan ember irgalmassá lesz. Hiszen ezért halt meg és ezért támadott fel Krisztus. Az
ítéletben az lesz nyilvánvaló, hogy hagytam-e magamat beoltani.
Abeoltást
maga végzi, ha én hagyom és kérem. Az igehirdetés
által a beoltás szükségességéről igyekszik Isten meggyőzni, de ha
nem hagyom magam beoltani, nem tud segíteni. A vad fa koronáját Ő vágja le, - ha kérem -, és Ő helyezi el a szelíd oltó ágat,
- ha engedem. Ha befogadtam a "szelíd olajfa ágat", ez nyilvánvalóvá lesz; Aki azelőtt vadult, dühöngött, erőszakos volt, az
szelíd lesz. Láthatóvá lesz az, hogy az egymás iránti szeretet
gazdagodik.
Uram, Te ismersz engem, ismered megromlott természetemet.
Kérlek Téged, add, hogy belátva bűneimet, beismerve ellenszegűléseimet, lehessek Tebenned új teremtés. Ámen
Jézus a szőlőtő, Mi vesszők vagyunk, Élünk, ha Őbenne Meg
is maradunk. Hogyha Jézus Tőled elhajolnek. Máris lemetszett
venyige volnék. 395, 1.
ő
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Jézus Krisztus eljön ítélni élőket és holtakat
"hatalmat adott néki, hogy ítéletet tartson, mert Emberfia."
Az utolsó ítélet alkalmával az ítélő bíró Jézus Krisztus lesz.
Nem az Atya fog ítélni. Azért fog Jézus ítélni, mert Ő Embernek
Fia. Pontosabban: mert Isten létére emberré lett. Karácsonynak
legfontosabb kijelentése, hogy az Ige testté lett és lakozott kőzőttük. Azzal, hogy emberré lett, magára vette mindnyájunk bűnét.
Ő az Istennek Báránya, aki átveszi a világ bűnét. Meg lehet
szabadulni bűneinktől, igénybe lehet venni az Ő vérét. Nem a
megromlott természetünk
miatt fogunk megítéltetni,
hiszen
mindnyájan bűnösként jöttünk erre a világra. Az lesz az ítélet
tárgya, hogyan bántunk az Ember Fiával, befogadtuk~e Őt, vagy
elutasítottuk? - A legnagyobb bajunk az, ha feledjük Urunk
szavát: "az igazaknak nincs szüksége megtérésre", csak a bűnösöknek. Szükségét érzem-e annak, hogy megváltozzon a természetem, vagy nem. A magukat igaznak gondoló emberek feszítették Őt meg. A magát igaznak gondoló ember irgalmatlan a másik
ember bajával szemben. Azért irgalmatlan, mert nem ismeri önmagát. Még nem érték utol bűnei, még nem került nagy nyomorúságba és nem kiált Szabadító után. A kegyelmet nyert bűnös
megalázza magát Isten előtt, együtt érez és segít minden nyomorúságba jutott embertársán.

Uram, adj alázatos szívet, hogy meglássam saját nyomorult
állapotomat, sírni tudjak bűneim felett és észrevegyem a másik
ember nyomorúságát. Ámen
De jaj, ki ügyet sem vetett Az Ur szent igéjére, Szerezni, kapni
szeretett, Más nem is járt eszébe, Annak fejére omlik, Mit rosszul
tett vagy mulasztott, Rázúdul minden vétke 502, 4.
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Ne ítéljetek, hogy ne ítélhessetek
"te miért ítéled el testvéredet?"
.Aki nem végzi a maga dolgát, az szeret más dolgába avatkozni.
Sok baj származott már abból, hogy az ember nem a maga dolgát
végezte, hanem más dolgába avatkozott. Róm 2, l.-ben olvassuk:
"Ezért nincs mentséged, te ítélkező ember, mert amikor más felett
ítélkezel, magadat ítéled el, hiszen magad is ugyanazt cselekszed
te ítélkező." Amikor az utolsó ítéletről szólunk, tudnunk kell azt,
hogy minden ember magát ítéli el. Mindenki maga fölött mondja
ki az ítéletet már itt a földi életben azzal, ahogyan fogadja az
evangéliumot. De magunk fölött mondjuk ki az ítéletet akkor is,
amikor nem bocsátunk meg embertársunknak.
Mi az utolsó ítéletet a távoli jövőben helyezzük, Jézus figyelmünket a ma felé
fordítja. Ma dől el, hogy örök élet vagy örök kárhozat lesz-e a
sorsunk. Felebarátaink ítélgetése igen gonosz dolog Isten előtt.
Ezzel Isten dolgába avatkozunk. Aki Isten ítéletét magára nézve
nem akarja elfogadni, azzal akar kibújni a felelősség alól, hogy
átháritja bűnét a másikra. - Már a kisgyermekek is ezt csinálják!
=: . Addig vágyunk mi tele panasszal a másik iránt, amíg nem
jutottunk el önmagunk helyes megismerésére. A Szent Lélek
ránk bizonyítja bűneinket, ha elfogadjuk, nem lesz kedvünk a
mások dolgába avatkozáshoz.

Uram, szabadíts meg engem attól, hogy más dolgába avatkezzam. Add, hogy alázatosan tudjam különbnek tartani a másik
embert magamnál. Ámen
A nagy napon ég s föld bírája Mond fölöttünk ítéletet, De
kegyelmét hiába várja, Ki nem ismert szeretetet. Uram adj lelki
szent erőt Megszánni minden szenvedőt. 447, 4.
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Ne higgy a hamis krisztusoknak!
"Aki mindvégig kitart, az üdvözül."
Az utolsó napoknak vannak jelei és ezek a jelek hirdetik, hogy
közeledik az Ítélet. Az egyik jel a hamis krisztusok megjelenése.
Ezek a figyelmet teljesen a láthatók felé fordítják. A beígért "földi
. mennyországban"
ezért nem a szeretet fog növekedni.
Sőt az
. emberek kőzőtti gyű@let minden eddiginél magasabbra emelkedik. Döbbenetes
"jövő"! Szétesnek a közösségek. A házasság
teljes válságba kerül. A házastársak végleg nem bírják egymást
elviselni. A megbocsátás, egymás elhordozása egyre inkább "kimegy a divatból". Akik egymásra szorulnak, akiknek legjobban
kellene egymást szeretni, azok fogják egymást a legjobban gyűlölni. A szülő és gyermek viszonya is egyre rosszabb lesz. A szűlők nem szeretik gyermekeiket, teher lesz a nevelés, a gyermekek
ezért megvetik szüleiket. A gonoszság minden mértékben felül
megsokasodik, a szeretet sokakban meghidegül. Úgy gondolják
az emberek, hogy nem érdemes a másikat szeretni. Az önzés is
igen nagyra növekszik. Mindenki arra törekszik, hogy magának
éljen, a saját jólé~ét növelje.
Amikor ezek a jelek előtűnnek. a keresztyén ember ne csüggedjen, hanem emelje fel fejét, mert Krisztustól erőt kap ezekben
a súlyos időkben is megállni.
Uram, adj kitartá szívet, hogy ne csüggedjek el, amikor a gonosz-

ság megnövekedik ebben a világban. Taníts arra, hogy minden
körülmények között Rád tekintsek. Ámen.
Boldog leszek, ha e harcot, Míg csak tartott, Hittel végig
küzdöttem,
Mert ha hitem megtartottam,
Jól harcoltam, Vár
hazám a mennyekben.
516,6
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Maradjunk

Csütörtök

meg Krisztusban!

"Amire az ő kenete tanít meg titeket, az igaz."
Aki Isten dolgaira megtanít minket az a Szentlélek Úristen.
A Szentlélek mindenkor Krisztushoz vezet bennünket. Azon
fáradozik, hogya kereszt titkát mind mélyebben ismerhessük.
Azt ugyanis, hogy értem halt meg és értem támadott fel Krisztus.
Ez az "értem" a hit titka. Ezt csak az érti meg, aki hittel elfogadja.
A hit nem kollektív dolog. Az Apostoli Hitvallás így kezdődik:
hiszek. Én nem beszélhetek a másik nevében. A hit tehát személyes meggyőződés, amiben nekünk egyre mélyebbre kell jutnunk. 'Ez csak úgy lehetséges, ha a bűn megismerésében jutunk
mind mélyebbre. Ha utolérnek bűneim, akkor nincs más menedékem, csak a Krisztus keresztje. Ebben a hitben kell mindvégig
megmaradni. Ezt a hitet támadja az ördög. Azt akarja elhitetni,
hogy mégiscsak van bennem valami jó. Krisztusban megmaradni
azt jelenti: megmaradni a lelki szegénységben, az alázatosságban.
A büszke óembernek ez nem tetszik. Az utolsó időkben hamis
krisztusok ajánlgatják portékáikat: a könnyebb hitet, amit bűnbánat nélkül is lehet élni. Még a Szentlélekre is hivatkoznak
eközben. Vigyázzunk és maradjunk meg a lelki alázatosságban,
erre tanít a Lélek, meg hogy tudjunk Urunknak gyermeki módon
engedelmeskedni.
Uram, adj alázatos szívet, hogy gyermeki módon, önmagamat
megalázva tudjalak szolgálni Téged. Szabadíts meg minden felfuvalkodottságtól. Ámen.
Áraszd ránk a tiszta hit Áldását, hogy azt keressük: Szent
kereszted titkait Mind mélyebben ismerhessük; Világítsd meg
értelmünket, Hogy belássuk vétlreinket! 284,3
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I

Ne tétlenül várjuk az Ő visszajovetelét
azt is, amit nem én vetettem el."
"Hiszem... hogy eljön Ítélni élőket és holtakat." De az Ő visszajövetelét nem lehet ölbetett kézzel várni. Várni Krisztus visszajövetelét azt jelenti, bPgy végezzük hűségesen Istentől ránk bízott
feladatainkat, az utolsó percig! Azért kaptuk az élethez szükséges
testi-lelki képességeinket, hogy azokat használjuk. De kaptunk
hitet, meg felülről való szeretetet is, hogy "helyesen" - áldásra
szolgáljunk azokkal embertársainknak. - Mindenekelőtt értelmesen kell gondolkodnunk a földi élet kérdéseiben: lehetőségeinket
"a jóra" kell felhasználnunk. - Aki magát keresztyén embernek
gondolja, az ne legyen "értelmetlen". Ismerje meg a földi életért
való küzdelem minden változatát. Legyen tisztába a világ - s
benne közvetlen környezetünk életével. Hiszen tudnia kell, hogy
a földi életben csak küzdelmek, fáradságos munka árán lehet
céljainkat elérnünk. Arra azonban vigyáznunk kell, hogy minden földi eszközt az örök élet rendjében használjunk fel - hogy
ne nyeijenek ei a földi gondok. - A lusta embert Isten sem
támogatja, aki azt várja, hogy még szobáját is "Istensöpörje ki!"
a mi dolgunk az, hogy hűséges munkával keressük kenyerünket. "Munkálkodjatok, amig nappal van!"
Uram, kérlek Téged, tégy kitartóvá a munkában is, az imádságban is, hogy hű sáfárod legyek úgy a földi, mint a mennyei javakban
egyaránt. Ámen.
,
Ne engedd kőnnyelműen Elhenyélni életemet, Add Uram,
hogy serényen Tegyem kötelességemet, Végezzem jól dolgornat.
Reád bízva utamat. 450, 2.
.Jearatom

á
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Az Ő vére megtisztít minden bűntől
"megfizetek mindenkinek cselekedete szerint."
Az utolsó ítéletről szóltak az elmúlt vasárnap igéi, hiszen azt
hirdették: jön Jézus, hogy szétválassza az embereket, ahogyan a
pásztor elválasztja a juhokat a kecskéktől, Ez. a mai ige pedig azt
mondja: hamar eljövök, hágy megfizessek mindenkinek cselekedete szerint. - Milyen cselekedet szerint fog megfizetni? -Aszerint, amit a Bárány Jézus tett tisztává bennem. A cselekedeteinket ugyanis a Krisztus haláláért hirdetett bűnbocsánatban
kell
megmosnunk, hogy azok tiszták legyenek. A "Bárány képe" ezt
hirdeti'ugyanis Jézusról, hogy Ő értünk emberré lett, s keresztáldozatában magára vette tisztátalanságainkat.
- Más szavakkal:
"önmagát megüresítette, szolgai formát vett fel." A "Mindenség
Ura" vált szolgává, amikor hozzánk lett hasonlóvá. "Bűnné lett"
értünk, de nem lett bűnőssél Mindenben megkísértetett hozzánk
hasonlóan, de megállt minden kísértésben. Ezt az erőt kinálja
nekünk Isten a Jézus vére által, s szabadulást" a bűneinktől.
Boldog az az.,ember, aki így "mosta meg cselekedeteit" a Bárány
vérében. - Aki azonban úgy gondolja: "nincs szükségem megtérésre" , - azon nem tud segíteni 1 - így válunk a "Bárány vére
által", - vagy is bűneink bocsánata által Hozzá hasonlóvá: szelíddé és alázatossá.
Uram, adj sziuembe bűnbánatot. hogy megláthassam cselekedete-

im gonoszságát és kérlek tisztíts meg engem minden bűntől, hogy
legyek Hozzád hasonló. Ámen.
Tisztítsd meg szíved Jeruzsálem népe, Hogy megtartassál, mosódj hófehérre, Karmezsin színű bűneidből tisztulj, Hogy ki ne
pusztulj. 460, 1.
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2Pt 3,8-14

Új eget és új földet várunk, amelyben igazság
lakik
"a hű és okos szolga kiadja nekik az eledelt idejében."
A mai nap az egyházi esztendő utolsó vasáruapja. Örök élet
vasárnapjának is szokták nevezni. Mi nem tudjuk, hogy milyen
az élet a síron túl. Az örök életnek itt a földön kell elkezdődni.
Most itt a földön kell, úgy élnünk, mint akiknek örök életük van.
Jézus mond]a: aki hisz abban, aki engem elküldött, annak örök
élete van. Hogyan él az az ember, akinek örök élete van? Az hű
és okos szolgaként él, aki kiadja szolgatársainak az eledelt alkalmas időben. Az embernek ezen a földön testi, lelki és szellemi
eledelre van szüksége. A hű és okos szolga tudja, hogy kinek,
mikor, mire van szüksége. Nem akarja a világot megváltani, de
felebarátjának segíteni akar. A felebarát az a legközelebbi, akivel
együtt élek a házasságban, családban, munkahelyen,
egyházban,
világban. Nekik kell kiadni a testi, lelki, szellemi eledelt. Ismerni
kell baját, nyomorúságát,
nehézségeit. Első sorban nem szavakkal kell "táplálni" a felebarátot, hanem magatartásunkkal,
viselkedésünkkel és szolgálatkészségünkkel.
S ha 'kell, "bölcs beszéddel" Isten igéjével is lehet vigasztalni, bátorítani: adni azt, amire
szüksége van. Akinek örök élete van, az nem kapni, hanem adni
akar!
Uram, kiisziinom, hogy életedet adtad értem. Add meg, hogy én
is tudjam életemet adiii jelebarátaimért.
Ámen
Nagy keresztet kik hordoznak, Harcolták a hit harcát, Győzelemben vigadoznak.
Zengnek ott halleluját. Ott az üdvözültet
várja Az igazság koronája. Ott élem az életet, melynek vége nem
lehet. 512, 2.
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Összegyűjti az Ő választottait
"azokban a napokban a nagy nyomorúság után."
Akik az örökélet reménységében élnek, azokra az utolsó napokban sok nyomorúság fog szakadni. Az utolsó idők jelei közé
tartozik ugyanis az, hogy ezekben a napokban az emberek nagy
mohósággal vetik magukat a testi, földi élet gyönyörei és gazdagsága után. Az ördögnek az a célja, hogy az emberekkel így
feledtesse el az örök életet. Aki mennyről, bűnről, megváltásról,
Istenről beszél, az könnyen gúny tárgya lesz, meg az is, aki várja
az eljövendő ítéletet, és ezért megtagadja önmagát, megalázza
magát, \szolgál felebarátjának. De ezeket Jézus előre megmondta
övéinek. Ezzel a "nagy nyomorúsággal" számolni kell. Ezért kell
erre felkészülnünk, mert sokan meg fognak rendülni a hitükben.
Elbizonytalanodnak
reménységükben s hitük "meg is homályosodhat". A kételkedés erőt vesz azokon a hívőkön is, akik túlságosan belemerülnek a világ gazdagságába és szórakozásaiba.
A kísértések "ördögi serege" vizsgáztatja majd az istenfélők hitét.
Akkor sokan kezdenek majd kételkedni, és úgy látják, hogy nem
érdemes hinni, nem érdemes magukat megtagadni, s nem érdemes másoknak szolgálni. Azt gondolják, hogy csak azok tesznek
"okosan", akik semmivel sem törődve, "élvezik" az életet.
Uram, adj-jázan és bölcs szívet, hogy soha ne tudjon elkápráztatni
a látható világ dicsősége. Ámen.
Minden e földön csal elmulandó, Semmi nincs itten megmaradandó, Ne kívánd lelkem, ami mulandó, Azt keresd inkább, ami
állandó. 372, 1.
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Kitartóan kell harcolni és győzni
"A gyáváknak és hitetleneknek osztályrésze ... "
Az örök élet senkinek nem hull az ölébe. Érte olyan kemény
harcot kell folytatni, amelynek vége győzelem. Arról ismerhetők
meg azok, akiknek birtokában van az örök élet, hogy ezt a harcot
harcolják. A "megromlott ember" gyáva, hitetlen, bálványimádó
és hazug. Ezeket a bűnőket
meg kell találni magunkban, mert
bennünk vannak, csak mi nem akarjuk észrevenni. Ezek közül
a legveszedelmesebb a hazugság. Jézus Nátánaelről azt állapította
meg, hogy egy igazán izraelita, akiben hazugság nincs. Vagyis
olyan ember Nátánael, aki elismeri magáról, hogy nincs benne
semmi jó, hogy bűnös. Ezért is kereste Izráel Szabadítóját.
A hazug ember gyáva is. Fél, hogy leleplezik saját igazságának
tarthatatlanságát.
Azért gyáva, mert bizalmatlan az Atyával
szemben. Feltámadása után Jézus tanítványainak szemére vetette
hitetlenségüket és keményszívűségüket.
Ezeket is magukban kell
felismerni. Meg kell tanulni így imádkozni: hiszek Uram, légy
segítségül az én hitetlenségemnek. Bennünk van az Igével szembeni ellenállás. Megtalálhatjuk magunkban a bálványimádást is,
vagyis hogy az Istentől kapott ajándékokat önzően magunknak
használjuk, s nem arra, amire kaptuk. Ezek ellen kell folytatni
harcunkat a teljes győzelemig.
Uram, adj állhatatos kitartást, hogy mindvégig tudjak küzdeni

megromlott természetem-ellen. Ámen.
Lankadni nincs idő életnek útján, Vészben is járni és vállalni
kell. Könny pereg porba hullt perceink múltán. Restek a pálmát
nem érhetik el. Éj lesz. Ha leszáll, Minden munka megáll. Drága
a pillanat, jő a halál. 449,2
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Feladat képesség szerint
"Az egyiknek adott öt talentumot, a másiknak kettőt, a harmadiknak pedig egyet, kinek-kinek képessége szerint. Hosszú idő múlva
aztán megjött ezeknek a szolgáknak az ura, és számadást tartott
velük. "
A megbízatás nem nagyobb és nem kisebb, mint amire egy-egy
szolga képes. Különbözőek a velünk született képességek, és
különbözőek a kegyelmi ajándékok is, amelyeket kapunk. Azok
mértéke sem egyforma. Isten pontosan tudja, milyenek a képességeink és lehetőségeink. Nem ad nagyobb megbízatást és nem
vár el nagyobb eredményt, mint amekkorára képességet adott.
De eljön a nap, amikor mindent számon kér.
A megbízatásunk legtöbbször nem rendkívüli, a hétköznapi
életben találjuk meg. Egyszer csendesen végig kell hallgatni
valakit, máskor betegágyon igére és vigasztalásra várnak. Olykor
anyagi vagy fizikai segítségre van szükség. Isten beleírta törvényét a szívünkbe, tudjuk, mit kell tenni. Azonban elég gyakran
elhallgattatjlJk a lelkiismeretünk
szavát, és nem vállaljuk el
egyik-másik megbizatásunkat.
Ez pedig a tálentumok elásását
jelenti, aminek súlyos következménye:
"A haszontalan szolgát
pedig vessétek ki a külső sötétségre: ott lesz majd sírás és fogcsikorgatás" - ahogyan azt Jézus a tálentumokról szóló példázat ban
érthetően tanítja. Jutalmat az kap, aki nemcsak tudja, de cselekszi is az Atya akaratát.
Uram, szabadíts meg engem a restségtől, hogy buzgósággal szolgátjam felebarátom javát. Ámen.
Testvéreim javáért Fáradnom, küzdenem, Adj erőt örök Isten,
Én édes Istenem, Hogy tövises pályámon Ragyogjon szeretet,
Mert aki boldogít mást, Boldog csak az lehet! 455, 1
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Csütörtök

Teljes a diadal a halál felett
"aki diadalt ad nekünk a mi Urunk Jézus Krisztus által".
Az örök élet a maga teljességében a testi elhunyás után valósul
meg. A halál után ezért a romlandó testre nem lesz szükségünk.
Addig azonban a halál és a haláltól való félelem ördögi hatalom,
- amely ellen mindvégig küzdenünk kell, mert el akar szakítani
a Krisztusban nyert kegyelemtől. Amíg ebben a testben vagyunk,
addig folyik -ez a
Az "utolsó ellenség" halálos ágyon is
támadja a hívő embert, próbál hitetlenség be taszítani.
A halálnak ez a ,,fullánkja",
amivel a maga mérgét akarja
belénk juttatni.
Ezért szükséges, hogy mindig magunk előtt
lássuk a kereszt diadalát, Krisztus halálát és feltámadását. Ha ez
a hit meggyengül bennünk, megerősödik a halál hitet romboló
ereje. Ezért a hit harcában egy percre sem szabad meglankadnunk. - Abban kell ezért erősen hinnünk, hogy az Ő halálának
hasonlatossága szerint Vele eggyé leszünk. Mert csak így lehetünk eggy é az Ő győzelmes feltámadásának
erejével is. Vagyis el
ne feledkezzünk
arról, hogy milyen nagy mélységből emelt ki,
- hogy megmaradjunk az alázatosságban. Mert, aki magát felmagasztalja, meg fog aláztatni. de ha valaki megalázza magát, az fel
fog magasztaltatni.
Uram, adj minden körülmények között kitartó hitet, hogy tudjak
harcolni minden bűn és gonosz gondolat ellen, amely el akar engem
választani Tetőled. -Ámen.
Mert már itt halljuk harcolni, éjen át Győzelmi ének távol
dallamát. Új erőt hányszor ez az ének ad! Hallelnjah. Hallelnjah.
Hallelnjah. 454, 4.

harc.
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Isten országában a búza és a konkoly együtt van
"összegyűjti országából mindazt, ami botránkoztató"
Isten országa ebben a világban kezdődik el. Azok Isten országának fiai. akik befogadják a jó Magot, az Isten igéjét és gyümölcsöt teremnek. Akik a jó Mag helyett a Sátán magvát fogadják
be, ragaszkodnak saját elképzeléseikhez, azok a gonosznak fiai.
Ebben a világban ez a kettő együtt van. Isten nem akarja. hogy
az őszinte hívők és a képmutatók el legyenek választva egymástól. Ezért azután az egyházban vannak és lesznek botránkoztató
emberek is. Vannak, akik gyülekezetben élnek, de életmódjukon
ez nem látszik meg. Isten mégsem akarja ezeket eltávolítani, mert
Ő azt szeretné, hogy a konkoly változzon meg, lássa be bűnbánattal, hogy konkoly és legyen búzává, legyen használható tagjává
Isten országának. Addig lehetséges az, hogy a konkoly búzává
változzon, amíg tart a kegyelmi idő. Ha lezárult földi életünk,
akkor már késő. A világ végén majd az angyalok gyűjtik össze
azokat, akik elkárhoznak és másokat is oda juttattak. Ugy fényljék hát a mi világosságunk az emberek előtt, hogy azok látva a
mi jó cselekedeteinket, dicsőítsék a mi mennyei Atyánkat. Azt
kell hirdetni életünkkel, hogy bár mi is bűnös emberek vagyunk,
de lehet legyőzni a gonoszt a Jézus Krisztusban való hit által.
Uram, taníts meg engedelmes kovetésedre, hof!,Yalázatosan járjak
előtted és a bűnbánat gyümölcseit teremjern. Amen.
Bármíly sok is a mi bűnünk, Még több az Úr kegyelme; Kész
Ő mindig, hogya bűnöst Karjával felemelje. Ő Izrael hű pásztora,
A nyáj az Ő tulajdona, Ő a mi szabadítónk. 402, 5.
ő
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Akik a bárány királyi széke előtt állnak
"Nagy nyomorúságból jöttek és megmosták ruhájukat ... "
Az örök élet reménysége nagyon távol van a legtöbb embertől.
Pedig Isten országa Jézusban elközelített hozzánk. Ha valóság
lesz számunkara a Jézus Krisztusban való hit, akkor az örök élet
is közelivé lesz. Akiknek örök életük van, azok kerülnek majd
a Bárány királyi széke elé. Ez a megszámlálhatatlan nagy sokaság
fehér ruhában van "es a kezében pálmaágat tart. A pálma a
győz elem jele. Azt írja János apostol: az a győzelem, amely
legyőzte a világot, a mi hitünk. Hit által győztek, mert követték
a Bárányt. Akiknek örök élete van, azok a Bárány kírályí uralma
alatt élnek. Ezek ma még nagy nyomorúságban vannak, mert
bűneik súlya megnövekedett a számukra. Pál apostollal együtt
így kiáltanak: ó én nyomorult bűnös ember, kicsoda szabadít
meg engem a halálnak testéből? Megértették, hogya "halálban"
vannak. Érzik a halál Istentől elszakító erejét. Harcolnak a reménytelenség ellen. Nincs más reménységük, csak a kereszt és
a Bárány vére. Egész szívükkel a Bárányon csüngenek, akinek
vére által naponkénti bűnbánatban és bűnbocsánatban
élnek.
Végül is azért vannak a Bárány előtt, mert a Bárány győzött és
ők ebből a győzelemből éltek.

Uram, a nagy mélységből hozzád kiáltok szüntelen. Ha a bűnöket
számon tartod, kicsoda maradhat meg. Tisztíts meg engem szent
véreddel és tiszta leszek. Ámen.
Irgalmazz nékünk, szegény bűnösöknek,
Törvényed ellen
védjerr meg kegyelmed! Engedj megtérést most is a gonosznak,
Gyógyítsd a rosszat! 411,3
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