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Apostoli köszöntés: Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi Atyánktól és a mi Urunktól, az Úr Jézus
Krisztustól! Ámen.
Ének: 77. 1, 8
1. Az Istenhez az én szómat,:/: Emelém kiáltásomat; Hogy felkiálték hozzá, Beszédem meghallgatá.
Mindennémű szükségemben:/: Reménységem csak az Isten; Éjjel kezem feltartom, Az égre hozzá
nyújtom.
8. Ó, erős és kegyes Isten, :/: Szent vagy cselekedetidben, És sehol senki nincsen Hozzád hasonló Isten.
Csuda, Isten, a te dolgod, :/: Amint gyakran megmutatod, Minden népek jól látják, Nagy voltát
hatalmadnak.
Előima: Szerető Mennyei Atyánk! Köszönjük, hogy bár nehéz időket élünk, Te mégis lehetőséget adsz
arra, hogy Veled kezdjük a reggeleinket! Bár nem lehetünk fizikailag együtt, a Te igéd által közösségben
maradhatunk. Tudjuk, hogy a legrosszabból is van kiút, ha mellettünk állsz. Ezért kérünk, Urunk, legyen
meg a Te akaratod, munkálkodj az életünkben, hiszen tudjuk, hogy egyedül nem vagyunk képesek
legyőzni a határokat, az akadályokat, amik előttünk vannak. Nincs nagyobb oltalmunk annál, hogy
életünket a kezedben tudhatjuk. Hozzád kiáltunk a megpróbáltatások között, Benned reménykedünk.
Egyedül hozzád fordulhatunk a nehézségekben, amikor lehetetlennek tűnik, hogy elvégezzük azt a
feladatot, amit nekünk szántál.
Bocsásd meg, hogy olyan sokszor vétkezünk ellened. Bár látod bűnünket, mégis ránk emeled
tekinteted! Kérünk, hogy szólj hozzánk a mai reggelen is és add, hogy szelíd szívvel követhessünk
Téged! Te légy mellettünk a lelki próbáinkban és segíts véghez vinni azt, amit elindítottál bennünk.
Nyisd meg most szíveinket, hogy meghalljuk a Te szavadat! Ámen.
Textus: Jób 21,16a: ,,Pedig jólétük nincs a kezükben.”
Szeretett Testvéreim!
Jób arról beszél egy rövid bevezető után itt a 21. fejezetben, hogy milyen jól megy a bűnösöknek ebben
a földi életben. Magas kort érnek el, a gyerekeik jól élnek, mindenük megvan, nem kell semmitől sem
rettegniük, jólétben élnek, Isten közelségéről, a neki való szolgálatról és hálaadásról pedig
lemondanak. Mondhatnánk azt is, hogy ez egy megfelelő korrajz a mai kor emberéről, hiszen
gazdagság, jólét, megfelelő öntudat, énközpontúság - ha már ennyi mindenre képes vagyok, akkor mi
szükségem nekem az Istenre? - és békés környezet jellemzi néhány példától eltekintve, az életünket,
mindennapjainkat.
Ezeket a gondolatokat követi ez a rövidke mondat: ,,Pedig jólétük nincs a kezükben.”. Arra emlékezteti
ezzel a mondattal Jób a barátait és bennünket is, hogy egyedül Isten az, aki az ember sorsát irányítja.
Arra emlékeztet, hogy nem egy passzív Isten Ő, aki alkotóként pihen, míg a földön zajlanak az
események, hanem egyedül Ő az, akinek az ember mindenért hálával tartozik, akinek a kezében van
a jóléte, aki élő Isten. Bizony szeretett testvéreim, jólétünk nincsen a kezünkben. A koronavírus okozta
járvány miatt újra és újra megtapasztalhatjuk ezt, hiszen egyik napról a másikra lett vége a
,,jóvilágnak”: ki kellett költöznünk a kollégiumból és át kellett térnünk újra az online oktatásra.
Megtapasztalhatjuk, mivel mindennapjaink újra korlátok közé vannak szorítva: este nyolcig haza kell
érni, nem ihatunk meg egy kávét, vagy nem mehetünk el egy étterembe barátainkkal, szeretteinkkel.
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Megtapasztalhatjuk, mert emberek százai távoznak el közülünk és lehet, hogy valamelyik
családtagunkat vagy barátunkat szólította el a mindenható Isten, mi pedig nem tehettünk/tehetünk
semmit. Jólétünk nincs a kezünkben. Az élő Isten kezében vagyunk mindannyian, ezt jelenti Jób
mondata. Annak az Istennek a kezében, aki ,,Nem egy érzés, amellyel eljátszik az ember, hanem tény,
amelyet komolyan kell vennünk, amelyen minden élethelyzetben két lábbal állhatunk, amelyből mint
kenyérből táplálkozhatunk, amelybe mint erődbe visszavonulunk, és ahonnan, mint ostromlott várnép,
amely boldogan mer kitörni minden oldalra, lecsapunk az ellenségre.”- mert ezt jelenti az élő Isten .
Nem tudjuk megmondani, hogy miért érnek bennünket ezek a csapások, legfeljebb csak találgatni
tudunk, mert nem lehet kiszámítani, hogy kit és miért milyen sors ér. Annyi viszont bizonyos, hogy ez
az időszak megmutatja, hogy az ember nem élet és halál ura és hogy jóléte nem a saját kezében van.
Legyen ez a mi vigasztalásunk, bizonyosságunk és bátorítónk, hogy jólétünk nem a mi kezünkben,
hanem az élő Istenében van, aki sokkal jobban tudja, hogy mi miért történik, és hogy mikor mire van
szükségünk! Ámen
Utóima: Kegyelmes Atyánk! Köszönjük, hogy a Te kezedbe tehetjük életünket, minden gondunkat és
fájdalmunkat. Jólétünk a Te kezedben van!
Kérünk Urunk, adj erőt a hétköznapokban és a közelgő ünnepben is! Te légy velünk minden nap és áldd
meg cselekedeteinket. Segíts, hogy észre tudjuk venni a lehetőségeket, amelyeket Te adsz nekünk.
Légy velünk az örömben és a kudarcban is, mert tudjuk, hogy egyedül nem vagyunk képesek felállni.
Bocsásd meg Urunk, hogy sokszor megfeledkezünk arról, hogy a jólétünket nem magunknak, hanem
egyedül neked köszönhetjük. Lehetőséget adsz, hogy jól élhessünk. Sokszor azt hisszük, hogy életünket
mi irányítjuk, pedig Te vagy a mi szerető Atyánk, aki féltve óvsz minket és vezeted lépteinket.
Vezess minket az úton, hogy a Te terved szerint cselekedhessünk. Hálás szívvel köszönjük meg, hogy
minden időben velünk vagy, mert Veled jólétben élhetünk! Ámen.
Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen
meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk
ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vígy
minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség
mindörökké. Ámen.
Ének: 23. 1-3
1. Az Úr énnékem őriző pásztorom, Azért semmiben meg nem fogyatkozom. Gyönyörű szép mezőn
engemet éltet, És szép kies folyóvízre legeltet; Lelkemet megnyugtatja szent nevében, És vezérl engem
igaz ösvényében.
2. Ha a halál árnyékában járnék is, De nem félnék még ő sötét völgyén is, Mert mindenütt te jelen vagy
énvelem, Vessződ és botod megvigasztal engem, És nekem az én ellenségim ellen Asztalt készítesz,
eledelt adsz bőven.
3. Az én fejemet megkened olajjal, És engemet itatsz teljes pohárral; Jóvoltod, kegyességed
körülvészen És követ engem egész életemben. Az Úr énnékem megengedi nyilván, Hogy mind éltiglen
lakjam ő házában.
Áldás: „Semmiért se aggódjatok, hanem imádságban és könyörgésben mindenkor hálaadással tárjátok
fel kéréseiteket Isten előtt; és az Isten békessége, mely minden értelmet meghalad, meg fogja őrizni
szíveteket és gondolataitokat Krisztus Jézusban!” (Filippi 4,6-7)

