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Apostoli köszöntés: Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi Atyánktól, és az Ő egyszülött Fiától,
az Úr Jézus Krisztustól, a Szentlélek közösségében.
Ének: 487. dicséret első és második verse:
1. Magasztallak én, téged, Isten, egeknek királyát, :/: Hogy tőlem messze űzted A sötét éjnek homályát.
Nem küldél rám betegséget, Sem egyéb ínséget, Épségben megtartottál,E napra engem juttattál.
2. Szívből könyörgök néked, Kegyes teremtő Istenem: :/: E napot is engedd meg Békességgel véghez
vinnem, Akaratodat tanulnom, Útaidban járnom; Oltalmad béfedezzen, Kedvem kedved szerint légyen.
Előima: Mennyei Édesatyánk! Hálásan köszönjük Neked a mai reggelt, látva, hogy ma is van terved
velünk, ezáltal ismét tapasztalhatjuk atyai kegyelmedet és szeretetedet. Mutass utat ma is számunkra,
hogy békességben vihessük azt végig, bármi is jön velünk szembe.
Urunk, Te látsz a mai napon is, nyilvánvaló előtted minden szó, ami elhagyja ajkunkat, és minden
gondolat, amely átjárja lelkünket. Előtted nem titkolhatjuk sem örömünket, sem a hibáinkat, sem a
bűneinket, amiket bocsáss meg nekünk! Köszönjük Neked, hogy dolgaink mindig előtted vannak, nem
rejthetjük el magunkat, sohasem hagysz el minket erőtlenségünk idején sem. Kérünk Téged, hogy
segíts most elcsendesíteni lelkünket, add Szentlelkedet, hogy csak Rád, és Igédre figyelhessünk,
épülhessünk általa, hogy semmi sem választhasson el minket Tőled.
Segíts nekünk felismerni a mostani adventi idő értelmét, hiszen megváltoztak a körülményeink, de jól
tudjuk, hogy akik Téged szeretnek, azoknak minden a javukra van.
Fiad nevében kérünk Téged, hallgass meg minket! Ámen

Textus: Zsid 4,13 „Nincs olyan teremtmény, amely rejtve volna előtte, sőt mindenki mezítelen és
fedetlen az ő szeme előtt. Neki kell majd számot adnunk.”
Kedves Testvéreim!
A mai világra is nagyon jellemző az a dolog, hogy szeretünk dolgokat elrejteni. Szeretünk titkokat
rejtegetni, és szeretünk titkolózni egymás előtt. Vajon van-e olyan ember, akinek egyetlen titka sem
létezik ebben a földi életben? Vajon van-e olyan személy, akiről mindenki mindent tud? Azt gondolom,
hogy a feltett kérdésekre „nem” lenne a válasz. Mert bizony mindannyiunknak vannak titkai, és senki
sem ismeri tökéletesen a másik embert. De a mai igénkben mégis arról olvashatunk, hogy van valaki,
aki mindannyiunkat nagyon jól ismer, és nem maradhat előtte rejtve semmi sem.
Ez a valaki, aki mindannyiunkat nagyon jól ismer nem más, mint maga Isten. Ő az, ki tudja azt, hogy ha
leülünk, vagy ha felállunk. Ő az, aki már azelőtt nagyon jól ismert minket, még mielőtt megszülettünk
volna. Ő már az anyaméhben tudott rólunk, és már akkor ott sem tudtunk elrejtőzni előle. Erről beszél,
és erről tesz nagyon szép bizonyságot a 139. zsoltár néhány verse is eképpen: „Uram, te megvizsgálsz
és ismersz engem. Tudod, ha leülök vagy ha felállok… Szemmel tartod járásomat és pihenésemet
gondod van minden utamra” (Zsolt 139,1-3)
Kedves Testvéreim!
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Hányszor fogalmazódik meg bennünk az a kérdés, hogy de jó lenne valahová elrejtőzni? De jó lenne
egy kicsit visszavonulni és magunkban lenni? De jó lenne néha olyan helyre menni, ahol senki sem lát,
ahol csak én vagyok egyedül? Talán sokszor felmerülnek bennünk az ilyen gondolatok, de mind ezek
ellenére mégis milyen jó, hogy az Isten elől nem tudunk és nem is lehet elmenekülni. Mert az Ő szemei
mindent látnak. És egyetlen egyedül Ő az, akinek majd számot is kell adnunk mindarról, amit
életünkben tettünk és amit cselekedtünk. Éppen ezért lehet Őhozzá menni bizalommal, és hittel a
nehézségek közepette, lehet menni hozzá, akkor, amikor egyedüllétre vágyunk, amikor örömünk,
amikor kételyeink vannak, amikor fájdalmaink vannak, mert Ő mindent tud rólam és rólad is. Ő az
egyetlen személy a mi életünkben, aki előtt nem kell félni kimondani a dolgokat. Mert Ő nagyon jól
tudja azt is, ha jót cselekszel, és azt is, ha rosszat.
És így adventhez közeledve a bűnös ember számára a nagy örömhír az, hogy Jézus Krisztus által, aki
megszületett értünk Betlehemben, és elszenvedte a kereszthalált a Golgotán Ő általa járulhatunk az
Atyához, általa van az örök élet felől reménységünk, és Ő általa kapunk Istentől bocsánatot a
bűneinkre.
Adja meg a minden kegyelem Istene azt a számunkra, hogy bizalommal tudjunk fordulni Őhozzá, és
életünk utolsó órájában a számadás pillanataiban is az Ő kegyelme és szeretete öleljen bennünket
körül. Ámen.
Utóima: Urunk, hálásan köszönjük meg a ma reggeli üzenetet, amit adtál számunkra, és
megerősítetted számunkra, hogy előled sosem leszünk elrejtve. Bármit feltárhatunk előtted, minden
gondolatunkat, titkainkat és vágyainkat, hiszen mindent tudsz rólunk, Te vagy az, aki a legjobban ismer
minket. Köszönjük Neked, hogy adsz lehetőséget nekünk erre, hogy bármilyen élethelyzetben is
vagyunk, őszintén fordulhatunk Hozzád, és segítesz terheinket cipelni, sőt könnyíteni azokat. Kérünk
Téged, hogy a mai napon is legyél velünk kihívásainkban, világosítsd meg elménket igazságoddal, töltsd
meg szívünket szeretettel, támogass és tarts velünk a Te utadon.
Imádkozunk beteggé és gyászolóvá lett testvéreinkért ezekben nehezebb időkben. Adj nekik mielőbbi
gyógyulást és békességet! Hozzád fohászkodunk egymásért, a hallgatótársainkért, tanárainkért, az
egyetemünkért, hogy mihamarabb visszatérhessünk! Kérünk, növeld hitünket, a Benned való
bizalmunkat, hogy mindnyájan egészségben átvészeljük a mostani időt. Jézusért kérünk Urunk, hallgass
meg minket! 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 tied az ország, a hatalom és a dicsőség
mindörökké. Ámen!

Ének: 139. zsoltár első és kilencedik verse
1. Uram, te megvizsgálsz engem, Megismersz mindent énbennem, Vagy állok, ülök, vagy megyek, Mind
tudod, amit művelek; Valamit gondolok szívemben, Te azt mind jól érted meszszünnen.
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9. Vizsgálj meg és jól próbálj meg, Szívemet valóban nézd meg, És lásd meg, minémű vagyok! Ha gonosz
ösvényen járok, És ha olyannak találsz engem, Vezess a jó útra, Istenem!
Áldás: Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, az Isten szeretete és a Szentlélek közössége legyen
mindnyájatokkal!

