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Apostoli köszöntés: Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi Atyánktól és a mi Urunktól, az Úr
Jézus Krisztustól! Ámen.
Ének: 274, 1, 4
1. Ki Istenének átad mindent, Bizalmát csak belé veti. :/: Azt csudaképen őrzi itt lent, Ínség, baj közt
is élteti. Ki mindent szent kezébe tett, Az nem fövényre épített.
4. Zengj hát az Úrnak, s járd az utat, Mit éppen néked Ő adott; :/: A mennyből gazdag áldást juttat S
majd Jézus ád szép, új napot. Ki Benne bízik és remél, Az mindörökre Véle él.
Előima: Szerető Atyánk! Hálásak vagyunk a szeretetedért, az áldásaidért, amelyekkel napról napra
megajándékozol bennünket. Annyira jó tudni azt, hogy bátran indulhatunk az új hétnek, hisz a Te
áldó kezed óv minket, áldottá teszi fáradozásainkat, és megőrzi életünket. Köszönjük Néked Urunk,
hogy a járvány közepette is megteremted az alkalmat a Veled való találkozásra és nem vonod meg
tőlünk a Te Igéd üzenetét.
Felséges Istenünk! Te látod az életünket, Te ismersz minket, kérünk légy velünk
félelmeinkben, kételkedésünkben, magányunkban, bánatunkban és örömeinkben, légy Te a
bűnbocsátónk, a bátorítónk, a bíztatónk, a társaságunk, a vígaszunk. Add hogy észre vehessük a
felénk nyúló kezeket, és a hozzánk szóló kéréseket, hogy tudjunk általuk a Te dicsőségedre szolgálni.
Indíts el a Feléd és egymás felé vezető úton, amelyen Krisztus jár előttünk és kérünk téged, hogy egy
szülött Fiad érdeméért hallgassd meg könyörgésünket. Ámen

„Akkor megtekintette és számba vette, elkészítette és megvizsgálta a bölcsességet. Az embernek
pedig ezt mondta: Íme az Úr félelme a bölcsesség, és a rossz kerülése az értelem.” (Jób 28,27-28)
Kedves Testvérek!
Ha azt kérdezzük, hogy mi a bölcsesség, akkor bizony rá kell döbbennünk arra, hogy nem is olyan
egyszerű ezt megválaszolni. Jób barátai hosszadalmas okoskodása után mondja ezt a beszédét,
amiben rámutat arra, hogy a sok ismeret, a sok tudás, még nem egyenlő a bölcsességgel. Jób egy
nagyon egyszerű példát ad elénk: a bányászokat. A bányászat annak a kornak a legnehezebb
munkája lehetett. Veszélyes is volt, hiszen nem voltak megfelelő eszközök, amelyekkel felszínre
hozhatták a kincseket. De felmerülhet bennünk a kérdés, hogy vajon miért éppen a bányászatot
használja itt az ige hasonlatként a bölcsesség megértéséhez? Talán azért, mert a bányászat
illusztrálja legjobban azt a földi bölcsességet, azt az ismeretet és tudást, amelyiket olyan sokan
megszereznek. Az általános emberi értelem útja sok szempontból hasonlítható a bányászathoz,
hiszen jellemzi a kitartó keresés, figyelemteljes munka, az igazán mélyre ásás.
De milyen az ember bölcsességének az útja? Azzal kezdődik, hogy felismeri: Isten terve, útja
sokszor megfoghatatlan, kikutathatatlan számunkra. Ez pedig valahol összecseng azzal, amit már az
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egyházatyák is megfogamaztak: „a véges nem tudja befogadni a végtelent.” S azt hiszem, hogy
mindannyian tapasztaltuk is már, hogy Isten gondolatai nem a mi gondolataink, sok tekintetben
meghaladják a mi elképzeléseinket. Elég ha a történelemre gondolunk, mennyi titka és rejtélye van.
Ki tudná megfejteni? S jönnek a miértek. Miért engedte meg Isten a vesztes csatákat, a népek ezreit
érintő véres küzdelmeket, a különböző járványokat? Miért, miért, miért? Jelenlegi helyzetünkben
pedig azt kérdezhetjük, hogy, ha meg is engedte Isten, akkor miért nem vet már véget ennek? Vagy
mikor lesz már vége? Jób rámutat arra, hogy bölcsességünk nem abban áll, ha legjobb tudásunk
szerint mi magunk akarjuk megválaszolni ezeket a kérdéseket, hanem abban, hogy elfogadjuk Isten
útját. „Íme az Úr félelme a bölcsesség” azaz, ha belátjuk, hogy Ő uralkodik a világ felett és, ha
elfogadjuk, hogy Ő jobban tudja, még akkor is, ha mi nem értjük, most például azt, hogy miért
engedi továbbra is ennek a vírusnak a tombolását szerte a világban. Lehet, nem kielégítő válasz ez
most számunkra, de higgyük el, hogy Isten éppen eleget tud mindarról, ami velünk történik, még
akkor is, ha ezt nekünk feltétlenül nem is akarja kijelenteni, vagy nem tudjuk értelmünkkel felfogni.
Feltehetjük a kérdést, hogy ha ilyen kikutathatatlan a bölcsesség, akkor adjuk fel, s próbálkozzunk
csak emberi, „ésszerű” dolgokkal? Nem, az ige nem azt mondja, hogy adjuk föl s ne foglalkozzunk
vele, hiszen ez a bölcsesség értékes, drága kincs! De hogyan lehet megtalálni, hogyan lehet ez a
bölcsesség a miénk? Úgy, ha alázattal letesszük a mi elgondolásunkat, azt a törekvésünket, hogy
képességeink által megszerezzük az isteni bölcsességet és ezt mondjuk: Urunk, nem tudunk
megdolgozni ezért a bölcsességért, hiszen ez a te ajándékod! Jelents ki számunkra belőle annyit,
amennyit akarsz és akkor, amikor akarod. Ez a mi bölcsességünk. Ezért könyörögjünk ma is. Ámen.
Utóima: Kegyelmes Istenünk! Te vagy a teremtett világ Királya, aki tökéletesen gondozza, bölcsen
igazgatja és kormányozza népét. Megvalljuk Neked, Urunk, hogy oly sokszor vonunk kérdőre Téged,
kételkedünk hatalmadban, nem bízunk Benned, értetlenkedve állunk cselekedeteid előtt és a
magunk tudására hagyatkozunk, ahelyett hogy a Te utaidon járva, bíznánk a Te, minden értelmet
felülhaladó bölcsességedben. Bocsáss meg mindezekért nekünk, Kegyelmes Atyánk és kérünk, hogy
segíts törekednünk a Te bölcsességed megértésére, amelyet ember saját erejéből, fel nem foghat,
csupán a Te kegyelmedből. Add Urunk, hogy Jóbhoz hasonlóan, hálatelt szívvel, alázattal és hittel
tudjuk elfogadni, mindazt, amit ránk mérsz. Így kérünk Téged, hogy áldj meg minket! Imádkozunk a
betegekért, a gyászolókért, egyházunkért, nemzetünkért és egész világunkért. Dicsőség legyen az
Atya, Fiú, Szentlélek Istennek, miképpen kezdetben volt, úgy legyen most és örökkön örökké. 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.
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Ének: 111, 1, 6
1. Hálát adok, Uram, néked, Teljes szívből áldlak téged, A hívek gyülekezetében; Megvallom nagy
dicsőséged És hirdetem dicséreted Életemnek minden rendében.
6. Szent és dicső az ő neve, És az Úrnak ő félelme, A jó bölcsességnek kezdete. Ki megtartja ő
törvényét, És megőrzi szent Igéjét, Annak megmarad dicsérete.
Áldás: ,,A mi Urunk Jézus Krisztus Istene, a dicsőség Atyja adja meg nektek a bölcsesség és a
kinyilatkoztatás Lelkét, hogy megismerjétek Őt. “ (Ef. 1, 17)
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