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Köszöntés 

Tenéked mondok hálát, megtartó Istenem,  

Hogy újra felvirradtam ma is e reggelen.  

Az éjjeli sötétség bár körülfoghatott,  

De kártól és veszélytől megőrzött szent karod. 

(Johannes Mühlmann 1573-1613 – Evangélikus énekeskönyv 95,1) 

Ének: RÉ 257 

1. Ne hagyj elesnem, felséges Isten, keserűségemben!  

Te szent Fiadért légy segítséggel: ne essem kétségben,  

Mert mindenfelől, látod, Úr Isten, Vagyok kísértetben. 

2. Az írás rólad, Felséges Isten, bizonnyal azt mondja,  

Hogy valakinek tebenned vagyon szíve nyugodalma,  

Az olyan ember meg nem szégyenül, mert te vagy oltalma. 

 

7. Jelentsd meg hozzám, felséges Isten, kegyelmességedet  

És véghetetlen, kegyes atyai te nagy szerelmedet,  

Hogy teljesítsd be könyörgésemre szent ígéretedet. 

8. Add meg, Úr Isten, te szent nevedért, amit tőled kérek,  

Szent Fiad által, teljes szívemből melyért most könyörgök,  

Mert csak tebenned bízom, Úr Isten, míg e testben élek 

Reggeli karant-ének 

Urunk, a mindennapi reménység erejét add nekünk 

Hogy túl tudjunk lépni a reggeli fásultságon 

Önmagunk és a valóság kreálta rémálmunkat segíts elfeledni 

S láttasd meg a mai napban is a Tőled kapott lehetőségeket 

Urunk, a mindennapi küzdelem izgalmát add nekünk 

Hogy fel tudjunk hagyni a hajnali motiválatlanságunkkal 

A hírek és a nehezen mozduló számok könyörtelenségét verd ki fejünkből 

S hívj ki minket mai is az élet küzdőterére ügyedért harcolva 

Urunk, a másokért való könyörgés őszinte elszántságát add nekünk 

Hogy el tudjuk feledni az állandó önmagunkért való siránkozást 

A rossz élethelyzetünk végtelen ismételgetését segíts befejezni 

S adj szívet, szemet, a valóban rászorulókra, és imát a valóban szenvedőkért 

Urunk, a mindennapi otthonmaradás apró örömeit add nekünk 

Hogy fel tudjuk adni a megszokottság mókuskerék-szemléletét 

A bezártság-érzet és mozdulni-nem-tudás bénító erejét változtasd át lélektornává 

S nyisd meg szemünk, órarendünk az otthoniak mosolyt adó jókedvéért 

Urunk, a mindennapi türelemjátékban végtelen önuralmat adj nekünk 

Hogy el tudjunk tekinteni az állandó kiszolgáltatottságtól 

Az úttorlaszok és időkorlátok elfogadásához adj tengernyi alázatot 
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S csendesítsd el háborgásunkat, a velünk együtt vágyakozók békéjéért 

Urunk, a mindennapi kétkedésünk feletti győzelmet add nekünk 

Hogy el tudjuk fogadni a ránk váró nap terhét, kudarcát 

A reményvesztettség és bizalmatlanság telét űzze el napsütésed 

S értesd meg velünk, hogy ez a nap is az, amelyet Te szereztél 

Ámen. 

 

Textus:  

1. Egy ember, név szerint Anániás, feleségével, Szafirával együtt eladott egy birtokot, 

2 és árából feleségének tudtával félretett magának, egy részét pedig elvitte, és az 

apostolok lába elé tette. 3 Péter azonban így szólt: "Anániás, miért szállta meg a Sátán 

a szívedet, hogy hazudj a Szentléleknek, és félretegyél magadnak a föld árából? 

4 Ha megmaradt volna, nem neked maradt volna-e meg, és miután eladtad, nem te 

rendelkeztél-e az árával? Mi indította szívedet ilyen cselekedetre? Nem embereknek 

hazudtál, hanem az Istennek." 

5 Amint meghallotta Anániás ezeket a szavakat, összeesett, és meghalt. Erre nagy 

félelem szállta meg mindazokat, akik ezt hallották. 6 Az ifjak pedig felálltak és 

betakarták őt, majd kivitték és eltemették. 

7 Mintegy három óra múlva a felesége is bement, mit sem tudva a történtekről. 

8 Péter megkérdezte tőle: "Mondd meg nekem, ennyiért adtátok-e el a földet?" Ő így 

felelt: "Úgy van, ennyiért." 9 Péter erre így szólt hozzá: "Miért egyeztetek meg abban, 

hogy megkísértitek az Úr Lelkét? Íme, azok, akik a férjedet eltemették, az ajtó előtt 

állnak, és kivisznek téged." 10 Az asszony pedig azonnal összeesett a lába előtt, és 

meghalt. Amikor bejöttek az ifjak, halva találták, kivitték őt is, és eltemették a férje 

mellé. 11 Erre nagy félelem szállta meg az egész gyülekezetet és mindazokat, akik 

hallották ezeket. 

(ApCsel 5,1−11) 

 

Meditáció 

Igen, ennyiért – Isteni matemetika 

A számok bűvöletében élő ember számára a több és a kevesebb mindig egy adott ér-

dekeltség mentén realizálódik. A valóságot a számok és a mennyiségek alapján alakítja. Ha 

kell, többet mond, ha szükséges, letagad. Az imidzset a teljesítmények alakítják: milliók a 

bankszámlán, oldalszámok a publikációs listában, kilométerek a futó applikációban, like-ok 

a Facebook poszt alatt, hívek a templompadban. És sokszor sikerül is számottevő elismerést 

kivívni számszerűségünkkel.  

A számokkal való megtévesztő bűvészkedés talán ősidők óta a félrevezetés művésze-

tének közkedvelt műfaja. A jobb renomé, a kedvezőbb megítélés, a mások által megformált 

vélemény hányszor és hányszor múlott azon, hogy milyen számot adtunk magunkról má-

soknak. Kikerekített évvégi index átlag az elismerés jegyében, elhallgatott lelkész javadalom 

a kiegészítés reményében, kedvezőbb gyülekezeti statisztikák a riválisok bosszantására, 

leadott kilók az irigykedők táborának növelése végett. S aztán a számok, százalékok kaval-

kádjában mennyi félrevezetés húzódik meg nap mint nap, mikor a híreket olvassuk, az ab-
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szolút igazságot keressük, vagy csupán némi megbízható információt keresünk. Az önmeg-

igazítás és teljesítményhajhászás kultúrájának iskolájában alaptantárgy az elszámolástan. 

Nem csupán azt tanuljuk meg, hogy létezik ilyen-olyan, morálisan még el is fogadható el-

számoltatás, hanem hogy a tudatos el-számolás mennyire igazolt, ha az érdek úgy kívánja. S 

ebben a csúsztatott önigazolásban, nyilvánvalóan alapvető számításból, a privatizált vagy 

elhallgatott részigazság és a látszatvalóság nem ellentétei lesznek egymásnak, hanem kiegé-

szítői.  

Mennyire mélységében fejezi ki nyelvünk a számadás szó természetrajzát. Ami a ra-

cionalitás és természettudomány eszköztárával, hideg józansággal mérhető és egyértelmű-

síthető, az kíméletlen erkölcsi és etikai normává lesz, s ahol a félrebeszélés, a meghamisított 

eredmény, az elhallgatott tények bukást hoznak. Az ember számára nem az az őskudarc, 

hogy járatlanságából, tanulatlanságából, képzetlenségből, ügyetlenségéből vagy hozzá nem 

értésből elszámolja magát, hanem amikor tudatosan avatkozik bele az önmagát meghozó és 

kiadó eredménybe, s a maga javára akarja megoldani az egyenletet: önmaga eredményessé-

gére és nem a képlet eredményére gondol.  

Az isteni matematika azonban sosem csupán a realitás és racionalitás józan és rideg 

szabályain alapul. Mert más a több és más a kevesebb e logika alapján, s ebben a számolás-

ban az ember nagyon könnyen elveszhet. Nem csak azért, mert egy esztendő az Isten előtt 

annyi, mint a tegnapi nap, hanem azért is, mert Isten nem mennyiséget akar tőlünk, hanem 

minőséget. S a minőség az mindig teljesség, s a teljesség az mindig a minőség fokmérője. 

Vajon nem erre gondolt a Zsoltáros, amikor azért fohászkodik, hogy „taníts úgy számlálni 

napjainkat, hogy bölcs szívhez jussunk” (Zsolt 90,12)? Hogy az életet a maga teljességében 

tudjuk élni az Isten előtt, függetlenül attól, hogy az milyen hosszú esztendőkben számolva. A 

matematika így etika lesz. Matemetika. A magunknak félre nem tett életrész etikája. Az Isten 

előtt el nem dugott privátszféra átláthatósága. Az őszinte számadás és a kendőzetlen szám-

vetés tisztasága.  

Anániás és Szafira elszámolták magukat, mert nem akarták teljes életüket a gyüleke-

zet előtt megélni. Nem a ki nem számolt teljességért, hanem a meg nem élt teljességért hal-

tak meg. Tragédiájuk nem mérhető számokban, hanem egyetlenegy dologban: nem számol-

tak az Istennel… 

 

Napi imádság (Kollekta) 

Urunk, sokszor és sokféleképpen akarunk magunkról jobb képet mutatni. A kortársak ítéle-

te, a riválisok irigysége, az ellenfelek bosszantása gyakran motivál bennünket. A pillanatnyi 

sikerért, az átmeneti elismertségért sok mindent megteszünk: elferdítjük a valóságot a nép-

szerűség kedvéért, letagadjuk az igazságot azért, hogy el- és befogadjanak, csúsztatjuk a té-

nyeket a jobb közhangulat végett.  

De Te, Urunk, ismersz minket igazán, ezért kérünk: formálj minket őszintévé, hogy ne akar-

junk többnek látszani annál, amik vagyunk; ne akarjunk kevesebbet adni annál, amit Tőled 

kaptunk; ne tartsunk meg magunkat többet, mint amit Te rendeltél a javunkra.  

Örökkévaló Istenünk, Tanítsd meg az előtted való élet teljességére, hogy megelégedjünk a 

Tőled kapott teljességgel, s teljes életünkkel hálájuk meg jóságodat. Ámen.  
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Áldó szavak 

Legyen áldásokban teljes a mai napod 

a rossz időjárás ellenére érezd meg az Atya szeretetének melegét 

Legyen eredményekben sikeres a ma előtted álló út 

 a kényszerű tétlenség ellenére halld meg a Fiú követésre hívását 

Legyen örömökkel megtöltve minden órád 

 a szomorúság kötelékeinek leoldásához fogadd el a Szentlélek erejét 

Áldás 

Áldjon meg téged az ÚR, és őrizzen meg téged!  

Ragyogtassa rád orcáját az ÚR, és könyörüljön rajtad!  

Fordítsa feléd orcáját az ÚR, és adjon neked békességet! 

Ámen. 

Ének: RÉ 192 

Adj békességet, Úr Isten,  

A mi időnkben a földön,  

Mert nincsen nékünk több senki  

Bajvívónk és hadakozónk,  

Hanem csak te Úr Isten 

 

Dr. Kovács Krisztián 


