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Kegyelem nektek és békesség Istentől, a mi Atyánktól és a mi Urunk, Jézus Krisztustól.
Ámen!
Ének: 35. zsoltár
1. Perelj, Uram, perlőimmel,/ Harcolj én ellenségimmel,/Te paizsodat ragadd elő!/ Én
segedelmemre állj elő!/ Dárdádat nyújtsd ki kezeddel,/ Ellenségimet kergesd el!/ Mondjad
ezt az én lelkemnek:/ Tégedet én megsegítlek!
9. Dicsérlek téged szüntelen/ Nagy sűrű gyülekezetben,/ És nagy roppant sereg nép
előtt/ Téged dicsérlek minden fölött./ Ne engedd, hogy örüljenek,/ Akik ok nélkül gyűlölnek;/
Ellenségimet fordítsd el,/ Ne gúnyoljanak szemükkel.
Előima: Istenünk! Hálásak vagyunk Neked, hogy békességgel nyugodhattunk az
elmúlt éjszakában, és köszönjük, hogy ezen a keddi reggelen is megújult erővel
ébredhettünk! Köszönetet mondunk Neked azért is, mert megadod most is az elcsendesedés
perceit! Magasztaljuk ma is a Te neved! Kérünk, fogadd el a mi hálánkat! Légy velünk a mai
napon is, terjeszd ki felettünk atyai szeretetedet! Urunk, Te tudod, mikor járunk Neked
tetsző vagy téves úton. Ha bűnös természetünk következtében elfordultunk Tőled, kérünk,
bocsáss meg! Áraszd ránk kegyelmedet! Adj áldást mai napi munkánkra is! Add, hogy
alázatos szívvel tudjuk cselekedni a Te akaratod szerint! Segíts, hogy most is teljes szívünkkel
halljuk és értsük meg igéd üzenetét! Ámen
Textus: ApCsel 7,9-10: 9Az ősatyák pedig féltékenykedtek Józsefre, és eladták
Egyiptomba, de Isten vele volt. 10Megszabadította őt minden nyomorúságából, kedvessé
és bölccsé tette Egyiptom királya, a fáraó előtt, és kormányzóvá emelte Egyiptom és a
fáraó egész háza fölé.
Szeretett Testvéreim! Mai alapigénk egy rövid részlete annak a védőbeszédnek,
amelyet István vértanú mondott el a nagytanács előtt, és ebben a védőbeszédben
megragadja a lehetőséget, hogy a jelenlévők emlékezetébe idézze Isten munkáját Izráel
népének életében. Felidézi az ősatyákat, köztük József történetét is, ahogyan a testvérei
féltékenység miatt eladták őt Egyiptomba, de Isten vele volt. 10Megszabadította őt minden
nyomorúságából, kedvessé és bölccsé tette Egyiptom királya, a fáraó előtt, és kormányzóvá
emelte Egyiptom és a fáraó egész háza fölé.
Úgy tűnik, mintha József teljes kiszolgáltatottságban csak sodródna az eseményekkel,
azonban István megtette azt, amiért meg is kapta végül a bűntetését: végiggondolta Izráel
történetét kezdve Ábrahám elhívásától egészen a keresztyénségig, Krisztusig; megtalálta a
kapcsolatot Izráel és a gyülekezet között, és tovább is gondolta Krisztus tanítását, aktualizálta
azt.
Mert látnunk kell ebben a három életben – Józsefében, Jézuséban és Istvánéban –,
hogy bizonyos szempontból mennyire hasonlóak: kiállnak Isten ügye mellett a maguk
környezetében, ezért elszenvedik azt a büntetést, amit a környezetük rájuk ró, és ezzel
mégsem az történik, amelyet gondolhatnánk, hogy teljes kiszolgáltatottságban csak
sodródnak az eseményekkel, hanem minden esemény tökéletesen beleilleszkedik Isten
csodálatos tervébe. Isten ott van velük végig: Józseffel a rabszolga létben, Potifár házában, a
börtönben is, és onnan emeli fel őt a kormányzói feladatra. Jézussal is végig ott volt az Atya:
a Gecsemáné kertben, Pilátus előtt, és a kereszten is, hogy a halálból végül dicsőségesen
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feltámadjon harmadnapon. És István vértanúval is végig ott volt az Isten: a hamis tanúk
között, a nagytanács előtt és akkor is, amikor megkövezték őt, hogy halála után oda menjen,
ahol Krisztus ül az Isten jobbján.
És a Szentháromság Isten ott van velünk is a mindennapjaink között, mert
megígérte, hogy velünk lesz minden napon, és Ő hű marad ígéreteihez! Látjuk, érzékeljük,
tapasztaljuk, tudjuk, hogy az Isten velünk van a legnagyobb küzdelmeinkben, félelmeinkben,
kétségeinkben, a legrosszabb elképzelt vagy megtörtént forgatókönyvek között? Mert ez
tény: velünk van, akkor is, ha épp nem úgy tűnik, nem az látszik az életünk eseményeiből
vagy a bennünk dúló érzésekből. És bár vannak és lesznek olyanok, akik talán vádolnak,
ránk támadnak, üldöznek, megbántanak, hatalmaskodnak felettünk, ez nem változtat azon a
tényen, hogy Isten az Fiában, Krisztusban ott van velünk mindezek közepette, és kihozza a
helyzetünkből a legjobbat! Lehet, hogy nem most, talán várnunk kell rá nem is keveset, de
Isten közben erősen tartja az életünket, és formál a Fiához egyre hasonlóbbá!
Adja Isten, hogy ilyen reménységgel tudjunk jelen lenni, mások számára is
reménységet adni, hiszen mi bizonyosak lehetünk afelől, hogy Isten velünk van, és Ha Isten
velünk, ki lehet ellenünk? Érezzük és lássuk meg, hogy senki és semmi nem szakíthat el
minket az Ő szeretetétől! Ámen.
Utóima: Istenünk! Köszönjük Neked igéd üzenetét, hogy volt egy újabb alkalmunk
tanulni Tőled! Urunk, kérünk, nyújtsd ki a Te segítő kezedet, amikor félelmeink lesznek úrrá
rajtunk, vagy amikor kétségeink miatt gyötrődünk! Adj nekünk bölcsességet
küzdelmeinkben, nehézségeinkben! Segíts, hogy tudjuk akkor is Te nevedet dicsérni és
magasztalni, amikor támadnak, üldöznek! Jusson eszünkbe az a bátorító aranymondás, hogy
Ha Isten velünk, ki lehet ellenünk?! Adj gyógyulást a betegeknek, és türelmet, kitartást az
egészségügyben dolgozóknak! Te vigasztald meg a gyászolókat! Áldd meg a tanárok és
hallgatók tevékenységét, szolgálatát! Teremts békét világunkban, és szolgáltass igazságot a
Benned igazaknak! Add meg a Szentlélek Úristen által, hogy minél többen hallják és értsék
meg az örömhírt, így csatlakozva a keresztyének közösségéhez! Ámen.
Úri ima: 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: 35.zsoltár
13. Már azok énekeljenek,/ Kik igazamnak örülnek,/ Mondván: hála legyen az Úrnak,
/Ki nyugalmat ád szolgájának!/ Én nyelvem igazságodat,/ Hirdeti nagy jóvoltodat;/
Dícséretedet nagy híven/ Éneklem minden időben.
Áldás: 2Pét 3,18
„Növekedjetek a kegyelemben és a mi Urunk, üdvözítő Jézus Krisztusunk ismeretében. Övé
a dicsőség most és az örökkévalóságban!” Ámen.

