2021.03.29. Paczári-Pongor Melinda – Laki Gergő Ernő
Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi Atyánktól és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól!
Ámen.
Ének: 25:1,3 – „Szívemet hozzád emelem”
1. Szívemet hozzád emelem
És benned bízom, Uram. :/:
És meg nem szégyeníttetem,
Nem nevet senki rajtam.
Mert szégyent nem vallanak,
Akik hozzád esedeznek,
Azok pironkodjanak,
Akik hitetlenül élnek.

3. Emlékezzél jóvoltodból
Nagy kegyelmességedre, :/:
Emlékezzél irgalmadról,
Mely megmarad örökre.
Ifjúságomnak vétkét,
Kérlek, hogy meg ne említsed,
Sőt nagy kegyességedet
Én Istenem, megtekintsed.

Előima: Mennyei Édesatyánk! Hálás és örvend a mi szívünk a mai reggelen Te érted, hiszen
egy újabb napot adtál számunkra, amit ismét Veled kezdhetünk el! Köszönjük, hogy nem hagysz
minket magunkra, hisz mik lennénk mi nélküled? Kegyelmes és féltőn szerető Istenünk köszönjük,
hogy temérdek bűneink ellenére is megtartasz és megóvsz minket, lelki kezeiddel pedig fogod
halandó vétkes kezeinket.
Köszönjük azt a sok áldást, amivel elárasztasz minket nap mint nap, de mi annyira el
vagyunk kényelmesedve és annyira természetesnek vesszük mindezt, hogy elfeledkezünk
mindezekről a mennyei áldásokról, kérlek ne hagyd elveszni őket, hadd gyarapodjanak bennünk,
hadd teremjenek sok áldott gyümölcsöt a Te neved dicsőségére.
Alázattal megvalljuk neked Atyánk, hogy bűnös a mi lelkünk és nem is lennék méltók erre
az el nem múló szeretetre, amit Te adsz nekünk! Segíts nekünk látván látni, hallván hallani és
megérteni a Te igédnek üzenetét a mai és az elkövetkezendő napokban is! Fogadja be szívünk az
igét és lobbantson lángot a bennünk rejlő sötétségben. Segíts nekünk, megérteni akaratodat,
segíts nekünk ezekben a nehéz időkben!
A Te Szent Fiad, Jézus Krisztus nevében kérünk, hallgasd meg könyörgésünket. Ámen!
Textus: János 18,24–27
Annás ezután elküldte őt megkötözve Kajafáshoz, a főpaphoz. Simon Péter pedig ott állt,
és melegedett. Ekkor így szóltak hozzá: Nem az ő tanítványai közül való vagy te is? Ő tagadta,
és megint csak azt mondta: Nem vagyok. A főpap egyik szolgája, annak a rokona, akinek Péter
levágta a fülét, így szólt: Nem láttalak én téged vele együtt a kertben? Péter ismét tagadta, és
akkor nyomban megszólalt a kakas.
Szeretett Testvérek!
Nyári éjszakákon csendes beszélgetés ölelésében melegedni a tűz fényében az éjszaka
idegen, vad sötétségétől körülvéve mindig kellemes érzésekkel tölt el. Csakúgy, mint fagyos téli
estéken a begyújtott kályha forróságával dacolva egyre közelebb húzódni az édes melegséghez,
érezve, hogyan kelnek életre megfagyott ujjaim. A tűz nyugtató, átölelő, betakaró ereje
biztonságot nyújt a rideg, hűvös éjszakákon.
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Elképzelem, ahogy Péter is áll a templomőrök rakta tűz fénykörében, ahol a hideg karmai
nem érik. Áll a többiek társaságában, talán tenyereit a meleget sugárzó piros-narancs tűznyalábok
felé tartja, és hagyja, hogy megdermedt végtagjaiba beáramoljon a tűz forrósága. Hosszú éjszaka
áll mögötte, és még nem ért véget, de most megpihenhet egy kicsit, fáradt, elgémberedett
testébe visszatérhet az élet. Talán lelkének is jól esik a meleg, világos helyiségben lenni, a kinti
sötétség után. Szinte megirigyeltem őt, amikor el kezdtem olvasni a mai napra kijelölt igeszakaszt.
Aztán a másodperc töredéke alatt eszembe jutott mindaz, ami Péterrel és Mesterével, Jézussal
történt addig, és mindaz, amely a tűz csendes ropogása mellett történt. Az, hogy a tűz, a
világosság, a melegség kényelmében állva Péter háromszor tagadta meg Jézust ez alatt a nagyon
rövid idő alatt. És irigység érzetem szomorúságba fordult, mert Péter melegedése saját
helyzetemre emlékeztetett.
Ennek tudatában a tűz és a lángok melegsége nem csak megnyugtató, békéltető,
pihentető elemei lehetnek a történetnek, hanem vörös, lángoló felkiáltó jelekként égethetik
lelkünket. Péter melegséget, kényelmet keresett, s miközben megtalálta, háromszor tagadta meg
azt, aki arra készült, hogy feláldozza magát a világ bűneiért, és így adjon igazi melegséget,
világosságot az emberiségnek. Péter tűz melletti ácsorgása arra emlékeztethet minket, hogy a mi
életünkben is vannak dolgok, amelyek a kényelmet, a hamis melegséget, világosságot hazudják
nekünk. Tárgyak, materiális, földi csecsebecsék, vagy épp lelki, spirituális elemek, amelyek
kompromisszumra, hitünk el-eltagadására, kifacsarására, megmásítására csábítanak minket. Vagy
ha épp nem a csábítás, hát földi dolgoktól, apróságoktól és hatalmasságoktól való félelem az, ami
miatt fejet hajtunk, és hitünket, Krisztus ügyét feláldozzuk a kényelem, a kompromisszum, a
gyávaság oltárán.
Kedves Testvéreim, arra hív ma minket Isten igéje, hogy a feltámadás ünnepéhez
közeledve forduljunk el a hamis melegséget és kényelmet kínáló tüzektől, és vállaljuk a
nehézségeket, a kényelmetlen, feszítő helyzeteket, a megpróbáltatásokat, a Krisztus mellett való
kiállást, hogy megérezhessük az Ő tüzének igazi, megtisztító, önfeláldozó szeretetét. Ámen.
Utóima: Drága, mennyei Atyánk! Hálatelt szívvel állunk most a Te színed előtt. Köszönjünk,
hogy a Te Szentlelked által magyaráztál nekünk és értelmet adtál szívünknek az igéd
befogadásához. Könyörögve kérünk Szentháromság Isten, Atya, Fiú, Szentlélek, hogy Te légy az a
láng, ami melegséget ad, ami megnyugtat, ami megbékíti lelkünket, de ne hagyd azt, hogy a világ
kényelme, hamis melegsége, világosságot hazudjon nekünk.
Ne hagyd, hogy a földi csecsebecsék, a világ csábítása megmásítsa lelkünket, fogd össze
kezeinket, ne hagyd, hogy a mi Urunk, Jézus Krisztus ügyét feláldozzuk a kényelem, a csábítás
oltárán. Kegyelmes és hatalmas Isten, a feltámadás ünnepéhez közeledve adj nekünk erőt és
kitartást, hogy elforduljunk a hamis melegséget és kényelmet kínáló tüzektől. Hadd vegyük
vállunkra a nehézségeket, terheket, megpróbáltatásokat.
Drága, mennyei édes Atyánk arra kérünk, hogy légy ott a betegekkel, a szegénnyekkel, az
özvegyekkel, árvákkal, fiatallal, időssel, az egyetemünk közösségével! Őszinte és szeretet teljes
szível imádkozunk értük, és minden olyan emberért, aki a Te nevedet szólítja, aki a Te igédre
szomjazik, a Te támaszodat keresi. Jézus nevében kérünk, hadd érezzük meg az Ő tüzének igazi,
megtisztító, önfeláldozó szeretetét. Ámen.
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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: 338 - Lelki próbáimban, Jézus, légy velem…
1. Lelki próbáimban, Jézus, légy velem,
El ne tántorodjék tőled életem.
Félelem ha bánt vagy nyereség kísért,
Tőled elszakadnom ne hagyj semmiért.

3. Tisztogass bár bajjal olykor engemet:
Kegyelmeddel szenteld szenvedésemet;
Bár e test erőtlen: te oltárodon
Keserű pohárral, hittel áldozom.

2. Ha e világ bája engem hívogat,
Nagy csalárdul kínál hitványságokat:
Szemem elé állítsd szenvedésidet,
Vérrel koronázott, szent keresztedet.

4. Ha halálra válik testem egykoron:
Ragyogjon fel lelked e hitvány poron,
Ama végső harcon rád bízom magam:
Örök hajlékodba fogadj be, Uram!

Áldás: Maga pedig a békességnek Istene szenteljen meg titeket mindenestől; és a ti egész
valótok, mind lelketek, mind testetek feddhetetlenül őriztessék meg a mi Urunk Jézus Krisztus
eljövetelére. Ámen! 1Thess 5:23

