REGGELI ÁHÍTAT (2021.03.03.) PÁLFI GERGŐ – KONCZ KAROLA

Kegyelem nektek és békesség Istentől, a mi Atyánktól és a mi Urunk, Jézus Krisztustól. Ámen.
ÉNEK: 130. zsoltár: Tehozzád teljes szívből
A mélységből kiáltok, Uram! (Hatodik bűnbánati zsoltár)
1. Tehozzád teljes szívből Kiáltok szüntelen: E siralmas mélységből Hallgass meg, Úr Isten!
Nyisd meg te füleidet, Midőn téged hívlak, Tekintsd meg én ügyemet, Mert régen
óhajtlak.
2. Ha, Uram, bűnünk szerint Minket büntetnél meg: Uram, e világ szerint Ki állhatna úgy
meg? De a te irgalmad nagy A téged félőkön, És te engedelmes vagy, Hogy dicsérjen
minden.
3. Énnékem reménységem Vagyon csak Istenben, És bízik az én szívem Ő szent igéjében.
Én lelkem erős hittel Az Urat óhajtja, Mint a virrasztó éjjel A virradtát várja.
ELŐIMA: Teremtő, gondviselő Atyánk! Köszönjük, hogy befogadó szereteted ölel körbe
bennünket ezen a szerda reggelen is. Köszönjük, hogy kezedben tartod a világot és a mi
parányi, gyarló életünket is. Hálásak vagyunk napról napra megújuló kegyelmedért, amely
reményt ad, kiinduló- és kapaszkodási pontot jelent ebben az időszakban is.
Megváltó Krisztusunk! Mekkora csoda, hogy ma is szólhat örömüzeneted! Ma is megérthetjük
kicsit jobban, mit is tettél értünk. Add, hogy ez az áhítat is a te keresztedre mutasson. Taníts
minket megérteni, befogadni, értékelni áldozatodat. Erősíts és tarts meg a megszentelődés
útján, hiszen botladozunk, és mert tudjuk, hogy saját erőnkből semmire sem vagyunk képesek.
Megújító, átformáló Szentlélek! Hatalmadban bízva kérünk, hogy nyisd meg füleinket, nyisd
meg szemeinket! Légy velünk szobáinkban, otthonainkban. Hadd vihessük és megújító,
felfrissítő örömhírt, az élő vizet, élet kenyerét családjainkba. Nyisd meg szíveinket, és légy
velünk a bűnbánat, megújulás, majd pedig gyümölcstermés folyamatában.
Mindezekre Krisztus érdeméért kérünk. Ámen.

TEXTUS: Jn12,44-50
„Jézus pedig hangos szóval ezt mondta: Aki hisz énbennem, az nem énbennem hisz, hanem
abban, aki elküldött engem; és aki engem lát, az azt látja, aki elküldött engem. Én
világosságul jöttem a világba, hogy aki hisz énbennem, ne maradjon a sötétségben. Ha
valaki hallja az én beszédeimet, de nem tartja meg azokat, én nem ítélem el azt; mert nem
azért jöttem, hogy elítéljem a világot, hanem azért, hogy megmentsem. Aki elvet engem,
és nem fogadja el az én beszédeimet, annak van ítélő bírája: az az ige, amelyet szóltam, az
ítéli el őt az utolsó napon. Mert én nem magamtól szóltam, hanem aki elküldött engem,
maga az Atya parancsolta meg nekem, hogy mit mondjak, és mit beszéljek. Én pedig
tudom, hogy az ő parancsolata örök élet. Amit tehát én mondok, úgy hirdetem, ahogyan
az Atya mondta nekem.”
Szeretteim! Ez az igeszakasz mindazt összefoglalja, amit Jézus egész nyilvános fellépése
alatt tanított. Az Atyával való mély, bensőséges kapcsolatáról beszél itt, és arról, hogy miért
jött közénk. Hogy céllal küldte Őt az Atya, ráadásul nem is akármilyen céllal: hanem azért, hogy
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minket megmentsen, hogy kiszabadítson minket a sötétségből. Jézus a világosság, akit az Atya
küldött azért, hogy közvetítse számunkra az Atya akaratát.
De mit jelent ez, hogy Jézus világosságul jött el a világba? János evangéliumában a
világosság és a sötétség szembeállítása gyakran megtalálható, ahogyan e két dolog
szembeállítása az egész akkori korban jelen volt, mint a jó és a gonosz szembenállásának
jelképe, ahogyan ez a kép számunkra is eléggé nyilvánvaló lehet. János evangélistánál a
világosság tudást és életet hordoz magában, a világosság szoros kapcsolatban áll nála az
élettel, és elválaszthatatlan Krisztustól, hiszen sokszor János evangéliumában Jézust azonosítja
az evangélista magával a világossággal. Jézus a világosság, és Ő az egyetlen, aki meg tud
mindet szabadítani a sötétségtől, kiemel ebből a sötét világból, és megszabdít mindattól, ami
visszatart, ami elválaszt minket Tőle: a bűneinktől. És Ő ezért a legnagyobb árat képes volt
megfizetni, azért, hogy Vele lehessünk. Szabadítani jött, nem ítélni. Az ítéletnek is megvan a
maga helye és ideje, azonban Jézus nem ezért jött akkor közénk, és nem az ítéletre készült,
hanem a bűneink árának megfizetésére.
Azonban itt felmerül a kérdés, amit tisztáznunk kell: mi közünk nekünk ehhez? Hogyan
lehet nekünk ebben a világosságban részünk? Jézus nem akármilyen világosságot hordoz.
Nincs is más világosság, csupán az, ami Őbenne van. És Ő azt adja nekünk, amit az Atya bízott
Rá. Nem Önjelölt módon tette ezt, nem magától, a Benne való hit nem az Egy Isten
megtagadását jelenti: hanem pont az Úr igaz tiszteletét. Ugyanis Jézus és az Atya egy. Aki
Jézust látja, mint Krisztus, mint a közénk jött világosság, az az Atyával, Ábrahám és Izsák
Istenével, az Úrral áll szemben. És számunkra az Atyához Krisztus az egyetlen kapcsolódási
pont, Akihez a Benne való hit által kapcsolódhatunk. Úgy, hogy hisszük, hogy Ő hatalmasabb
mindennél. Hogy megváltott, és Vele együtt életünk van. Hogy Ő valóban szenvedett, meghalt,
és feltámadt értünk, és lehetetlen belegondolni, miféle szenvedéseket élt át, de ha
megpróbáljuk, érezzük ennek a valódi súlyát.
Elhisszük azokat az ígéreteket és ítéleteket, amiket kijelentett, még akkor is, amikor
semmi lehetőséget nem látunk arra, hogy ezek megvalósulnak. És elhisszük, hogy azok a
parancsok, amiket Ő nekünk adott, nem azért vannak, hogy kevesebb, hiányos, korlátolt életet
éljünk, hanem hogy valóban élhessünk, hogy szabadon élhessünk, Vele együtt. Nem
önkényből parancsol az Úr, hanem azért, mert ezek által vezet minket. Akár stabil a mi életünk,
és nincs semmi gondunk, akár maguk alá temetnek a szenvedések, az Úr vezet. És nem
akárhova: maga felé, a világosságra, az örök életre.
Kívánom, hogy ezekben az időkben, amelyek igen bizonytalanok, meglássuk és
megérezzük, hogy Ő Úr, és a Benne való hit által részesülünk abban a világosságban, amely
által nekünk életünk van. Ámen!
UTÓIMA: Mennyei Atyánk, hálásak vagyunk üzenetedért, az Ige világosságáért.
Köszönjük, hogy ismét rávilágítottál, hogy egyedül Krisztus lehet a kapcsolódási pontunk
hozzád – solus Christus. Nincs más út, nincs más igazság, nincs más megváltó! Kérünk, segíts
megmaradni világosságodban, és azon az úton, amelyet számunkra terveztél Krisztusban. Légy
velünk Lelked által, kérünk, akár kívülről, akár belülről támadna a gonosz ezen az életúton.
Adj bölcsességet, Urunk, különösen ebben a helyzetben, hogy megfelelően éljünk a
Krisztusban felkínált szabadsággal és szabadságban. Segíts felismerni, hogy sem szobáink,
házaink falai, sem lelki falaink nem jelentenek fogságot számunkra, hiszen Szentlelked megőriz
bennünket, felszabadít, megújít, hogy szolgálhassunk családjaink és társaink felé.
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Imádkozunk, Atyánk, a DRHE hallgatóért, oktatóiért, alkalmazottaiért és családjaikért.
Könyörgünk most minden szenvedőért, elesettért, nélkülözőért is – vedd őket oltalmadba. Adj
gyógyulást kegyelmedből, erőt kérünk a fájdalom viseléséhez, terheink hordozásához.
Imádkozunk látható és láthatatlan egyházadért, mindenkiért, aki a Krisztus-testhez igyekszik
kapcsolódni. Jézus érdeméért kérünk. 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: 254. dicséret: Mindenkoron áldom az én Uramat
1. Mindenkoron áldom az én Uramat, Kitől várom én minden oltalmamat.
Benne vetem minden bizodalmamat; Mindenkoron dicsérem, mint Uramat.
2. Igen vigad és örvendez én lelkem, Az Istennek segedelmét hogy kérem,
Nyomorultak meghallják, azt örvendem, Vigadjanak Istenben, arra intem.
3. És mikoron Istenhez kiáltottam, Kegyelmesen tőle meghallgattattam,
Őáltala hamar megszabadultam, Háborúságimban is megtartattam.
8. A felséges Isten szemei vannak Igazakon, kik csak őbenne bíznak;
Mindazok, kik tőle oltalmat várnak, Kérésükben mindig meghallgattatnak.

ÁLDÁS: Annak pedig, aki megőrizhet titeket a botlástól, és dicsősége elé állíthat
feddhetetlenségben, ujjongó örömmel, az egyedül üdvözítő Istennek a mi Urunk Jézus Krisztus
által: dicsőség, fenség, erő és hatalom öröktől fogva, most és mindörökké. Ámen. (Júd 24,25)

