Reggeli áhítat 2020. december 1.

Újlaky Máté – Betes Koppány

Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi Atyánktól és a mi Urunktól, Jézus Krisztustól, aki adta magát
a mi bűneinkért, hogy kimentsen minket a jelenvaló gonosz világból Istennek, a mi Atyánknak akarata
szerint! Övé a dicsőség örökkön örökké! Ámen.
Ének: 462. dicséret, 1-2-3. Verse:
1. Csak vezess, Uram, végig, és fogd kezem, :/: Míg boldogan a célhoz elérkezem, Mert
nélküled az én erőm oly kevés, De hol te jársz előttem, nincs rettegés.
2. Szent irgalmaddal szívemet födjed bé, :/: Tedd örömben és bánatban csöndessé, Hogy
hadd pihenjen lábadnál gyermeked, Ki szemlehunyva téged híven követ.
3. Ha gyarlóságom meg nem is érzené: :/: A vak homályból te mutatsz ég felé; Csak vezess,
Uram, végig, és fogd kezem, Míg boldogan a célhoz elérkezem.
Előima: Drága Urunk! Köszönjük hogy te vigyázol ránk és itt vagy velünk még akkor is, hogyha nem
lehetünk együtt. Ha bár nem is lehetünk együtt, te még is itt vagy velünk ezekben a reggeli órákban, a
tanórák ideje alatt és a nap többi részében is. Segíts nekünk, hogy ne csüggedjünk el, és a legrosszabb
helyzetekben is fel tudjuk rád emelni arcunkat. Hálát adunk azért, hogy te kijelented magad minden
nap a mi életünkben. Urunk, kérünk bocsásd meg a mi vétkeinket, hisz szegény bűnös emberek
vagyunk, de te kiszabadítasz minket ebből. Kérünk segíts megérteni kijelentett igédet, és add
Szentlelkedet, hogy az igének ne csak hallgatói hanem befogadói is lehessünk. Kérünk Téged, a te fiad
nevében hallgass meg minket. Ámen
Textus: Zsid 3,7-9.12-14
7

Ezért, amint a Szentlélek mondja: „Ma, ha az ő szavát halljátok, 8ne keményítsétek meg a szíveteket,
mint az elkeseredéskor, a kísértés napján a pusztában, 9ahol megkísértettek engem őseitek, próbára
tettek, bár látták tetteimet negyven éven át.
12

Vigyázzatok, testvéreim, senki ne szakadjon el közületek az élő Istentől hitetlen és gonosz
szívvel. 13Sőt buzdítsátok egymást minden egyes napon, amíg tart a ma, hogy a bűn csábítása
közületek senkit meg ne keményítsen. 14Mert részeseivé lettünk Krisztusnak, ha azt a bizalmat,
amely kezdetben élt bennünk, mindvégig szilárdan megtartjuk.

Kedves Testvéreim!
Valaki egyszer azt mondta: „az Isten Igéjével szembeni természetes magatartás a szív keménysége”.
Meghökkentő kijelentés ez. Ugyanakkor ha egy kicsit belegondolunk ennek a mondatnak a jelentésébe,
akkor azt kell látnunk, hogy egy valós tapasztalatot tükröz ez a kijelentés. Ennek többféle oka lehet.
Egyfelől csak kevés Igét „hallunk meg” az Istentől, és általában akkor is csak azokat szeretjük hallani,
ami a lelki alkatunknak, az élethelyzetünknek megfelelő, azokra pedig nem szívesen figyelünk, amelyek
erőfeszítéseket kívánnak tőlünk. Másfelől pedig gyakran az isteni szó és az élet „realitása”
ellentmondanak egymásnak. Ebből a különbségből pedig az emberben szinte minden esetben az élet
„realitása” kerül ki győztesen.
A levél szerzője is egy ilyen példát említ: Izráel népe hallgat a szabadító Isten szavára, követik Istent, és
így kiszabadulnak az egyiptomi fogságból. Azonban a vándorlás időszaka mégis tele van
feszültségekkel, konfliktusokkal, lázadásokkal. És bár látják az isteni csodákat, a hitük megrendül, a
szívük pedig megkeseredik és megkeményedik, mert nem jönnek be az emberi számításaik.
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Mi hogyan állunk az Isten ígéreteihez akkor, amikor a próbák idejét éljük, amikor egymástól, a
közösségtől távol vagyunk, és látszólag szélmalomharcot vívunk egy láthatatlan ellenséggel? Tudunk-e
hinni vagy megkeményedik a mi szívünk is?
Ahhoz, hogy ezt a „megkeményedett” állapotot elkerüljük, és másokat is meg tudjunk óvni ettől az
állapottól, úgy gondolom, hogy 4 kulcsszóra kell odafigyelnünk, amelyek mentén eligazodhatunk:
figyelni, meghallani, hozzá ragaszkodni, és hirdetni.
Figyelnünk kell, az Isten szavára, aki ma is keresi a mi szíveinket. Meg kell hallanunk a viharban is a tőle
jövő vigasztalást. Hozzá és igéjéhez ragaszkodva el kell hinnünk, hogy mellettünk van a bajban és erőt
ad nekünk a próbák során, még akkor is ha úgy érezzük el vagyunk veszve. És amikor átéltük, hogy ő
mellettünk van, akkor azt az örömhírt, hogy az Isten elérhető közelségben van és nem hagyott el
bennünket hirdetnünk kell a körülöttünk lévőknek, buzdítva őket is a kitartásra. Hiszen a keresztyén
embernek erősítenie és bátorítania kell a körülötte lévőket az „istentelen” időkben is.
Adja Isten, hogy mi is ilyen lelkülettel tudjunk tekinteni a megpróbáltatások idejére, és így tudjunk
szolgálatainkkal a többi embernek vigasztalást és reménységet hirdetni. „Mert részeseivé lettünk a
Krisztusnak, ha azt a bizalmat, amely kezdetben élt bennünk, mindvégig szilárdan megtartjuk.” Ámen
Utóima: Mennyei Atyánk! Köszönjük, hogy szólsz hozzánk igédben. Segíts nekünk, hogy ezt az igét mi
is tovább tudjuk adni, és ha tovább adjuk, az ne süket fülekre találjon. Kérünk add meg nekünk, hogy
ha méltatlanul is, de a te szolgáid lehessünk és soha ne szakadjunk el Tőled és menjünk a magunk feje
után. Add, hogy életünket neked kedves módon éljük le. Te légy velünk az életünk minden szakaszában,
még akkor is, hogyha a bűnök kínoznak minket és úgy gondoljuk, hogy már senki sincs mellettünk, Te
akkor is segíts rajtunk, és ragyogjon ránk a Te arcod. Jézusnak a te fiadnak nevében kérünk hallgass
meg minket. Ámen
Úri ima: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod,
legyen meg a te akaratod, amint a Menyben úgy a földön is Mindennapi kenyerünket add meg nekünk
ma, és bocsátsd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vígy
minket kisértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország a hatalom és a dicsőség
mindörökké. Ámen.
Ének: 512. dicséret 1-2.verse
1. "Szólj, szólj hozzám, Uram, mert szolgád hallja szódat!" Így mondom, mert magam rég
annak érezem. Hadd járjak utadon, hadd várjam égi jódat Hű szívvel szüntelen, hű szívvel
szüntelen.
2. Adj lelkedből erőt, hogy értsem és szeressem Elrendelt utamat s minden parancsodat. Egy
vágyat hagyj nekem: hogy halljam és kövessem Szent igazságodat, szent igazságodat.
Áldás: Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, Isten szeretete és a Szentlélek közössége legyen
mindnyájatokkal! Ámen

