Reggeli áhítat _2021.05.07_Horváth Béla - Hegedűs Csaba

Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi Atyánktól és a mi Urunk, Jézus Krisztustól!
Ámen!
Ének: 254. dicséret 1. és 2. versei:
1. Mindenkoron áldom az én Uramat, Kitől várom én minden oltalmamat. Benne vetem
minden bizodalmamat: Mindenkoron dicsérem, mint Uramat.
2. Igen vígad és örvendez én lelkem, Az Istennek segedelmét hogy kérem, Nyomorultak
meghallják, azt örvendem, Vígadjanak Istenben, arra intem.
Előima: Kegyelmes Istenünk! Magasztalunk téged minden egyes jóságért, mely ebben
a világban érhet minket. Hálás a mi lelkünk, hogy bár bűnösök vagyunk, a te szeretetedben
lelhetünk nyugalomra a viharok idején, benned a félelem homálya eloszlik. Kérünk téged ezen
a reggelen, küldd el Szentlelkedet, hogy hirdetett igédnek számunkra elkészített üzenete
eljuthasson szíveinkig. Add meg csendességünk, hogy figyelmünk méltó legyen a Te nagy
nevedhez. Fiadért, Krisztusért kérünk, Hallgass meg minket. Ámen.
Megállni és megerősödni a hitben
Textus: ApCsel 9,32-34
32
Amikor Péter valamennyi gyülekezetet végig járta, eljutott a Liddában lakó szentekhez is.
33Talált ott egy Éneász nevű embert, aki nyolc éve feküdt az ágyban bénultan. 34Péter így
szólt hozzá Éneász, meggyógyít téged Jézus Krisztus. Kelj fel, és magad vesd be az ágyadat!
Az azonnal felkelt.
Kedves Testvéreim! Adhatnánk azt a címet is ennek a résznek, hogy: Megállni és
megerősödni a hitben. Ha megnézzük közelebbről ezt az Igeszakaszt, akkor észre kell venni,
hogy itt többről van szó, mint egy egyszerű gyógyítási történetről. Ebben a mostani nehéz
időszakban, amikor nagyon sok a kórházban ápolásra szoruló beteg és nagyon sok a rászoruló
ember nem könnyű a hitben erősnek lenni. A bénultság érzése tehetetlenné teszi az embert,
lelki értelemben is. De hogyan tud ez a bénultsági érzés valódi szilárd hitté formálódni? Minek
hatására kell fel Éneász? A hitnek valóban gyógyító ereje van?
Azt olvashatjuk az Igében, hogy: Amikor Péter valamennyi gyülekezetet végig járt,
eljutott a Liddában lakó szentekhez is. Talált ott egy Éneász nevű embert, aki nyolc éve feküdt
az ágyban bénultan. Péter nem egyszerűen egy térítőútra indult. Lidda, amelyet később
Dioszpolisznak neveztek, régi, gazdag és híres város volt, nem messze a Földközi-tengertől. A
gyülekezetek ezeken a helyeken az Úr félelemében jártak, és ezért az emberektől való félelem
nélkül éltek. Épültek lélekben és gyarapodtak létszámukban is. A Szentlélek azonban erőt
adott, és ad ma is minden hívő keresztyén számára, akinek szívében, lelkében ez a bénultság
érzés még ott van.
Isten Szentléleknek a munkája volt az is, hogy Éneász talpra állhatott, és a Szentlélek
munkája az is, hogy bár személyesen egy közösségként nem tudjuk megélni a hitünket, de Ő
lehetőséget ad nekünk, hitünk épülésére és megerősítésére. Mi azonban, hogyan
viszonyulunk erre a gyógyító szóra, amelyet nap mint nap kapunk az Úr Jézus Krisztustól?
Hogyan tudja Jézus ma is nekünk hívő keresztyéneknek a gyógyítást adni?
Azt olvashatjuk az Igében, hogy: „Péter így szólt hozzá Éneász, meggyógyít téged Jézus
Krisztus. Kelj fel, és magad vesd be az ágyadat! Az azonnal felkelt.” „A könyv Éneász
gyógyulását egyszerűen mondja el.” „Péter nemcsak gyülekezeti látogatást végez, felügyelve
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a jórendre, hanem ő maga is végzi a missziói munkát és a diakóniát.” Azonban meg kell
jegyezni, hogy Péter nem meggondolatlanul ejtette ki ezeket a szavakat, hanem ott és akkor
Péter keze által munkálkodott az Úr, akinek a nyelvét is vezérelte, és a szívét titokzatos
ösztönzéssel irányította.” „Egy nyolcéves bénulást nem könnyű meggyógyítani. Éneász, azzal
bizonyította be, hogy engedelmeskedett, hogy visszatért az ereje.” A Mindenható Isten a lelki
bénultságunkat, életünket, lelkünket, testünket folyamatosan, gyógyítani és megerősíteni
akarja.
A hitben, a szeretetben az Isten megismerésében csak úgy tudunk megállni, ha
elfogadjuk ezt a hívó szót, és engedelmeskedünk az Ő akaratának, hogy ezáltal a mi hitünk
erősödhessen, és közösségünk újra egy valódi közösséggé válhassanak. Ámen.
Utóima: Felséges, mennyei Atya! Hálát adunk neked, hogy minden időben támaszunk
a te írott szavad. Kérünk téged adj erőt, hogy hallott, olvasott igéd és annak magyarázata
megfoganjon bennünk. Add, hogy amikor eljön az óra, szavadra mi is Éneászként kelhessünk
fel, és hogy cselekedhessünk a te dicsőségedért. Könyörgünk gyászoló, betegeskedő
Testvéreinkért, Szentlelkedet elküldve hozzájuk, adj erőt nekik megpróbáltatásaik idején.
Mindezt nem magunkért, hanem Krisztusért kérünk, 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: 254. dicséret 4. 5. és 6. versei:
4. Lám Istennek angyala mind tábort jár, Az istenfélő emberek körül jár. Az Istentől azért ki
oltalmat vár, Útaiban mindenütt az nagy jól jár. 5. Segítségül azért Istent hívjátok, Ő jóvoltát
kóstoljátok, lássátok! Igen nagy jó, azt bizonnyal tudjátok: Benne bízó emberek mind boldogok.
6. Valamiglen élsz ez árnyék világban, Szánt-szándékkal ne élj a gonoszságban, Sőt életed
foglaljad minden jóban, Hogy lakozzál Istennek oltalmában.
Áldás: Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, Isten szeretete és a Szentlélek közössége legyen
mindnyájatokkal! (2Kor 13,13)

