
Böjti zarándoklat Jézussal 
Lukács evangéliuma alapján

A böjti időszak hátralevő napjaiban nyissuk ki együtt Bibliánkat, és figyeljünk Urunkra. Te -
gyük meg azért is, mert ebben a helyzetben amiben most vagyunk különösen is Isten segítségére
vagyunk utalva. Ő az, Aki segíthet, megőrizhet és megszabadíthat a vírustól, és annak következ-
ményeitől. Ezért jöjjünk bűnbánattal, és azzal a hittel, hogy Jézusért mennyei Atyánk meghallgat.
De nemcsak meghallgatja amit mondunk, hanem szól is hozzánk. Mindennap van mondanivalója
népe számára. Azért szól, mert azt szeretné vegyük komolyan a szavát, és minden döntésünket és
lépésünket igazítsuk Hozzá.  

Ebben az időszakban is figyeljünk az értünk meghalt és feltámadott Úr Jézus Krisztusra. Ő él,
ezért élő Urunk van, így nem kell félnünk, mert Ő hatalmasabb a legnagyobb vírusnál a bűnnél is.
Legyőzte a gonoszt a kereszten, és ha Őreá nézünk, nem ijedünk meg, és nem hátrálunk meg. Még
erőteljesebben imádkozzunk, azzal a hittel, hogy az Úr meg tudja fordítani mind a betegséget,
mind a  nehéz időszakot. 

 Isten azért adta igéjét, hogy lámpásul szolgáljunk, és ne tévedjünk el. Illetve felismerjük min-
dig az Ő világos, egyértelmű hangját. Mert bizony könnyű eltévedni, annyiféle  hangot hallunk.
Jézus azonban soha nem csap be, Ő nem belőlünk akar élni, hanem értünk élt, és értünk adta éle -
tét. Az Úr nem azt mondja, amit hallani szeretnének az emberek, nem a szavazatokra koncentrál,
hanem az élet beszédét tárja elénk. Aki komolyan veszi Jézus tanítását, egész életét, az Életre jut,
mert „több az élet az eledelnél és a test az öltözetnél” (Mt 6,25). 

Lássuk meg az Úr szavának lényegét, és vegyük komolyan: több az élet annál, mint aminek mi
tartjuk. Bárcsak fölismernénk és megragadnánk ezt a többletet! Ez a több pedig Ő maga, Ő az éle-
tünk többlete, mert Ő az élet. Ha ezt felismerjük, békesség árad a szívünkbe és normalizálódni
fognak kapcsolataink is.

Vasárnap

Hallgass az igére! Lk 16,19-31

Két embert látunk ebben a történetben, az egyiknek minden kívánsága teljesül, az elithez tar-
tozik, semmi gondja, baja nincs. Sőt, azt sem tudja, mit kezdjen magával. Gazdag anyagiakban, de
üres lélekben. Csak a lakoma, a buli jelent valamit neki, ráadásul érzéketlen is a másik emberrel
szemben. Bizonyára nem először lát beteg, éhes koldust a kapuja előtt, mégsem indul meg rajta a
szíve. Többre tartja a kutyákat, mint Lázárt. Inkább a kutyák egyenek, mint ez az ember, pedig ha
a morzsát felszedheti, az a gazdagot nem károsítja meg.

Mennyire jelen van ez a magatartás ma is, nem vesszük észre a másikat, nem ügyelünk arra,
ami bántja, zavarja a mellettünk levőt. Gyakran nem is kér sokat a másik, csak az időnkből, a fi-
gyelmünkből, a kedvességünkből egy morzsát. Talán csak annyit várunk, hogy vegyenek észre, le-
gyünk egy kicsit fontosak, figyeljenek ránk. Morzsák, de vajon van-e, aki ezt látja és meg is adja?
Bizony, mi is csalódunk, mint Lázár, ha emberektől várjuk mindezt. Mindenki önmagával van el-
foglalva, azonban azért jött el az Úr Jézus, hogy észrevegyen, figyeljen ránk és megszólítson. Ha
senki nem törődne is velünk, Ő igen. Azért jött, hogy kapcsolatba lépjen velünk. Vegyük észre Őt,
halljuk meg a szavát. És ha Felé fordulunk, ha naponta élő kapcsolatban vagyunk Vele, nem ér-
zünk hiányt, mert Ő betölti szükségeinket. Lénye feltölt.

Nincs nagy vágya, nem kíván sokat ez a szegény, beteg ember, csak néhány morzsát, de azt
sem engedélyezik neki. Egyszer jóllakni nem egy lehetetlen kívánság, legalábbis a számunkra.
Mégis észre sem vesszük, milyen sok ember nagy kívánsága. Emberek millióinak nem jut egy be-
tevő falat sem. Mi pedig hányszor még fogyasztható ételeket dobunk a szemétbe. Azonban ez az
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érzéketlenség a gazdag szívében az Istennel való kapcsolat hiányából fakad. Mindene megvan,
nem gondol semmire. Elég ő saját magának. Ha valahol elakad, majd segít a pénz, az emberi kap-
csolatok. A lakomák elérik céljukat, mindenhol nyílik egy kapu, és minden rendben van.

Kiderül azonban, hogy van, amiben a jó barátok, a kenőpénz, és semmi sem segíthet. A halált
nem lehet elkerülni, meghal a gazdag is, és mint egy rossz álom - de ez nem álom -, a pokolban
nyitja ki  a szemét. Az élete legnagyobb tévedését és csalódását tapasztalja, de már késő, nem le -
het változtatni. Bizonyára meg volt arról győződve, hogy ha egyszer meghal, az üdvösségben éb-
red. De nem így történt. Miért? Azért, mert nem volt kapcsolata Istennel, ebből kifolyólag nem is-
merte Őt. Amit ismert belőle, ami még a törvényből előtte volt, azt sem vette komolyan. A tör-
vény előírja népe szegényeinek a segítését, megbecsülését. Ez az ember semmibe sem vette Isten
szavát. Tehát nem elsősorban az volt a probléma, hogy gazdag, hanem az, hogy már nem vette ko-
molyan Istent. Függetlenítette magát Tőle. Van pénzem, minek az Isten?! Jól élek, nem kell hit,
mert az csak a szegények, a betegek pótszere. És kiderül, hogy nagyon tévedett. Nagyot tévedett.
Nem vagy te is ilyen tévedésben? Most még lehet korrigálni.

Az Úr világosan kimondja: van pokol. Ez nem mítosz, hanem valóság. Ez sokak mai nagy téve-
dése. Azt gondolják, nincs pokol, meg azt, hogy ha esetleg van is, ők elég jó és befolyásos emberek
ahhoz, hogy elkerüljék. Mai igénk rámutat: csakis Jézus által, a Benne való élő hit segítségével jut-
hatunk életre. Nincs más, mind a kárhozatban vagyunk, csak egyedül az Úr keresztjénél kapha-
tunk kegyelmet. Kegyelem nélkül nincs üdvösség. Mert az üdvösség sem legenda, az is valóság.
Egy másik mítosszal is leszámol az Úr, mégpedig azzal, hogy a végén mindenki üdvözül. Világo-
san elmondja: aki ebben a földi életben nem rendezi Istennel az életét, az elveszett. Lázár sem a
földi állapota alapján üdvözült, hanem a hite által. Nyomorúsága, szenvedése közepette sem ta-
gadta meg Istent, hanem hitt Benne. Hitt kegyelmében, a nyomorultak iránti szeretetében.

Ez a gazdag későn ébredt, a pokolban támad benne felelősségérzet a családtagjai felé. Onnan
azonban ide már nem lehet hatni. Ott nem úgy mennek a dolgok, mint itt. A gazdag a földi minta
alapján akart intézkedni; ahogy a földön elég volt szólni valakinek, úgy elég most is megmondani
Ábrahámnak, mit akarok. Még mindig parancsokat osztogat, befolyással akarja elintézni a problé-
mát. Megmondaná Istennek is, mit kell tenni. Azonban onnan nincs visszajárás, és nincs az igén,
Isten szaván kívül más eszköz, ami az Úrhoz vezethetne. Ha nem hisz valaki az igének, az egyéb
más jelnek sem fog. Az Úr Jézus feltámadt a halálból, mégsem hiszik. Sokan a temetésen elmon-
dott hitvallás után - hiszem testünk feltámadását és az örök életet -, úgy nyilatkoznak, hogy nem
jött onnan vissza még senki. Pedig az Úr visszajött, bizonyságtétel erről a Szentírás. Itt az ige,
higgy annak! Hallgass az igére, vedd komolyan, amit Isten mond. Benne van minden a Bibliában,
ami az élethez és az üdvösséghez szükséges. Jöjjünk Hozzá bűnbánattal, és kérjünk Tőle halló és
engedelmes szívet.

Hétfő

Mustármagnyi hit – elég Lk 17,1-10

Az Úr Jézus a megbotránkoztatásról beszél tanítványainak, mégpedig úgy, hogy lehetetlen,
hogy ne legyenek megbotránkozások. Lesznek, sajnos, lesznek, mert az egyház gyakran él úgy,
hogy megbotránkoznak rajta.  De vajon mire gondolt az Úr? Az előzményeket figyelembe véve, a
gazdag ember Isten népének tagja volt, a világ szemében hívő, de nem úgy élt. Elnézte, hogy a
testvére, Izráel népének egy másik tagja éhezzen, betegen ellátás nélkül legyen. A gazdag jól el-
volt magának és magával. Mindene megvolt, semmiben sem szenvedett hiányt. A másik ember
egyáltalán nem érdekelte. Mennyire megkísérti ez a szemlélet a mai embert, még a hívőket is.
Csak önmagukra koncentrálnak, és nem figyelnek oda másokra. Észrevétlenül,  segítségnyújtás
nélkül megyünk el a bajbajutottak mellett.
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Jaj annak, aki által esnek a botránkozások, mondja az Úr. Lehet, hogy mi sem tulajdonítunk
nagy jelentőséget mindannak, amit látnak az emberek. Észre sem vesszük, ugyanazok a dolgaink
vannak, mint a nem hívőknek, nem foglalkozunk azzal sem, hogy tárgyi dolgokra, a jólét eszköze-
ire sokkal több pénzt fordítunk, mint Bibliákra, az evangélium terjesztésére. Azonban Isten meg
fogja ezt ítélni.

Azt kéri, vigyázzunk magunkra. El kell ezen gondolkodni, nem a nem hívőket szólítja fel vi-
gyázásra, hanem az övéit. Olyan könnyű elcsúszni. A gonosz is segít ebben, mert le akarja járatni
Isten gyermekeit, és el akarja lehetetleníteni őket. Magunkra kell vigyázni, nem a másikat kell fi-
gyelni, hanem a saját életem. Pál is azt mondja: Aki áll, vigyázzon, hogy el ne essen. Mit jelent vi-
gyázni? Odafigyelek az Úrral való kapcsolatra. Vigyázok, hogy meg ne lanyhuljon az Iránta való
szeretetem. Ezt pedig úgy tudom elkerülni, ha rendszeresen táplálkozom az igével, és amit hallok,
azt meg is cselekszem.

A vigyázás, amit a harmadik vers elején olvasunk, vonatkozik a vétkezővel szembeni magatar-
tásunkra is. Vigyázzunk, mert olyan könnyen az ítélet férkőzik a szívünkbe. Vigyázzunk, hogy ne
megszakítsuk a kapcsolatot, hanem igyekezzünk mindent megtenni, hogy gyógyuljon a kapcsolat,
és a vétkes élete is rendbe jöjjön.

A dorgálás talán keménynek tűnik, azért hoz figyelmeztetést az új fordítás. Azonban a dorgá-
lás azt jelenti, hogy vegyük komolyan a bűnt, a nehéz problémákat, és ne kenjük el, hanem beszél-
jünk az Úr előtt róluk. Mert a gyülekezetnek állandóan meg kell tisztulnia, hiszen ők a világ vilá -
gossága. A bűn bekoszolja a lámpást, nem tud világítani, csak pislákol a fény. A bűnnek nincs he-
lye a gyülekezetben. Ezért kell róla beszélni, és ennek a beszélgetésnek a célja a vétkes életének
megváltozása, a bűntől való megtisztulás.

Ha megtér - ez a kifejezés világosan rámutat a változásra. Az Úr azt akarja, hogy ahol eltér -
tünk az igétől, ott térjünk vissza, vagyis változtassunk. Az igazi megbánás a bűntől, vétektől való
elfordulásban nyilvánul meg. Többé nem teszem azt, amit az ige rossznak ítélt az életemben. Sza-
kítok a bűnös gyakorlattal. Így van-e nálunk? Ha meglátjuk, hogy nem jól halad az életünk, vagy
egy konkrét dologban nem ige szerint cselekszem, hozzáigazodom-e az Úr szavához? Vállalom-e
azt, amit az Úr kér tőlem, akkor is, ha következményei lesznek ennek a döntésnek?

A hétszeri bocsánatkérésben az Úr végtelenre tágítja a megbocsátást. Az Ő szeretetének és
megbocsátásának nincs határa. Bármikor odamehetek, ha őszinte bűnbánat van a szívemben. Az
őszinte bűnbánatban megvallom, hogy valóban vétkeztem, és egyben vállalom, hogy most már
másképp élek. Az Úr Jézus a házasságtörő asszonyt is azzal küldte el: Én sem ítéllek el, többé ne
vétkezz (Jn 8,11)! Az tud így megbocsátani, és akár hétszer vagy hetvenszer hétszer is, aki maga is
kegyelemből él, akinek az Úr szintén mindig megbocsát. Ne feledjük el, hogy nemcsak tőlünk vár-
ják, hogy megbocsássunk, hanem mi is szüntelen rászorulunk az Úr megbocsátására.

Ha még hétszer is meg kell bocsátani, akkor ahhoz nagy hitre van szükség, gondolták a tanít -
ványok. És ezért odafordulnak az Úrhoz, és kérik, hogy növelje a hitüket. Jellemző ránk, hogy
mindig mennyiségben gondolkodunk. Mindenből több kell, soha nem elég az, ami van.

Az Úr válaszában rámutat: nem a mennyiség, hanem a hatékonyság a lényeges. A hit olyan,
mint a mustármag, nem nagy, alig látható, de tele van energiával, és nagyon hatékony. A hit, az
élő hit energiával lát el, és Isten országa számára hatékonnyá tesz. Mert hatékonyságra van szük-
ség. Az Úr azért állít bele a világba, hogy hassunk az emberekre. A bennünk lévő krisztusi élet
hatni akar. De ehhez bele kell jutnia az emberek életébe, mert olyan, mint a vetőmag, benne van
az új élet kódja, ígérete, de csak a talajba jutva tud ez az élet előjönni. Tehát élő hitre van szüksé-
günk, és ebben a hitben nagyságától függetlenül életerő található.

A hit Isten ajándéka, ezt szabad kérni, mert az Úr Jézusért meg akarja nekünk adni. Aztán a hi-
tünket használni kell. Megkapom és élek vele, használom, nem arra várok, hogy nagyobb legyen,
hanem amint megkapom, igénybe veszem, élek vele. A hitet nem kell először konditerembe vinni,
hanem használat közben erősödik, gyarapszik. Ne sok hitre, erőre várj, hanem azzal a hittel kezdj
el munkálkodni, amid van. És menet közben megtapasztalod a növekedést.
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A hit nagyon hatékony, ha Krisztus által élünk vele, ha Krisztusra irányul. A bűnbe, szenvedé-
lyekbe mélyen belegyökerezett életet is képes kifordítani a helyéből, és új életközegbe állítani. A
hit  azért  adatott,  hogy a  reménytelennek tűnő esetekben is  higgyük:  kimozdulhat  a  helyéről,
vagyis megváltozhat, új emberré lehet. Mustármagnyi hit elég.

Az Úr Jézus lábnyoma pedig a szolgálat útján halad. Ő maga végig szolgált, azoknak, akik kö-
rülötte voltak. Nem kiszolgálta őket, nem luxus életmódot kínált, hanem azt adta, amire a legna-
gyobb szükségük volt. Szabadulást és gyógyulást a bűn munkájából. Szolgált az elbukott, elesett,
nyomorult, bűnben élő és szabadulásra váró ember felé. Lehajolt a vámszedőkhöz, paráznákhoz,
és lehajol hozzánk is. Szolgál, mert tudja, hogy magunktól tehetetlenek vagyunk. A világ szerint
tudunk élni, de Isten akarata szerint nem, és Ő ahhoz ad segítséget, hogy a világból átkerüljünk
Isten országába. Ő megszabadít a jelenlegi gonosz világ hatalmából, és általvisz Isten országába.

Elhív, hogy tanítványaként éljünk. Tanítványnak lenni azt jelenti, hogy Jézustól tanulok min-
dennap. És Ő mit tanít? A szolgálat útját, az önzetlen szolgálatét, ahol már nem én vagyok a kö-
zéppontban. Ez nem könnyű, mert mi szeretnénk minél hamarabb hazaérni a mezőről, asztalhoz
ülni, és várni, hogy a Gazda kiszolgáljon. Azonban Isten országában másképp mennek a dolgok.
Előbb a Gazda, aztán jövök én. De ez örömteli szolgálat, mert Ő már előbb szeretett és szolgált,
amikor az életét adta értem. Én hálából szolgálom, tartozok ezzel Neki. És ez a szolgálat a másik
ember felé való megnyilvánulásban mutatkozik meg. Más szemlélettel állok a dolgokhoz, nem el-
várom, hogy igényeim kielégítsék, hanem én teszem azt, amit szeretném, hogy velem cselekedje-
nek. Elmegyek a második mérföldre is, és nem várom, hogy ezért megdicsérjenek, mert ezért va-
gyok, ez a kötelességem. Ezzel mutathatok rá az Úrra.

Kedd

Hála Lk 17,11-19

Jézus tovább halad a kereszt felé vezető úton, és közben nem magával van elfoglalva, hanem
menet közben is hirdeti az evangéliumot, és közvetíti annak gyógyító erejét. Nem kerüli el Samá-
riát sem, a mások által lenézett és megvetett emberek számára is viszi a szabadulás, az új élet lehe-
tőségét. Nem kerüli el a mi lakóhelyünket sem, eljuttatja hozzánk is az igét. Vagy a gyülekezeti al -
kalmakon, vagy a média különféle eszközein keresztül. Valaki úgy jutott hitre, hogy Amerikában
újságpapírba csomagoltak egy Angliába szánt küldeményt. És amikor a címzett kézbe vette a cso-
magot, elolvasta az újságcikket, ami egy Spurgeon igehirdetés volt. Ez a távolról kapott igehirde-
tés változtatta meg az életét, mert Isten így kereste meg őt. Így keres minket is, nem kerül el, ha -
nem mindent megtesz, hogy halljunk Róla, aztán már rajtunk áll, mit kezdünk a hírrel.

Ebben a történetben tíz leprás ember hall Jézusról, és ez a hír reménységet indít el bennük.
Arra gondolnak, ha találkoznának Vele, Ő képes lenne meggyógyítani nyomorult életüket. Ami-
kor szembetalálkoznak Jézussal, mindjárt kérik, hogy könyörüljön rajtuk. Ezek az emberek hitték,
hogy Jézus képes a leprát is meggyógyítani. Mire alapozták hitüket? Egy másvalakitől kapott bi -
zonyságtételre. Úgy gondolták, ha az Úr őt megszabadította, akkor számukra is van esély. Annyi
bizonyságtételt hallunk, de reménységgel kapaszkodunk-e beléjük? Tudjuk-e mondani, ha ő meg-
tapasztalta a szabadulást, akkor én is átélhetem, én sem vagyok reménytelen? Ez a hit vonzani
kezdte Jézust, és egyszer csak átélik, hogy jön velük szembe. Nem tétováztak, azonnal segítségül
hívták.

A segítség nem úgy jött, ahogyan gondolták. Hit által küldi a megtisztulást az Úr. Ez úgy megy
végbe, hogy engedelmeskedni kell az Úr szavának. Azt mondta, menjenek el és mutassák meg ma-
gukat a papoknak, és ezek nem reklamáltak, nem mondták, csak ennyi, hanem elindultak. És azt
olvassuk, útközben meggyógyultak. Egy samaritánus, miután meggyógyult, visszament Jézushoz,
hogy megköszönje neki az új, emberhez méltó életet. De csak ő ment egyedül. Miért? Mert sama-
ritánus lévén átélte, hogy a gyógyulás kegyelemből van. Isten ajándéka mindaz, ami történt. Látta
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és elismerte, hogy neki ez nem jár, de hálás szívvel ajándékba elfogadta. De jó, ha látjuk, nekem
nem jár Istentől semmi, csak az ítélet. A szabadulás, a gyógyulás, az új élet mind ajándék, kegye-
lem. Aki ezt így átéli, az tud hálás lenni. Ma is ritka a hála. Az Úr Jézus hiányolja a többit, mert el -
várja, hogy ők is megköszönjék, amit kaptak. Ne vegyük természetesnek az Úr ajándékait, lássuk
meg, hogy minden kegyelem, és adjunk hálát érte. Ne feledjük, Ő visszavár.

Szerda

Mit kezdek az igével? Lk 17,20-37

Egyre közelebb van az Úr Jeruzsálemhez, és egyre erőteljesebb jelek történnek. Tíz leprás is
megtisztul egyszerre - mi ez, ha nem Isten országának a jelenléte? A farizeusok meg is kérdezik,
mikor jön el az Isten országa. Ez a kérdés azt árulja el, hogy még mindig nem látnak, nem ismerik
fel az idők jeleit, és nem veszik észre, hogy Jézusban jelen van az Isten országa. Annak erői hat-
nak, és őket döntésre késztetik. Ahol Jézus megjelenik, ott dönteni kell. Ezek is döntenek, de nem
mellette, ők valami mást, egy földi királyságot várnak, ezért nem borulnak le az Úr előtt. Te mit
vársz?

Isten országa az Úr Jézusban eljött ebbe a világba, nem politikailag jelenik meg, hanem a szí -
vünkben. Ahol befogadják Őt, ott Isten országa jelen van, ott már más törvények érvényesülnek.
Isten országa az egyház, a tanítványok által ma is jelen van. Csak az a kérdés,hogy észrevesszük-
e? Azért van jelen, hogy megmentésünkre legyen. Az egyház a világ mentőhajója. De annak lát -
juk, vagy luxushajónak? Észrevesszük-e a veszélyt? 

Az Úr azt mondta, hogy mielőtt visszajön, olyan lesz a világ, mint Noé és Lót idejében. Az em-
berek élik az életüket, elmerülnek a szórakozásba, a mindennapi tennivalókba, jól érzik magukat,
és nem látják a közelgő ítéletet. És nem veszik észre a bárkát sem. Noé korának emberei csak ak-
kor eszméltek, amikor a bárka ajtaja bezárult. Noé korábbi szavait nem vették komolyan, azt gon-
dolták, csak ijesztgeti az embereket, és az özönvízből nem lesz semmi. Ma is sokan így gondolkod-
nak: Jézus visszajöveteléből és az ítéletből nem lesz semmi. Azonban az Úr visszajön. Figyeljünk
mi is, mint a keselyűk. Azok is időben meglátják a prédát. Mi is lássuk meg a jeleket, hogy felké -
szülten várhassuk az Urat.

A bárka itt van, a kereszt áll, csak igénybe kell venni. Isten adott segítséget, megadta a megme-
nekülés módját, csak be kell szállni a bárkába. Ez a beszállás azt jelenti, hogy megbánom bűnei -
met, leborulok a kereszt alatt, és segítségül hívom az Úr nevét.

Fontos üzenet: Jézus eljövetelére nem lehet az utolsó pillanatban felkészülni. Akkor kell ezt
megtenni, amikor hallom az evangéliumot, most, amikor az Ő szavát hallom, komolyan veszem, és
átadom Neki az életemet. Aki készen van, azt elviszi az Úr. Készen vagyok-e? És ez a legfontosabb.
Sürgethetnek az elintéznivalók, lehet sok munka, de nem az a lényeg, hanem az, hogy készen va-
gyok-e. Mert ketten voltak a mezőn, mindkettő végezte a maga feladatát, mindkettő dolgozott, és
mégis csak az egyik vétetett fel. Nem azért, mert csak az egyik dolgozott, vagy az egyik volt jó
ember, nem, hanem azért, mert csak az egyik volt felkészülve. Csak az egyiknek volt kifizetve az
adóslevele. Ő már elrendezte időben az életét Jézussal, így örömmel és felszabadulva dolgozott,
tudta, kegyelemből van üdvössége. Készülj fel, mert az Úr jön, de ennek az idejét nem tudjuk. Le-
gyen a legfontosabb Ő, a Vele való kapcsolat, akaratának a teljesítése.

Csütörtök

Mindenkor imádkozz! Lk 18,1-18
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Az utolsó idők nehezek lesznek a tanítványok számára, az Úr azonban felkészít, és elmondja: a
legnehezebb, legsötétebb korban is oda lehet menekülni Hozzá. Hogyan? Imádságban! Szívünkre
helyezi, hogy mindenkor imádkozni kell. Ha nem akarjuk, hogy elcsüggedjünk, feladjuk, akkor
imádkozzunk. Menjünk Hozzá, beszélgessünk Vele, kérjünk segítséget.

Mindenkor imádkozni kell, mondja az Úr, minden élethelyzetben keressük fel Őt, és kérjük se-
gítségét. Ne csak a nagyon nehéz esetekben, amikor mi már nem tudjuk megoldani, hanem min-
dig. Benne van az is, hogy lehetséges állandó összeköttetésben lenni az Úr Jézus Krisztussal. Imád-
kozhatunk ott, ahol éppen vagyunk. Olyan könnyen elcsüggedünk és elveszítjük a reményt, úgy
gondoljuk, ha nincs azonnal felelet, nem érdemes imádkozni. A gonosz ebben még erősít is: hagyd
abba, nincs értelme, Isten nem figyel rád. És az Úr azt üzeni: ne hagyd abba, tarts ki! Ne add fel!
Mert nem mindig és minden oldódik meg azonnal. És ha elsőre nem változnak a dolgok, az nem
azt jelenti, hogy nem is fognak.

Legyünk kitartóak az imádkozásban, az igeolvasásban. Legalább olyan kitartók, mint az élet
egyéb területén. Ha nem érünk célt egy hivatalban, ismét elmegyünk. Ha nem használ az orvos ál-
tal felírt gyógyszer, újra felkeressük a rendelőt. Így menjünk újra Urunkhoz. Imádkozzunk kitartó-
an ugyanazért, ne adjuk fel a megtérésért, az ébredésért való imádságot. Vigyük tudatosan és ki -
tartóan az Úr elé a makacs, reménytelennek tűnő életeket is. Tegyük most is ezt, mert az Úr segít-
het egyedül rajtunk. Neki van hatalma a vírus felett, és a bűn felett is. Ilyen kitartóan keressük Őt,
ne adjuk fel az imádkozást!

Ez a példázat is a kitartó imádságban akar megerősíteni. Mivel példázat, nem kell minden ele-
mét, részletét megérteni. A lényeg: ha egy ilyen Istent sem félő embernél is célt ér a kitartás,
mennyivel inkább a bűnöst, az embert szerető Istennél. A hangsúly azon van, hogy ha a bíró igaz-
ságot szolgáltatott a hosszas zaklatás után, Isten hogyne szolgáltatna igazságot az övéinek. Azon-
ban az a kérdés, vagyunk-e olyan kitartóak, mint ez az asszony? Kiáltunk-e az Úrhoz éjjel-nappal?
Kiálts  Hozzá,  szüntelen!  Pál  apostol  is  ezt  mondja,  szüntelenül  imádkozzatok.  Áldott legyen
Urunk, hogy ez lehetséges. Mindig van ügyfélfogadás. És Isten nem azért hallgat meg, mert meg
akar tőlünk szabadulni. Ő segíteni akar. Azonban mi gyakran türelmetlenek vagyunk. Az imádsá-
gok mindig a maguk idejében hallgattatnak meg és teljesednek be.

Péntek

A mérce Lk 18,9-17

Urunk az őszinte imádságra tanít minket, nem mindegy, hogyan állunk az Úr elé. Két imádko-
zó emberről mond példázatot, akik messziről figyelve egyformának tűnnek. Azt gondolnánk, mi-
lyen igaz, kegyes emberek, imádkoznak. És aki imádkozik, az jó, az hívő ember. Azonban a szíve-
ket vizsgáló Úr látja a különbséget, azt, ami kívülről talán nem is vehető észre. Látja szívünk álla -
potát, milyen indulattal vagyunk a templomban, mi az, ami motivál. Gondoljuk végig csendessé-
günkben, hogyan szoktunk az Úr elé állni? Mi van ilyenkor bennünk? Mindig csend és őszinte-
ség? Valóban Istenért vagyunk az Úr házában? Vele akarunk találkozni, vagy még akkor is mi va-
gyunk a fontosak? Mindent megteszünk, hogy észrevegyenek az emberek? A templomban az Úr
jelenlétének kellene dominálnia, ott nem rólam van szó, hanem Őróla, az Ő bűnösök iránti szere -
tetéről, arról, hogy mit tett értem. Rólam csak úgy lehet szó, mint kegyelemre szoruló bűnösről,
aki arcra borul a szent Isten előtt, és kéri bocsánatát, kegyelmét.

A farizeus szuperkegyes, meg van győződve arról, hogy nála minden rendben van. Ő megfelel
Istennek, sőt, túl is szárnyal minden elvárást. Jutalom jár neki, és senki sem érhet a nyomába. El is
mondja, hogy mennyivel különb, mint a mellette levő másik imádkozó. Milyen gyakori indulat is
ez, a mellettünk lévőhöz mérjük magunkat, és azt mondjuk, én azért nem vagyok olyan, mint ő.
Minden ember vétkezik, mondjuk, de azért én nem vagyok olyan bűnös, mint a szomszéd. A fari-
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zeusnak csak kiválóságai voltak, a másik embernek meg csak bűnei, sőt, az egész ember romlott
volt a farizeus szemében. Javíthatatlanul romlott ember.

A farizeus szinte magához imádkozik, magával beszélget. Megdicséri önmagát, és mindennel
meg van elégedve. Nem kíváncsi arra, mit is mond az Úr, mi is az Ő véleménye az életéről. Nem az
a lényeg, én mit mondok magamról, hanem az, hogy mit mond az Úr. Ő is meg van velem eléged-
ve? A valóság megállapításában segít az ige, ha őszintén és alázattal nézünk bele, és mindig az Úr
Jézuson tartjuk a szemünket, más eredményre jutunk. Jézusra nézve ismerhetjük meg önmagun-
kat, meglátjuk, hogy nem vagyunk mi kiválóságok, hanem nyomorult bűnösök. A szívünk gonosz,
ezért új szívre, ennek érdekében Jézus beavatkozó munkájára van szükségünk. Az ige mutatja
meg, hogy kik is vagyunk. Pál apostol a Jézussal való találkozás után bűnös embernek látja magát,
a bűnösök közt is az elsőnek.

A vámszedő csak egy tömör imádságot mond, szinte egy S.O.S.-t küld az ég felé. Bajban va-
gyok, segíts, Isten! Nem méltatja magát, bűnös vagyok, de bocsáss meg! Rád bízom, az ítéletedre
magam, mert azt érdemlem, de egyúttal bízom irgalmasságodban. Isten előtt állva csak ilyen ítéle-
tet hozhatok, bűnös vagyok, ítéletet érdemlek, de bízom a kegyelemben. Mi már látjuk a keresztet,
tudjuk, mi történt rajta, és hivatkozhatunk Jézus értünk bemutatott áldozatára. Jézusért könyörülj
rajtam, bűnösön.

A farizeus hiába látta magát kiválónak, és imádkozta be magát a mennybe, a végén csalódnia
kell, Isten nem látja igaznak, mert nem igazíttatott meg hit által, Jézus nevében.

Családokat is látunk az Úr Jézus körül. Szülők és gyermekek együtt igyekeztek Jézushoz, von-
zotta őket a Lénye, és meg akarták ismerni. Jó ezt látni, szülők és gyermekek együtt keresik és di -
csérik az Urat. Felismerték, hogy a gyermekeknek is szükségük van Jézusra. Egyedül Őreá van
szükségünk a boldog élethez. Ezek az emberek nemcsak a gyermek testi, hanem a lelki fejlődésére
is odafigyeltek.

Azonban ne gondoljuk, hogy elég ennyi, megérintette Jézus a gyermekeket - többről van szó,
innentől kezdve ezeket a gyermekeket tanítják Jézus ismeretére. Lénye megragadta őket, és vágy-
nak megismerni Őt. Nem elég megkeresztelni a gyermeket, tovább kell vezetni Jézus felé. Az a fel-
adat, hogy megismertessük bizonyságtételünk és életvitelünk által az Urat a gyermekekkel.

A tanítványok rászólnak az emberekre, nem akarják, hogy Jézushoz vigyék a gyermekeket,
azonban az Úr magához hívja őket. Sőt, az Isten országához való közeledés mintáját látja bennük.
Mindenkinek így kellene Isten országát fogadni, gyermeki lelkülettel. Sőt, az Úr rámutat: aki nem
úgy fogadja Isten országát, mint egy kisgyermek, az semmiképpen sem megy be abba.

Hogyan fogadja a kisgyermek a dolgokat? Hittel és bizalommal, nincs benne kételkedés, bízik
a szülőben. Tudja, hogy neki csak a maga dolgaival, a játékkal kell törődni, mert szülei gondos-
kodnak róla. És a kisgyermek nem fog tizenkettő előtt idegeskedni, jaj, elfelejtettem feltenni az
ebédet, mi lesz így. Nem, mert biztos benne, hogy édesanyja nemsokára hívja ebédelni. Az Ő dol-
ga, hogy elfogyassza az ételt. Miért ilyen magabiztos? Mert ismeri az édesanyját. Aki ismeri az
Urat, az nem aggódik és nem fél, tudja, hogy Ő gondoskodik rólunk. Hányszor olvastuk már ezt
az igét, és komolyan vettük? Bízunk az Úrban? Komolyan vesszük, hogy ha nem gyermeki hittel
hagyatkozunk Jézusra, nem mehetünk be Isten országába? A belépő nem a tetteink, még csak nem
is vallásos cselekedeteink, egyházi pozíciónk, hanem az élő, gyermeki hit. Kegyelemből van üd-
vösségem, hit által. És ez nem tőlem van, hanem Isten ajándéka. Az én dolgom, hogy megköszön-
jem és elfogadjam.

Szombat

Azután jöjj, és kövess! Lk 18,18-27

A gyermekek után egy már nem annyira kisgyermek, egy fiatal felnőtt áll az Úr elé. Nem is
akárki: vagyona és társadalmi pozíciója van. A nagytanács tagja, hirtelen felfelé ívelő a karrierje.
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Mégis, mintha valami bizonytalanság volna benne. Valami belül nincs rendben. Ezért keresi fel Jé -
zust.  Valami kapaszkodót  szeretne,  egy törvényt,  egy mondást,  amire majd hivatkozhat:  Jézus
mondta.  Menjünk mi is belső bizonytalanságunkkal az Úr elé, mert gyakran elrejtjük, de nem
minden arany, ami fénylik. A ragyogó külső mögött hányszor szomjas szív rejtőzik.

Az örök élet felől érdeklődik, de rosszul közelíti meg. Még mindig megszerezni, kiérdemelni
akarja. Valami plusz biztosíték, ha azt is megteszem, biztos az enyém. Nem érti még a kegyelmet,
nem ismeri Jézust. Érdekel-e az örök élet? Fontos cél-e az oda való jutás? Vagy neked a földi élet
jelent-e mindent? Aztán majd lesz valami. Úgy gondolod, ha a társadalmi, egyházi normáknak
megfelelsz, Isten is elfogad?

Az Úr Jézus nem mond semmi különlegeset; élj az ige szerint! Legyen valóság a mindennapok-
ban,  amit  hiszel.  Szájkeresztyénből  válj  élő,  cselekvő tanítvánnyá.  Nem elég csak hagyomány
szintjén megtartani, megőrizni a Bibliát, nem elég a felekezeti szokásokat továbbadni. Ez mind ke-
vés. Élő hitre, megkegyelmezett életre van szükségünk.

Jézus tanácsa nekünk is szól: add el mindenedet! Igen, mindazt, amitől a boldogságot várod.
Mindazt engedd el, ami közéd és Jézus közé áll. Engedd el azt, ami megtölti a szíved, és elveszi a
helyet Jézus elől. Az a fogyatkozásod, ami elfoglalja Jézus helyét, ami nem enged a kereszt közelé-
be. Talán pont a büszkeséged, a karriered, engedd, hogy ezek háttérbe szoruljanak, és átvegye a
helyet az Úr! Mi az, ami elveszi az időt, az erőt Jézustól? Az egy fogyatkozás az, hogy Jézus hiány -
zik az életedből.

A cél pedig nem más: kövess engem. Önmagában nem elég eladni és szétosztani a vagyont,
mert az továbbra is cselekedet volna. Add el, légy szabad a múlttól, és kövesd Jézust. Most már
menj Utána, bízd Rá magad, élj Neki. Erre hív, kövessük Őt már ma.

Vasárnap

A kereszt útja Lk 18,28-34

A gazdag ifjú nem vállalta fel, amit az Úr mondott neki. Nem fordított hátat addigi életének, és
nem indult el követni Őt. Mert a lényeg a követés. Erre hív, kövessük, járjunk a lábnyomában, él-
jünk úgy, ahogyan Ő, legyünk olyanok, amilyen Ő. Magunktól ez nem megy, de Ő képessé tud
tenni Rá. A követésben alakul át a szívünk, az egész életünk. Őt követve mássá leszünk, és az ige
szava válik lámpásunkká az úton.

Péter reagál a történésekre, ők mindent elhagytak Jézusért. Itt is a követés emelkedik ki. Nem
továbbképzésre iratkoztak be, ahol letudnak néhány órát, aláírják a jelenléti ívet, és mennek haza.
Ők Jézusnak szentelik magukat, oda mennek, ahová Ő. Tőle tanulják az életet, teljesen Ráhango-
lódnak. Erre hív minket is, egész nap hangolódjunk Rá, és kövessük akaratát. Benne van az is,
hogy mindenkivel szemben vállalták, hogy Jézus nekik a Krisztus. Vállalták a következményeket
is. Ő a Megváltó, és akkor is követik, ha ez sokakban ellenérzést, haragot vált ki. Vállalom-e az Úr
Jézust minden ellenhanggal szemben?

Aki Isten országát teszi az első helyre, az megtapasztalja ennek az országnak gazdagságát. Is-
ten országának gazdasági helyzete nem függ a világ helyzetétől. Lehet éhínség mindenfelé, mint
Illés idejében, de az övéiről gondoskodik az Úr. Mert az a Kerit-patak az országon belül folyik, és a
hollók is odatartoznak, így ezeket nem érinti a szárazság. Urunk hatalmas és csodálatos. Fölötte áll
a természet törvényeinek is. Ne féljünk, bízzuk Rá magunkat hittel. Számára valóban semmi sem
lehetetlen.

Aki meghallja a hívást és elindul követni, az áldottá válik. Lehet, hogy nem e földi szempontok
szerint, de az áldás jelen lesz. Pál apostol mindent maga mögött hagyott, amit a világ értéknek
mondott, amire ma is sokan vágyakoznak, de megtapasztalta az Úr közelségét. Napi kapcsolatban
volt Vele. Nem volt családja, mégis többeknek azt tudta mondani: fiam a hitben. Isten visszaadta
neki hitben, amit nem kapott meg vér szerint. Krisztus követői gazdag emberek, mert bár e világ
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szemei szerint szegényeknek látszanak, de övék a menny, övék Krisztus. Ennél nagyobb gazdag-
ság nem kell. Isten gondját viseli mindazoknak, akik követik a Fiút, akik Neki élnek.

Amíg a tanítványok a kárpótlással, a jövővel foglalkoznak, addig az Úr a keresztre mutat. Ő
nem Dávid trónja, hanem a szenvedés felé halad. A tanítványok nem értik, amit Jézus beszél. Ők
még mindig földi királyságban gondolkodnak. Úgy vélik, Jézus elfoglalja a trónt, megkezdi király-
ságát, ők pedig vezető beosztású emberek lesznek. Annyira kötődnek még a földi elképzelésekhez,
a hatalomhoz, a jó élethez. De majd megtanulják, hogy szenvedésen keresztül kell bemennünk Is-
ten országába. Előbb a szenvedés, aztán a dicsőség. A sorrend ma sem változik. Ebben a világban
szolgálat, keskeny úton való járás vár a tanítványokra. Nem földi, hanem mennyei kincsek.

Előbb a kereszt, aztán a feltámadás, de ez nem jut el a szívükig. Az Úr feltámad, legyőzi a ha-
lált, és ezzel reménységet ad. Ő nagyobb a halálnál. Aki ismeri Jézust, és befogadja az életébe, an -
nak győztes Gazdája van. Jézus a győztes.

Hétfő 

Kegyelem Lk 18,35-43

Egyre közelebb van az Úr a kereszthez, bár ebből senki nem érzékel semmit, csak Ő tudja
egyedül. Láttuk, hogy a tanítványok szíve és értelme bezárult a keresztről szóló beszéd előtt. És ez
így azt jelzi, mintha ők lennének vakok. Semmi baj a látószervükkel, azonban lélek szerint vakok,
mert még mindig nem ismerték fel Jézusban a Megváltót, és nem veszik észre, hogy az Ő trónja
nem a palotában, hanem a kereszten van. Koronája pedig tövisből készül. Bibliával a kezemben,
gyülekezetbe járva, látó vagyok-e? Látom-e Isten útját, az Ő tervét, vagy csak saját álmaimat tar-
tom szem előtt? Azt gondolom, Isten országa az én vágyaim kielégítéséről, egy kellemes lelki uta-
zásról szól?

Jerikóhoz érnek, az út mellett egy vak koldus. A kegyes társaság vidáman elhúz a koldus mel-
lett. Senki nem veszi észre, és senki nem gondol arra, hogy Jézus meg tudja őt gyógyítani, szól -
junk Neki felőle, vagy vigyük Hozzá. Jézusban itt a gyógyulás, az élet, gyógyuljon ő is, lásson, és
örüljön velünk együtt az Úrnak. Nem, mi elvagyunk, sokan vagyunk, ünnepelünk, a többivel mi
dolgunk? Jézus azért jelenti ki magát, hogy azt adjuk tovább. Segítsük Hozzá az embereket.

Kiderül, hogy a vak lát, ha nem is a szemével, a lelkével. Látja, hogy kicsoda ez a Jézus. Már
hallott Róla, és amikor most értesül arról, hogy ki vonul el ott, elkezd kiabálni. És azért kiáltozik,
mert tudja, kicsoda Jézus. Látja Benne a megígért Szabadítót. Azért kiált, mert látni akar.

Kiálts te is, mert nem kiálthat helyettünk senki. És nem is fog kiáltani senki. Önző világban
élünk, mindenki elvan magának, és már hozzászokunk a nyomorúsághoz is. Pedig az Úr új látással
akar megajándékozni. Vegyük észre a nyomorultakat, és vigyük Hozzá. Persze, itt nem valami
szociális érzékenységről van csak szó, hanem Jézushoz segítésről. Mert az alamizsna nem elég, az
egyháznak, a hívőnek több van, mint alamizsna. A hívők ismerik azt a nevet, Aki által a vakok lá -
tóvá lehetnek. De előbb nekem kell látóvá lenni.

Ez az ember nem hagyja magát elhallgattatni, tovább kiált, kitartó, mert látni akar. Én is látni
akarok, jól látni az igében, az életben, Uram, add ezt a látást. Jézus maga elé szólítja, akik eddig el -
küldték, most odasegítik az Úrhoz. És a vak a lényeget, a legfontosabbat kéri: Hogy lássak! Ez a
legfontosabb. Mert az alamizsna ideig-óráig segíthet ugyan, de az életet nem változtatja meg. Ne
elégedjünk meg alamizsnával, hanem a lényeget, az új, megváltozott életet kérjük. A lelki látást,
amiben már az ige a lámpás. A vak visszanyeri látását, és követi Jézust. Ezzel kifejezi, hogy Jézus
mindennél többet ér neki. Többre tartja a látás ajándékozóját, mint magát az újra látást. Mert Jé-
zussal az életemben, ha vak vagyok is, látok, mert Ő a világ Világossága. Jézus nélkül a legböl -
csebb, a legnagyobb tudományú ember is vak, és sötétben tapogatózik.

Kedd
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A Lélek által Lk 19,1-10

Egy új, erőteljes bizonyságtevővel bővült a követők tábora. A vak is ott van már, és beszélnie
sem kell, puszta jelenléte bizonyságtétel, az Úrról beszél. Az Ő csodálatos bűn és betegség feletti
hatalmáról. És mégsem nagyon nyílnak a szemek. A Jézus mellett haladók zöme vak, nem látják
meg, kicsoda is az, akit követnek. Te látod-e, kicsoda Jézus? Felismerted-e már az élet Fejedelmét?
Úgy követed, hogy az Övé az életed, megtapasztaltad munkáját?

Jerikóban egy ember várja igazán Jézust. Ő nemcsak egy érdekességre kíváncsi, hanem őszin-
tén akarja látni, vágyik találkozni Vele. Ezért igyekszik, hogy ott legyen, hogy láthassa. Tudni
akarja, kicsoda ez a Jézus. Így veszed kézbe az igét, igyekszel megtudni, ki Jézus? Igyekszel Őt úgy
megismerni, ahogyan a Szentírás bemutatja? Nem elég olvasni vagy hallani az igét, hanem kell ez
a vágyakozás, egyre jobban meg akarom Őt ismerni. Fontos számomra, hogy megtudjam, kicsoda
Jézus. Ha már megismertem, akkor pedig növekedni akarok az ismeretben és az engedelmesség-
ben.

Azért igyekszik Zákeus, mert nincs minden rendben az életében. Hiába gazdagodott meg, a lel-
ke üres maradt. A hatalom és a pénz nem tüntette el kisebbrendűségi érzését, még mindig nem
tartja magát teljes értékű embernek. Sokra törekedett, magasra jutott, de üres a szíve, mert Isten
kimaradt belőle. Lehet, hogy sok mindent elértél az életben, talán irigyeid is vannak, mégsem
vagy boldog, üresnek érzed magad. Ezt az ürességet próbáltad már betölteni, ám nem sikerült. Mi-
ért alakult így? Mert kimaradt az élő Isten. Kimaradt a megváltó Jézus. Indulj el most Felé, aho-
gyan ez a fővámszedő is tette.

Nagy örömhíre ennek a történetnek, hogy míg Zákeus a fán gubbaszt, addig Jézus elindul felé.
Mindig Ő indul felém. Én még nem is tudok erről, még nem látom Őt, de érkezik, és megáll mel -
lettem. Lehív életem fájáról, a búvóhelyemről, és azt mondja: nálad kell megszállnom. Ma - ezt
nem lehet halogatni. A ma a tiéd, ezt a napot rád szánom. Hát nem csodálatos, az Úr rám szán egy
teljes napot? Nem akar a fügefa alatt maradni, hanem be akar jönni a házunkba. Engedd Őt be.

Amikor belép a házba Jézus, valami új indul el, mégpedig Zákeusban. Más emberré lesz Jézus
által. Meglátja bűneit, a lopást lopásnak, a hazugságot hazugságnak, a tisztességtelen meggazda-
godást tisztességtelennek látja. Mindezt vállalja, megbánja, és elkezdi rendezni, amit lehet. Itt szé-
pen látható, hogy nem Jézus olvasta fejére a bűneit, hanem ő maga ismerte fel azokat, Jézus előtt
állva. Ma lett üdvössége ennek a háznak - a tiédnek van? Te már elmondhatod: Jézus által, a Ben-
ne való hit által üdvösségem van, Isten kegyelméből?

Szerda 

A Király visszatér Lk 19,11-27

Az Úr életprogramjával zárult az előző történet. Azért jött, hogy megkeresse és megtartsa az
elveszettet. Ez Jézusnak az életprogramja, ez motiválta, ezért fáradozik, és ez a végső cél is a Gol-
gotán. Menteni jött az elveszett bűnös embert. Keres minket is, és azt akarja, hogy megtaláltak, az
Ő tanítványai legyünk.

A mai példázattal üzeni az Úr, hogy a tanítványoknak kell továbbvinni az Ő szolgálatát. Ránk
bízza az evangélium hirdetését, ami által menthetjük az embereket. Mert ebben a példázatban nem
elsősorban a tehetségünkről  van szó. Az előkelő ember az Úr,  aki  elmegy, vagyis visszatér az
Atyához, de újra el fog jönni. Mielőtt elmegy, szolgáinak javakat ad át. De ezt nem a megélheté -
sükre kapják, hanem azért, hogy forgassák, és még többet szerezzenek általuk. Ismét nem gazda-
sági tanácsadást kapunk. Az Úr Isten országáról, a tanítványok felelősségéről beszél. Azért vannak
a világban, hogy mentsék a lelkeket.
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Az evangélium ránk bízatott, mégpedig azért, hogy adjuk tovább, általa változhat meg az em-
berek élete.  A Krisztusról  szóló jó hír  meghallása újjászüli  a hallgatókat.  Új  emberré  lesznek,
vagyis megtérnek, betagolódnak Isten népe közé.

A kegyelmet azért kapjuk, hogy általa másokat is mentsünk, és nem azért, hogy elrejtsük, és
csak magunknak éljünk belőle. Urunk azért halt meg és támadott fel, hogy többé ne önmagunk-
nak éljünk, hanem Neki, és Neki szolgáljunk.

A megtérés nem függetlenséget jelent. Isten országába tartozom, és a Király rendelkezik ve-
lem. A probléma ebben a példázatban, hogy gyűlölik az alattvalók a gazdát. A pénze jól jött, de Ő
nem kell. Ezzel Urunk leleplezi a szívünket, hányszor mi is így vagyunk. Az Úr ajándékaira igényt
tartunk, de Ő maga nem kell nekünk. Nem szeretjük, pedig mindent Tőle kaptunk. Mi van a szí-
vedben? Kell az Úr neked? Vagy csak bizonyos dolgok tőle? Szereted Jézust? Örömmel szolgálod,
és várod vissza?

A Király visszatér, vissza fog jönni. Maga elé fog hívatni, és el kell számolni. Nem egyformán
kell gyümölcsöt teremni, hanem az a lényeg, hogy továbbadtuk-e az evangéliumot? Mentettük-e
az embereket? Fáradoztunk-e azon, hogy mások megismerjék Őt? Mert ez az élet lényege, megis-
merni Istent és az Ő Fiát, az Úr Jézus Krisztust. Azonban csak az tudja megismertetni Őt, aki maga
is ismeri. Ismered Őt? Jézus a mi Királyunk, ma még megismerhetjük, Rábízhatjuk életünket. Cso-
dálatos, hogy élhetünk az uralkodása alatt. Uram, add, hogy életünk által meglátszódjék a Te ki -
rályságod. Hadd ismerjék fel az emberek országod gazdagságát, a benne uralkodó békességet.

Csütörtök

Kinek engedelmeskedsz? Lk 19,28-40

A mindent, az életünket újjáépítő Király megérkezett. Jeruzsálem kapui előtt jár, be fog oda
vonulni.  De vajon látjuk-e Benne a Királyt,  az életünk Urát? Nem lehetünk közömbösek Vele
szemben, mert ahol Ő jár, ott élet fakad. Nélküle békétlenség, üresség és boldogtalanság található,
de Benne és Általa minőségi élet.

Semmi nem tántorítja el tervétől, végigviszi, amiért jött, amit az Atya rábízott. Végigviszi a mi
megmentésünket. Nem adja fel az akadályok ellenére sem. Bevonul Jeruzsálembe, pedig tudja, mi
vár ott Rá. És pont azért megy, hogy a kereszten odaadja hűtlen, lázadó, bűnös népéért önmagát.

Egy szamárcsikóra van szüksége, annak a hátán vonul be. Nem fehér lovon, nem harci mént,
nem egy kiválóságot, hanem egy szamarat választ. Azért, hogy legyen reménységünk: Jézus min-
ket is választ, az egyszerűt, a makacsot, a gyakran ellenszegülőt. Kiválaszt, mert terve van velünk.
A csökönyös szamárcsikó, amelyen még senki nem ült, engedelmesen szolgálja Jézust. Felismeri,
hogy Gazdájával áll szemben, és Jézus közelében megváltozik a természete. Jézus az egyetlen esé-
lyünk a megváltozásra. Azonban ha engedjük, hogy birtokba vegyen, megváltozunk, mássá le-
szünk. Mondhatjuk, megszelídülünk. Kezelhetetlen szívünket Ő képes megszelídíteni, akarata alá
rendelni. Az a szamárcsikó egyáltalán nem vágyott arra, hogy ráüljenek, azonban Jézus Lénye le -
csillapítja és szolgálatra késszé változtatja. Így formálja át az én szívemet is az Úr. Engedjem, hogy
kézbe vegyen, maga mellé vonjon.

Az Úrnak szüksége van rá, mondják a tanítványok, és ez a mindenkori tanítványok munkája
is. Hirdetik: ne félj, az Úrnak szüksége van rád. Országában, munkájában neked is van helyed és
feladatod. Nem vagy értéktelen, hasznavehetetlen, Ő rád is számít. Ez a szamár is meglepődött,
hogy a Király, a mindenség Ura rajta vonul be. Pál apostol írja: „A világ bolondjait választotta ki
magának Isten” (1Kor 1,27). Talán te is meglepődsz, de az Úrnak szüksége van rád. Mire? Hogy
eszköze légy, hogy bevonulhasson általad oda, ahol még nem ismerik. Kit és mit hordoz az éle-
tem? Jézust hordozó vagyok? Ő magaslik ki az életemből? Mindig Ő látszik, Vele találkoznak, ami-
kor én állok előttük?
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A jelenlévők királyként fogadták Jézust. Igaz, nem jól értelmezték a királyságot, de mégis, ki-
rályként fogadják, és ez a lényeg. Mert Jézus Király, a mindenség Ura, így a mi életünk Ura is. De
bevonulhatott-e már a szívünk kapuján? Átvehette-e már a hatalmat? Ő ül a trónon, vagy még
mindig én? Mert a király azért jön, hogy az Ő szava irányítson. Ki parancsol? Ki mondja meg, ho-
vá menj és mit csinálj? Mert az uralkodik feletted. Aki parancsol, és akinek engedelmeskedem, az
a királyom. Jézus az?

Péntek

A meglátogatás ideje Lk 19,41-44

Szamárháton, alázatosan közeledik a Megmentő a városhoz. Jön az Élet Fejedelme, és nem lát-
ják. Körülötte sokan örvendeznek, de a lényeget nem veszik észre. Nem érzékelik az idők jeleit, a
most fontosságát. A békességre vezető utat hozta el Jézus, és ezt nem ismerik fel. Miért? Mert ők
másképp akarnak békességet, úgy gondolják, a függetlenség egyenlő a békességgel. De nem így
van. A békességnek a szívben kell végbemennie. Aki megbékül Istennel, annak békessége lesz.

Jézus megsiratta a várost, mert az Istentől küldött nagy lehetőséget, az életfordulat lehetőségét
elmulasztotta. Amire annyira vágyott, azt nem kapja meg. Miért? Mert Isten nem úgy adja, aho-
gyan ők elképzelték. Az Úrnak mindez fáj, az Atya szeretetét utasították el.

Most már el van rejtve szemeid elől. Jézus meghal, majd feltámadása után visszamegy az Atyá-
hoz, és így már nehezebb lesz felismerniük Jézusban a Messiást. Ott járt köztük, csak meg kellett
volna ragadni,  és  nem tették.  Aki  folyamatosan elutasítja  az  Úr közeledését,  belekerülhet egy
olyan lelki állapotba, amikor elrejtődik előle a kegyelem. Nem látja már meg Isten kinyújtott ke -
zét.

A meglátogatás kifejezés a látogató személyére utal, rámutat arra, hogy Jézusban maga Isten
jött el hozzájuk. Ő volt a látogatójuk, de nem nyitottak Neki ajtót. Isten látogat meg minket min-
den istentiszteleti alkalomkor, a Biblián, a bizonyságtételeken keresztül. Ő érkezik az életünkhöz,
amikor szól a harang vagy meglátunk egy keresztyén szimbólumot. De felismerem-e mindezek je-
lentőségét, és átélem-e, hogy Isten keres. Isten hívogat, azt akarja, hogy halljuk meg szavát, indul-
junk el követésére. Ne legyünk olyanok, mint a zsidók voltak, hanem örömmel kövessük Őt. Úgy,
ahogyan Bartimeus vagy Zákeus tette.

Eljött a meglátogatás ideje - és ez akkor van, amikor hallom az evangéliumot, ezt az időt az Úr
határozza meg. Amikor jön, akkor annak van itt az ideje, hogy fogadjam, komolyan vegyem a sza-
vát. Ne mondjam, hogy majd később, előbb ki kell menni a földemre, rendbe kell rakni a szerszá -
maimat, el kell rendeznem a családi dolgokat. Amikor Jézus jön, semmi sem lehet fontosabb, sür-
gősebb. Most van a meglátogatás ideje, nyisd ki az ajtót, engedd be a Látogatót!

Szombat

A Király érkezik Lk 19,45-48

Az Úr Jézus jól kezelte a stresszhelyzetet, nem engedett a nyomásnak, és a trón, a politikai in-
tézmények helyett a templomba ment. Ezzel megmutatja, hogy a békesség útja a templomon ke -
resztül vezet. Ez ma is fontos, a megbékélés, a változás útja nem a politikai eszközökön, megoldá-
sokon keresztül érkezik, hanem a templomon, vagyis az imádkozáson keresztül. Jó lenne, ha ezt
komolyan vennénk, mielőtt bármit is teszünk, vigyük keresztül a templomon, vagyis engedjük át
az imádság szűrőjén. Vigyük Urunk elé, és majd csak azután lépjünk, amikor a csendességünkben
megkapjuk a feleletet.
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Kiűzte az árusokat - megdöbbenünk, hogyan kerülnek árusok a templomba? Ez a pogányok
számára fenntartott udvar volt, amit Isten arra szánt, hogy a nem zsidó kereső emberek is imád-
kozhassanak és hallják az igét. Ott ők is átélhetik az Istennel való találkozást. Erre Jézus nem ezt
találja, hanem az áldozati állatokat; a kényelem és pénz imádata kiszorította az embereket. Mond-
hatjuk azt is, így akarták vonzóbbá tenni az Úr házát. Ha helyben megvehetik az áldozathoz szük-
séges dolgokat, többen jönnek, az idősek és betegek is elindulnak, mert nem kell az úton cipelniük
ezeket. Ez jól hangzik, azonban Isten nem erre szánta azt a helyet. Mennyi minden belopakodik az
életünkbe, a gyülekezeteinkbe. Gondoljuk végig, hogy Isten szerint is ott van-e a helye mindan-
nak, amit ma beviszünk az istentiszteletre. A világ dolgainak nincs helyük ott. A világ szellemisé-
gének, megoldási módszereinek sem. Ne azért jöjjenek az emberek, mert a templomban azt kap-
ják, amit a világban megszoktak, hanem azért, mert ott azt kaphatják, amit a világ nem adhat meg.
Az evangélium az egyházra, Isten élő hitű gyermekeire bízatott. És ha árad a jó hír, az emberek
élete helyreáll. A romok felépülhetnek. Az Atya háza Isten rendelője, ahol a betegek meggyógyul-
hatnak.  Itt találkozásnak kell végbemennie a Mindenható, a Fiát értünk adó, a bűnöst szerető Is-
tennel.

Kérjük Urunkat, hogy tisztítsa meg a Szentlélek templomát. Mivé is lett ez a templom? Mennyi
minden bekerül oda. Megtisztulásra van szükségünk.

Jó látni, hogy az Úr megmutatja, mi az igazi rendeltetése a templomnak: imádság és igehirde -
tés. Ott az Úrtól jövő tanításnak kell elhangzania. Ebből tudjuk meg, hogyan is éljük jól az életün-
ket, milyen az Istennek tetsző istentisztelet. Mindennap hallgassuk Őt odaadó figyelemmel, csüng-
jünk Rajta, amint Mária is tette. Mert az Úr szava az élet iránytűje. Ha figyelünk Rá, megértjük
személyünkre szóló akaratát.

Vasárnap 

Bízz az Úrban! Lk 20,1-8

Az árusok templomból való kiűzése után újra a templomban van Jézus. Nem fél ismét oda
menni, nem tart a vezetőktől, pedig tudja, mindent megtesznek ellene, Ő azonban egyedül az Atya
akaratára figyel. Nem számít más, csak hogy taníthassa a népet és hirdesse az evangéliumot. Né -
hány nappal a megfeszítése előtt is hinti a magot, hirdeti a jó hírt. Tudja, erre van szükség, a taní -
tás és az evangélium hirdetése által lehet követőit felkészíteni az előttük álló feladatokra. Minél
jobban megismerik Isten üdvtervét, annál erőteljesebbekké válnak. Nekünk is az ige tanítására
van szükségünk, arra, hogy folyamatosan olvasva tanulmányozzuk, és így mélyedjünk el Isten
akaratának megismerésében. Az igén keresztül ismerjük meg egyre jobban Urunkat is, mert ez a
cél, egyre jobban ismerni Őt, látni, hogy kicsoda.

Ismét jönnek a főpapok és a vének, nem hagynak nyugtot Jézusnak, nem örülnek, hogy szól az
ige és általa megújulnak az emberek. Ők arra kíváncsiak, ki hatalmazta fel Jézust arra, amit a
templomban tett. Ők nem adtak neki engedélyt ilyen fellépésre, akkor ki bízta meg? Ott állnak
Vele szemben, számon kérik, felelősségre vonják, és nem látják, Ki az, akivel beszélnek. Micsoda
vakság ez, ott a világ Világossága, és ők sötétben toporognak. A bűnös, elveszett ember felelősség-
re vonja Alkotóját, el akarja számoltatni Őt. Hát nekünk kellene térdre borulnunk Előtte és dicsőí-
teni Őt. Ő kérdezhetné sok mindenről: ki hatalmazott fel titeket. Igen, ki hatalmazott fel arra,
hogy rabszolgává tegye egyik ember a másikat? Kitől kaptunk engedélyt bombák készítésére és
azok emberek ellen való felhasználására? Ki engedélyezi a gyilkosságok bármilyen formáját, a föld
kirablását, a természet tönkretételét, az emberek egy részének nyomorban tartását? Kitől kapott
felhatalmazást az emberiség kisebb fele, hogy dőzsöljön, és  ez által sokakat szegénységben tart-
son?

Jézus nem válaszolja meg a kérdést, hanem Ő is kérdez. Ha ezt megválaszolják, megtudják, Ki
áll Jézus mögött. Azonban ezek az emberek nem egyenesek, nem merik vállalni véleményüket,
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mert számukra csak a pozíció számít. Jézust akarták megfogni, és ők kerültek csapdába. Mi gyak-
ran elhamarkodottan mondjuk ki véleményünket, vagy teszünk vallást hitünkről, de egyszer Jézus
megkérdezi: ha valóban így gondolod, akkor miért nem hiszel? Ha Jézust Isten Fiának tartjuk, mi-
ért nem hiszünk a szavának, és miért nem engedelmeskedünk Neki?

Mennyire nem látnak Jézus lényébe, mert ha felismernék, kicsoda Ő, ha meglátnák, hogy az
élő Istennel állnak szemben, mernék vállalni Keresztelő Jánost is. Akkor megvallanák bűneiket, té-
vedésüket, és átélhetnék a kegyelmet. Vállaljuk az Úr előtt rossz döntésünket is, mert az segít a
megújulásban és ad gyógyulást, ha elismerjük, hogy vétkeztünk, rosszul döntöttünk.  Ne magya-
rázkodjunk, ne hárítsuk Istenre a rossz felismerést, hanem merjük kimondani, tévedtem.

Mivel nem őszinték, az Úr nem mondja meg, milyen felhatalmazással cselekedett. Bár meglát-
nánk mindig, hogy Jézus mögött az Atya áll. Ő küldte el értünk a világba. Életének vizsgálata arra
kell, hogy indítson, hogy szívünket megnyitva hódoljunk meg Előtte.

Hétfő

A szeretett Fiú Lk 20,9-19

Egy példázatban mondja el az Úr Jézus mindazt, ami történni fog, és ahogyan Ő látja Önmagát
népe között. Ő a szőlősgazda fia, Akit az Atyja elküldött a munkásokhoz, hogy elkérje a maga ré-
szét a szőlő terméséből. A munkások a nép vezetői. Megláthatjuk azt is, hogy Isten mindent meg-
ad a számunkra, hogy gyümölcstermő legyen az életünk. Mindent Tőle kapunk, és mi nem va-
gyunk hálásak, hanem el akarjuk venni Tőle. A magunk urai akarunk lenni. Mindent magunknak
akarunk. Ilyen ragadozó természet van bennünk, és ezen csak Jézus segíthet.

Elküldte szeretett Fiát Isten, menteni akar minket általa, és úgy gondolta, talán Őt megbecsü -
lik. De azért a talán szó arra utal, hogy ismeri az Úr az övéit. Ismeri szívünket, de mégis bízik, és
ad esélyt. A talán jelzi: nagyon vékony szálon függ ez az esély, mert az ember nem a fiút látja, ha -
nem az örökséget. Nem Isten kell ma az embernek, hanem az örökség. Ma is ez az Úr sorsa, mint
akkor volt. A ragadozóvá vált ember kidobja az életéből Jézust. Nem kell neki, csak az örökség,
csak az ajándékai, de Ő maga nem. Mi kell neked? Jézus, vagy csak az örökség?

Mit kezdünk ma az Úrral? Befogadjuk, örülünk Neki, vagy úgy gondoljuk, már Ő nem elég?
Kidobjuk, és a világ módszerei szerint építünk? Merjünk egyedül Rá építeni, Benne bízni. Hisszük
teljes szívvel, amit Zakariás leírt: gondja van az Úrnak az Ő népére?

Jézust ki lehetett dobni, meg lehetett ölni, de nem lehet elpusztítani, és el fog jönni, számon
kéri népét. A keresztrefeszítésnek meg kellett történnie, mert nincs más mód a bűnből való szaba-
dulásra. Eleget kellett tenni Isten igazságának, az adóslevelet pedig fára függeszteni, hogy ne vá-
dolhasson. Aki hittel tekint a keresztre, az megszabadul, meggyógyul a bűn halálos marásából.
Aki azonban elutasítja Őt, azt a bűn mérge megöli. Sátán halálos mérget lövellt az emberbe, és ez
hat is, azonban Isten adott ellenszérumot, és ez Jézus értünk hullott vére. Nincs más, de ez hatásos.

Kedd 

Add Istennek, ami az Övé! Lk 20,20-26

Messziről figyelve minden olyan szépnek tűnik, emberek mennek, és kérdezik az Urat. És ez jó.
Jó, ha Hozzá megyünk, ha kérdezzük, néha meg is tévedünk, mert csak a létszámnak örvende-
zünk. Sokan vannak, eljöttek, örülhetünk, meghallgatják, amit mondunk, azonban mostani igénk
rámutat a lényegre. Mi a lényeg? Amiért Jézushoz jövök. Az a fontos, milyen szívvel és indulattal
jövök. Őszintén vagyok jelen, Vele akarok találkozni, és vágyakozom a szavára, kész vagyok azt
elfogadni? Azért jöttem, mert Jézus megoldását várom? Új életre van szükségem?
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Ezek az emberek rossz szándékkal jöttek. Megfogni akarják Jézust. Azért mennek, hogy terhe-
lő adatokat gyűjtsenek össze. Jézus ellen dolgoznak. Jézussal vagy Jézus ellen munkálkodok? Rá-
hangolódni akarok, vagy megfogni akarom Őt?

Behízelegve szólítják meg, mint olyan gyakran hallunk hasonló beszédet. Azonban Jézust nem
lehet megtéveszteni, válaszol ugyan nekik, de a szép kegyes szöveg, a dicséret nem téveszti meg.
Mert ha ők szívből mondják, hogy Jézus az igazsághoz ragaszkodva tanítja Isten útját, akkor miért
nem követik? Miért nincsenek Vele mindennap, és miért nem hallgatják, ha az Isten útját ismerteti
meg velünk? Mennyire hazug is lehet a dicséret, sőt, a legtöbbször az. Mégis hányszor elhisszük,
és örülünk, hogy dicsérnek minket. Az igazi dicséret, amikor az ige nyomán valódi életváltozás
megy végbe, a többi csak hiábavaló beszéd.

A kérdés, ami elhangzik, csapda, erre nem lehet jól válaszolni, mert bármit is mond, fel lehet
ellene használni. És az Úr megmutatja, hogy mégis meg lehet jól válaszolni. Ismeri őket, a szívü -
ket, és ahelyett, hogy azonnal választ adna, egy dénárt kér. Tudja, hogy ezek az emberek gyűlölik
Rómát, szabadulnának tőle, de lelepleződnek, mert a pénze viszont jó. Mennyire így van a mai em-
ber, a hívők jó része, az egyház is. Megvet egy rendszert, de a pénzét használja, sőt, gyűjti, nem
tud nélküle meglenni. Ezeknek az embereknek a szíve nem Istenhez, hanem a pénzhez kötődik. Mi
tartja fogva a szívünket, mihez kötődünk, mi tart vissza Isten útjától? Ha felismertük, kérjük az
Urat, hogy szabadítson meg, vágja el a függőséget, mert erre magunk képtelenek vagyunk. Amíg
az Úr nem cselekszik bennünk, nem tudunk nemet mondani a bűnnek, a kívánságoknak.

A pénz megmutatása után kérdez, és amikor megkapja a választ, rámutat a lényegre: a pénz a
császáré, amit kér, azt adjátok oda neki. De az életetek Istené, azt adjátok vissza az Istennek. Ak-
kor áll helyre az életünk, ha magunkat adjuk Istennek. Visszaadni magamat az Úr tulajdonába, ott
vagyok jó helyen. Eleget tettem már az Úr felszólításának? Megadtam a császárnak, ami az övé, és
megadtam Istennek, ami az Övé? Elhagytam mindent, és odaadtam magam teljes szívvel az Úr kö-
vetésére? Ezt kéri ma, ami a császáré, azt hagyd a császárnak, mert a pénz nem ad boldogságot,
ami Istené, az életed, azt pedig bízd rá az Úr Jézusra.

Szerda

Isten az élők Istene Lk 20,27-40

Folytatódik a nyomás, újabb akció indul Jézus ellen, mert nem azért keresik fel, mert igazán
választ akarnak tőle, hanem azért, hogy ellehetetlenítsék, halálra adhassák. Nevetségessé is akar-
ják Jézust tenni, nem hiszik, hogy van feltámadás, és mondvacsinált történettel rukkolnak elő.
Nem az életüket viszik oda, nem azért kérdeznek, mert szomjasak az igazságra. Szomjazol az igaz-
ságra? Azért keresed Jézust, mert Őt akarod megismerni? Azt a kérdést is fel kell tenni, hiszed-e,
hogy Jézus feltámadt, és majd lesz feltámadás és ítélet? Hiszed-e, hogy van örökkévalóság, van
örök élet?

Nem a kitalált történetre kell figyelnünk, hanem az Úr Jézus válaszára. Mindig az a lényeges,
amit Ő mond. Fogadjuk hittel, és tekintsünk úgy rá, hogy az valóban úgy is van. Jézus Istentől
jött, ismeri a valóságot, és erről beszél. Ő nem téveszt meg soha, hiszen Ő nem kampányol, hanem
szeret minket, és érdekünkben, megtérésünkért, üdvösségünkért cselekszik.

Az Úr úgy beszél, hogy az örök élet, tehát Isten láthatatlan világa, vagyis Isten országa, való-
ság. Létezik ez a világ, és abban Ő a király, és ott már nem a földi törvények és szokások szerint
zajlik az élet. Tehát a feltámadás után nem az itt megszokott minta szerint élnek azok, akik Krisz -
tusban örök életet nyertek.

Fontos, Isten dönt, hogy ki jut oda, tehát ezért sem a földi minta folytatódik, mert nem lesz ott
mindenki, aki ebben a világban élt. Csak az, aki méltónak ítéltetik. Isten az, Aki dönt, mégpedig az
alapján, hogyan viszonyulunk Jézushoz. Nem a földi értékítélet alapján kerülünk az örök életbe,
hanem Isten döntése nyomán. Ez azt jelenti, hogy mindenkinek el kellene veszni, de az Úr Jézus
az Atya elé áll, és akik a földön hittek Benne, megbánták bűneiket, és kegyelemből újjászülettek,
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Neki éltek, azokról bizonyságot tesz. És Jézusért életre jutnak, de csakis azért, mert Jézus kifizette
az adósságunkat.

Itt a hangsúly azon van, hogy Isten él, és azok is élnek, akik meghaltak. Nem semmisültek
meg. És Jézus ezt egy ószövetségi jelenettel támasztja alá. Isten a már korábban meghalt ősatyák
Istenének mondja magát. Ezzel jelzi, hogy számára élnek azok is, akik meghaltak. Isten világában
más az időszámítás, ami nekünk évezredeket jelent, ott más megközelítésben van. A lényeg: Isten
az élők Istene, a mi részünk az Őbenne való élő hit, a Jézus szavaihoz való igazodás, ami remény-
séggel tölt el. Jézus él, és aki Őbenne hisz, annak örök élete van.

Aki Jézusban az élő Istennel találkozik, és megtapasztalja életátalakító munkáját, aki elnyeri
bűnei bocsánatát, és új életet kezdhet, az bizonyos abban, hogy van örök élet, és Krisztus által lesz
feltámadás is. Ezért arra törekedjünk, hogy megismerjük az Urat, éljünk akarata szerint, és ragad-
juk meg mindennap a kegyelmet.

Csütörtök

Színből vagy szívből? Lk 20,41-47

A szadduceusok Jézus válaszát elismerték, jól mondtad, és aztán elmennek. Nem borulnak le,
és nem követik Őt. Jól mondtad, úgy van, és nem történik semmi. Nem kezdik el követni Őt.
Hányszor így van ma is, kinyilvánítjuk tetszésünket egy-egy alkalom után. Elmondjuk, mennyire
jó volt, szólt az ige. Pozitívan nyilatkozunk Jézusról, még sincs folytatás. Miért? Nem igaz, amit
mondunk? Mert ha Ő valóban jól mondta, akkor az lenne a logikus, ha tovább kérdeznék, és amit
mond,  ahhoz  igazodnának.  Mennyire  nem vállaljuk Jézust,  nem akarjuk elfogadni,  hogy amit
mond, az kiállja az idők próbáját, másrészt, Ő maga is megélte azt. Bemutatta, hogy úgy élni jó és
érdemes, ahogyan azt Isten kijelentette igéjében.

Most maga Jézus kérdez a hallgatóságától. Mindezt azért teszi, hogy kiderüljön, értik-e, amit
olvasnak? Mert mind rendszeres bibliaolvasók, komoly hívő emberek, de nincs meg bennük az a
bátorság, hogy bevallják: van, amit nem értenek. A növekedés alapeleme ez a beismerés, nem ér-
tem, de szeretném megismerni az igazságot. Mit lehet ilyen esetben tenni? Segítséget kérni. A sze-
recsen főember Fülöp kérdésére beismeri: nem értem, szükségem van magyarázóra. Ha nem értek
valamit, kérdezzem meg hitben előttem járóktól. Nem kell szégyellni azt, ha még valamit nem tu-
dok.

Jézus egy zsoltárverset idéz, és ebből kitűnik, milyen nagyszerű a bibliaismerete, és mennyire
jól képes alkalmazni. Milyen a bibliaismeretem? Mennyire látom benne az összefüggéseket? Isten
Szentlelke kalauzol benne minket, mármint azt, aki ezt kéri. Gyakran az a problémánk, hogy kizá-
rólag értelmi alapon közelítjük meg az igét. A helyes látást és megértést azonban így nem szerez -
hetjük meg, Isten Szent Lelke tárhatja fel előttünk az ige mélységeit. Ő ismerteti meg velünk Isten
akaratát.

Ebben a zsoltárban Dávid király belelát Isten tervébe, világosan látja azt, a királyt, Urat, Aki
nála is nagyobb lesz. Az Ő utódai közül származik, mégis nagyobb nála. Mert Isten fiaként,  a
mennyből érkezik. Ura Dávidnak, mert Istentől jött ebbe a világba, öröktől való király Ő, Aki előtt
mindenkinek térdet kell hajtani. De a fia is, mert az ő családjába is tartozik. Isten megígérte, hogy
a Messiás Dávid utóda lesz. Aki a Lélek vezetésére figyel, az meglátja Isten tervét, az előtt nem
lesz érthetetlen az ige. A Lélek Jézusra mutat, és Hozzá vezet. Kimunkálja szívünkben, hogy lebo-
rulva kérjük a segítségét. Az Újszövetségben láthatjuk: aki Jézushoz jön, leborul Előtte, és bűnbá-
nattal kéri segítségét. Ő nagyobb mindenkinél, Ő az Isten Fia, és azért jött, hogy aki hisz Benne,
annak örök élete legyen.

Az egész nép hallgatta Jézust, olyan megrendítő ez, és arra gondoltam, ennek a sok embernek
semmi dolga nincs? Nem sietnek sehová, egy egész napot Jézussal tudnak tölteni? Sőt, az ünnep
egy héten át tartott, és nem fáradnak bele, hanem ott vannak a templomban. Vonzza őket Jézus, és
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ők engednek a vonzásnak. Mindent alárendelnek a Jézussal való találkozásnak. Ezek az emberek
meghozták a döntést, semmi nem kerülhet Jézus elé, a Vele való kapcsolatot nem előzhetik meg
hétköznapi dolgok. Felállítottak egy új sorrendet, és ebben Jézus került az első helyre. Rádöbben-
tek: semmi nem fontosabb és lényegesebb Isten megismerésénél. Minden ráérhet, még az is, ami-
ről úgy gondoljuk, hogy nem. A bolond gazdag pont erre nem jött rá, első helyen a vállalkozása,
az anyagi gyarapodás, majd a kényelmes, gondtalan élet volt. Nem gondolt Istenre, és egyszer
csak elkérték a lelkét, vagyis meghalt. Akkor már késő átgondolni, változtatni.

Az őt hallgatókat óvja az írástudóktól Jézus. Talán meglepődünk ezen. A nép tanítóitól, a ke-
gyeseknek látszóktól óvja? Igen, azért, mert csak látszanak kegyeseknek, de az életvitelük nem az
Úrról szól. Ők nem Istennek élnek, nem az Ő neve, hanem saját nevük, karrierjük a fontos. Nem
az Urat akarják láttatni, hanem mindig magukat. A hívő ember mindig Jézust láttatja, mert tudja,
hogy önmagán nincs sok nézni  való.  Hiszen a hívő ember is  bűnös,  megkegyelmezett bűnös.
Krisztus tanítványának lenni nem azt jelenti, hogy én különb vagyok, kitűnök a többi közül, és
ezért érdemes vagyok a tanítványságra. Nem, Jézus nem az akkori társadalom kiválóságait hívta
el, hanem a megvetett, lenézett, de gyógyulásra, bűnbocsánatra vágyó embereket. Az egyház ma is
bűnösök társasága. A szentség nem azt jelenti, hogy kiválóbb vagyok, hanem azt, hogy az Úr meg-
tisztítja, megszenteli, Önmagához hasonlóvá teszi az életünket.

Hívő vagyok, vagy csak annak látszom? Színlelem a kegyességet, vagy valóban kegyesen, Is-
ten akarata szerint élek? Az imádkozás, a gyülekezetbe járás nem látványelem, nem azért élünk
vele, hogy ezt lássák, mert hozzátartozik a kultúránkhoz, hanem azért megyek, mert a templom
Isten rendelője. Ott jövök rendbe Istennel és önmagammal. Azért imádkozom, mert általa friss for-
rásvízből ihatok, ami felüdíti a lelkemet.

Péntek

Amije volt, odaadta Lk 21,1-4

A templomban van az Úr Jézus, rátelepszik az emberek értetlensége, vaksága. Mennyi mindent
tett már közöttük, mégsem látnak. Vallást tett az Atyáról, és arról, hogy Ő Tőle érkezett a világba.
Sok életnek visszaadta az eredeti rendeltetését, ahogy a templomot is visszaadta az imádság helyé-
nek. Ennek ellenére nem fogták az adást, nem döbbentek rá arra, hogy nem a pénz a lényeg, kinek
adják, kinek nem, hanem az, hogy önmagukat adják vissza az Istennek. Azonban erre nem hajlan-
dók. Nem akarják feladni önrendelkezésüket. Nem akarják, hogy Jézus legyen a király életük fe-
lett. De vajon te akarod-e?

Azt is jó meglátni, hogy ha mindez rátelepedett is Jézusra, nem engedi általuk megbénítani
magát. Nem engedi, hogy lehúzza a depresszió. Lehet küzdeni a csüggedés ellen, és Jézus ezt teszi,
feltekint, és meglátja azt, ami örömöt ad, észreveszi, hogy azért akad, ha csak egy ember is, aki ér -
ti Őt. Mindig van maradék. Amikor feltekint, látja az önmagukkal megelégedetteket, a formális hí-
vőket, akik ugyan dobnak a perselybe, de gondosan ügyelnek rá, hogy az összeg ne okozzon nekik
gondot, ne érezzék meg. Ez az adakozás az embereknek szól. Sokat adnak, mert megtehetik, de
nem érzik meg, nem kerül nekik semmibe. Azonban egy özvegyet is meglát az Úr. Ő nem számol -
gat, nem nézi, mi marad neki, hanem mindenét, az egész vagyonát odaadja. Nem felelőtlenség ez?
Nem, Isten iránti feltétel nélküli bizalom. Bízom-e így Benne?

Nem magára költi az utolsó fillérjét, pedig az volna a magától értetődő, hanem Istennek adja.
Ez az asszony belelát Isten szívébe, tudja, hogy Ő is mindent odaadott Krisztusban. Az egyszülött
Fiát adta nekünk. Mintha látná Jézust is, és felismerné, hogy Ő is odaadja a kereszten az életét. Jé -
zus nemcsak valamit adott magából, hanem az egész életét oda adta a kereszten értünk. Én mit
adok az Úrnak? Valamit magamból, vagy egész lényemet?
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Szombat

Alkalom Lk 21,5-19

A tanítványokat nem ragadta meg ennek az asszonynak a hite, a magatartása, őket a templom
nyűgözte le. A külső volt rájuk hatással, és nem a belső. Hányszor minket is csak a külsőség ragad
meg, úgy gondoljuk, elég a formalitás, a tartalom nélküli élet. A látványra adunk, és nem az életre.

Azonban Jézus rámutat: az Őt be nem fogadó életnek következménye van. Ahol nem ismerik
fel a meglátogatás idejét, ott jön a pusztulás. Azonban még van idő, még meg lehet térni. Izráel
népe nem élt ezzel a lehetőséggel, és minden beteljesedett. Jézus nélkül a romlás, a rombolás, a le -
épülés következik. Vele azonban kitágul és növekszik az élet.

Az Úr rámutatott: az Ő elutasításának következményeként a templomot le fogják rombolni.
Azonban ez nem bűnbánatot vált ki belőlük, nem azt kérdezik, mit együnk, hogy elkerüljük, ha-
nem az időpont után kíváncsiskodnak. Azonban nem az időpontot kell kutatni, hanem készülni
mindarra, amit az Úr mondott. Hogyan készülhetünk? Hirdetjük az evangéliumot, mentjük a lel-
keket. Mert ugyan az Úr Jézus meghalt és felment a mennybe az Atyához, de itt hagyta a tanítvá-
nyokat, és eljött a Szentlélek Isten is. Ők tesznek bizonyságot arról, hogy amíg a kegyelmi idő tart,
megtérhetünk, Isten kész megbocsátani Jézusért a bűnbánattal hazatérőknek. Aki Jézushoz jön,
azt Ő nem küldi el magától, ezért jöjj, bármerre jársz is. Ma még oda lehet menni és le lehet borul-
ni a kereszt alatt.

Jézus mennybemenetele és a visszajövetele előtt idő fog eltelni, azonban az ellenség igyekszik
sokakat megtéveszteni. Még csodát is tesz, hogy akik nem ismerik a Biblia Istenét, megtévedjenek.
A hamis Krisztusok elvonják az Úr Jézustól az embereket. Sokan jönnek, akik megtéveszteni akar-
nak, népszerű tanításokat hirdetnek, csodát is tesznek, ha kell, de nem beszélnek kegyelemről, a
golgotai keresztről. Azonban az üdvösség nem érdemeinkért vagy cselekedetekért, hanem kegye-
lemből van. A hamis tanítók legtöbbször azt mondják, amit az emberek hallani akarnak. Ne en-
gedjük megtéveszteni magunkat. Ő úgy jön el, hogy mindenki előtt világos lesz, hogy Ő az!

Azonban a visszatérésig terjedő időszakban megláthatjuk, mi a következménye a Krisztus nél-
küli életnek. A háború, a bűnözés, a családok tönkremenetele, a kizsákmányolás mind ebből fakad.
Mindig magunk akarjuk megoldani a problémákat, és ennek az eredménye meg is látszik. Még
több nyomorúság fakad belőle, mert úgy gondoljuk, hogy erőszakkal oldhatók meg a konfliktu-
sok.

Arra is rámutat az Úr Jézus, hogy amíg őszintén nem bízzuk Rá magunkat, alapjában véve nem
változik semmi. Nem változik, mert maga az ember nem változik, igazi változást a Szentlélek Isten
végez az újjászületés által. És ez a természetünket változtatja meg. Amíg ez nem megy végbe, csak
a világ ábrázata változik, de maga az ember és az élet nem. Megdöbbentő és elgondolkodtató,
mennyire büszkék vagyunk magunkra, a tudásunkra, és ha elolvassuk az Úr szavait, azt kell lát-
nunk, hogy mindez végigkísérte az egész emberi történelmet. A mai napig fegyverek vesznek kö-
rül bennünket, és maga a teremtett világ is változik a sok romboló anyagnak köszönhetően.

Lesznek nagy természeti katasztrófák, súlyos járványok, éhínségek, de mindezek jelzések, Is-
ten keres általuk. Rámutat: Nélküle nem boldogulunk. Ezek az események mintegy ébresztőként
szolgálnak. De vajon ébredünk-e? Felismerjük-e saját életünk eredménytelenségében, kudarcaink-
ban, tragédiákban Isten hiányát? Ezek a dolgok azért is történnek, hogy Hozzá forduljunk. Végre
kimondjuk: Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek.

A tanítványok helyzete sem lesz könnyű, üldözni fogják őket, és nehéz pillanatokat élnek meg.
Nem kerül el a nemszeretem élethelyzet se, azonban az Úrral mindezekben megláthatjuk az alkal -
mat a bizonyságtételre. Próbáljunk így figyelni életünk nehéz pillanataira, keressük bennük az al-
kalmat a bizonyságtételre. Pál azt írja, áron is megvegyétek az alkalmat.
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Virágvasárnap

Mindent a maga idejében Lk 21,20-24

Az Úr nemcsak az övéi üldözéséről, hanem a megtartatásról is beszélt. Népe megmarad végig
ebben a világban. Általuk kínálja Isten az Ő kegyelmét még a nehéz időszakokban is. Azonban áll -
hatatosságra, vagyis a szenvedésekben való kitartásra van szükségünk. Ebben is figyelhetünk az
Úrra, nem futott el a szenvedés elől, hanem vállalta azt értünk. Ő ad erőt a kitartáshoz, a hűséges
élethez.

Jeruzsálem pusztulását megerősíti az Úr, be fog következni, mert az írásoknak be kell teljesed-
niük, és be is teljesednek. Az igéből még egy vesszőcske sem marad el. Amikor pedig látják az el-
lenséges sereget Jeruzsálem körül, tudni fogják, hogy, amit az Úr mondott, valóság. Benne van az
is, hogy ha ma még hihetetlenül hangzik is, meg fogják látni. Ezzel az Úr rámutat: nyitott szemmel
járjunk, lássuk meg a történésekben a jeleket. Fontos, hogy a jelet vegyük észre. A jel az, amit Ő
megmondott, és az meg is történik. Mindezt az igére figyelve tehetjük meg. Az látja meg a jeleket,
aki folyamatosan olvassa az igét, kapcsolatban van Jézussal.

Jeruzsálemet pogányok tapodják, amíg be nem telik a pogányok ideje. Most a kegyelem kor-
szakát éljük, és ez a pogányok ideje. Nekik szól az evangélium. Őket keresi az Úr. Legyünk hálá-
sak, amiért hallhatjuk az örömhírt, és átélhetjük Isten kegyelmét.

De mit is jelent Jeruzsálem pogányok általi taposása? Azt, hogy élnek ott nem zsidók is, vagy
azt, hogy nem zsidók uralkodnak Jeruzsálemben. És akkor telik le a pogányok ideje, amikor a zsi-
dók veszik át a város vezetését, a teljes uralmat. Jó figyelnünk nekünk is, mert lehet, hogy köze-
lebb van hozzánk az Úr eljövetele, mint azt gondolnánk. Legyünk készek az Úr fogadására.

Hétfő

Időben érkezik Lk 21,25-28

Jeruzsálem pusztulása után előremutat az Úr az Ő visszajövetelét megelőző időszakra. Olyan
jelek fogják megelőzni, amit nem lehet nem észrevenni, és amire oda kell figyelni. Kozmikus ka-
tasztrófák sora, amelyek a földre is nagy hatással lesznek, nyomukban sok minden megváltozik,
és az lesz a kérdés, hogyan is reagálunk rá. Meghalljuk-e a megtérésre ösztönző események sza-
vát, és bűnbánattal fordulunk-e Hozzá, vagy menekülési útvonalat tervezünk? 

Benne van a mai kor sok olyan lehetősége, ami korábban elképzelhetetlen volt. A mai techni-
kai fejlődés nyomán megjelenő események, Holdraszállás, Mars-expedíció, űrszondák is az Úr el-
jövetelének közelségére utalnak. Jelzik, hogy ne ittasodjunk meg a tudomány sikereitől, hanem
maradjunk alázatosak, mert akkor jön az Úr, amikor a legkevésbé számítunk rá, vagy amikor azt
mondjuk, nincs is szükségünk a segítségére.

Ebben az időszakban mindazok, akik elutasították Istent, a félelem uralma alá kerülnek. Miért?
Mert rádöbbennek, hogy az események irányítása kicsúszott a kezükből, nem óv meg a technika
sem, viszont megtérni nem akarnak. Pedig a menekülés, az összeroppanás helyett van megoldás,
az Úr segítségül hívása. A Belé vetett élő hit a nehéz és reménytelennek tűnő helyzetekben is kí-
nál megoldást.

Amikor minden remény elszáll,  megjelenik az Úr.  Mindig időben érkezik,  és ez csodálatos.
Akik figyelnek a jelekre, akik az Urat követik egész életükben, azok a nehéz eseményekből is re-
ménységet merítenek, mert tudják, hogy ezek az Ő jövetelének előzményei. De felismerjük-e a je-
leket, és aszerint élünk-e, vagyis a földi kincsek gyűjtése helyett mennyei kincsekre koncentrá -
lunk-e? 
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Az Emberfia el fog jönni. Meg fogjuk Őt látni, akkor is, ha minden azt üzeni, nem lesz abból
semmi. Jézus nem csapta be övéit, a valóságot mondta a számukra, nem tudjuk a pontos időt, de
vannak jelek, amelyek azt jelzik, közel van az Úr.

Mikor jön el? A dátumot nem tudjuk, de kaptunk jelzést: amíg be nem telik a pogányok ideje.
Az Úr megnyitotta a pogányok előtt országának kapuját. Ezen kegyelemből, hit által léphetünk be,
és amikor meglesz a létszám, bezárul az ajtó. Ma már egyre több helyre eljut az evangélium, az in-
ternet is segít a távoli népekhez való eljutásában, közel van már Ő, ezért bízzunk Benne és várjuk
Őt. Az ígéret és a beteljesedés közötti időszak nem könnyű, de tartsunk ki, az Úr a nyomorúságok
közt sem hagyja magára övéit. Nézzünk mindig felfelé, mert meg fog érkezni az Úr. És ha jön, ké-
szen találjon, és ne készületlenül.

Kedd 

Közel van Isten országa Lk 21,29-38

A fügefa Izráel népének a szimbóluma, kizöldülése jelzi, közel van az Úr. Izráel mostani léte azt
jelzi, közel van az Úr, szinte az ajtó előtt, és bármikor megérkezhet. A Római Birodalom elpusztí -
totta Izráelt, a megmaradt nép szétszóródott, senki nem gondolta, hogy ismét hazatérhetnek és
néppé lesznek. De mivel ez megvalósult, rámutat: a Bibliában lehet bízni, mert, amit az Úr kijelen -
tett, az megvalósul. Izráel népe számunkra is reménységforrás. Amikor csüggedés venne erőt raj-
tunk, kapaszkodjunk a beteljesedett próféciákba, és merítsünk erőt belőlük.

Fontos figyelembe venni, amit az Úr mond: a föld és az ég elmúlik. Sajnos, az ember képes is
elpusztítani a világot. Eljutottunk oda, hogy van realitása a föld pusztulásának. Sőt, nem csupán
fegyverek által semmisíthetjük meg, hanem az életformánkkal is súlyosan károsítjuk bolygónkat.
Egy valami elpusztíthatatlan, az pedig az ige. Mennyiszer próbálta már az ember eltávolítani Isten
szavát, és mindezen kísérletek ellenére a Biblia ma is elérhető. Sőt, már a modern információs esz-
közök is továbbítják az Úr üzenetét.

Nem az ígéretek beteljesedésével van a probléma, hanem velünk. Saját szívünkkel van a baj.
Könnyen belefáradunk az élet küzdelmeibe, pedig küzdelem nélkül, szenvedés nélkül nincs élet. A
születés is fájdalommal jár, ezt nem lehet elkerülni, szembe kell vele nézni. Ha levesszük tekinte-
tünket az Úrról, belesüppedünk az élet gondjaiba. Egyedül képtelenek vagyunk életünk problémá-
ival megbirkózni, kimerülünk a terhek alatt. És ezt használja fel a világ, a szembenézés helyett
pótszereket kínál, alkoholt, drogot, vég nélküli munkát. De ezek nem megoldások, inkább mélyítik
és szaporítják gondjainkat. A megoldás Krisztusban érhető el.

Az Úr Jézus segítséget kínál a győzelmes élethez. Az éberséget és az imádkozást javasolja.  Az
imádkozás által az Úr jelenlétébe helyezkedhetünk mindenhol, Belőle erőt meríthetünk, és átél-
hetjük segítségét. Az imádkozás beszélgetés Urunkkal, élő kapcsolat Isten országával. Mert ez az
ország nemcsak eljön, hanem most is itt van. Közel van Isten országa, ez azt is jelzi, hogy nemcsak
ez a világ, hanem Isten világa is jelen van és elérhető. Hívjuk segítségül, keressük Vele a kapcsola-
tot, és megtapasztaljuk hatalmát, békességét. Ha Isten országa közel van, akkor lehet rá számítani,
akkor nem vagyunk magunkban, de vajon akarjuk-e hallani az ország Királyának a szavát? Figyel-
jünk ma is az Úrra, és éljünk az ország erőterében.

Szerda 

Kavics Lk 22,1-6

Jézus életében központi szerepet kapott az Atyával való kapcsolat, az utolsó napokban is min-
dig kereste közelségét, ezért ment az olajfák hegyére. Az ott található csöndben készült a kereszt -

20



re. Jézus tudta, mi vár rá. Tisztában volt azzal, hogy elutasítják és halálra ítélik, de nem menekült,
és nem is omlott össze. Miért? Mert ezzel a teherrel is kapcsolatban volt Istennel, Hozzá vitt min-
dent, Vele beszélte meg mindazt, amin keresztülment. Legyen ez számunkra is iránymutatás. Min-
den élethelyzetben keressük Urunkat, mert lehetséges Vele összeköttetésben lenni. Az imádság ál-
tal úgy beszélgethetünk Vele, ahogy a telefonon keresztül tesszük egy másik emberrel. Az imád-
kozás ilyen telefon-összeköttetést jelent. Bármikor hívhatom Őt, és Ő veszi a kagylót. 

Megdöbbentő dolgok mentek végbe a nagyhéten. Eljött a Krisztus, akire vártak, de nem isme-
rik fel, és nem indulnak el követni. A vezetőknek és a népnek nem kell az igazi Élet, nem kell az a
fajta életmód, amit Jézus hozott. Úgy döntenek, megölik. Eljött Isten a világba, és nem bízzuk Rá
magunkat, hanem azt mondjuk, nem kell, megyünk a magunk feje után. De mi lesz ennek a vége?
A zsidók számára összeomlást és pusztulást hozott Jézus megölése. Az Úr elvetése, Jézus kiutasítá-
sa ma is ezzel jár. Összeomlik minden hagyományos érték, tönkremennek a kapcsolatok, üressé,
kiégetté lesznek a szívek. Jézus nélkül pusztulás vár ránk. Csakis Jézust követve juthatunk ki éle-
tünk válságaiból, és juthatunk előre.

Megdöbbentő, ahogyan a főpapok és az írástudók készülnek az ünnepre. Jézus megölését ter -
vezik. Kívülről az ünnep lebonyolítását szervezik, kegyesen hangolódnak a páskára, készítik az
ünnepi beszédet, amit majd el is mondanak, és a szívükben gyilkosságot terveznek. Nem is akárkit
akarnak megölni, Azt, Akit ünnepelnek, a testet öltött Istent. Milyen nyomorultak is vagyunk,
még a szent ünnepet, a megszentelt pillanatot is be tudjuk szennyezni, sőt, mindezt úgy tesszük,
hogy mások ne vegyék észre, mi is van bennünk, mire igyekszünk. Ez ám a képmutatás! De mi
hogyan készülünk Isten elé állni? Miképp készülünk az istentiszteletre? Mi tölti be a szívünket és
a gondolatainkat? Hányszor a kegyes felszín alatt bűnös gondolatok lapulnak meg. Elmondjuk az
Úr imáját, kérjük, hogy bocsássa meg a bűneinket, és közben gyűlöljük talán pont azt, aki velünk
együtt van a templomban. Az igazi változás akkor érkezik meg hozzánk, ha őszintén feltárjuk
mindezt az Úr előtt, és kérjük, hogy könyörüljön rajtunk, tegyen új teremtéssé.

Júdás is szemünk elé kerül, nem szeretjük őt látni, pedig benne magunkkal is találkozunk. Hi-
szen Júdás tanítvány volt, állandóan Jézus körül találjuk, és azt láthatjuk, Jézus csak élete felszínét
érintette. Lénye mélye érintetlen maradt. Júdás olyan, mint a folyóban lévő kavics, amelynek a
külseje vizes, ám ha kettétörjük, azt látjuk, hogy belülről száraz. Milyen az én életem? Nem va-
gyok én is olyan, mint a kő? Kívül vizes, de belül száraz? Érinti-e a hit lényem közepét is?

Csütörtök

Napi kegyelem Lk 22,7-38

Az Úr Jézus megy tovább a maga útján, halad a kereszt felé. Nem sértődik meg Júdás árulása
miatt sem, ez még jobban megerősíti abban, hogy a keresztre szükség van. Még az elhívott tanít -
ványok sem tudnak megváltozni, a bűntől megszabadulni az Ő kereszthalála nélkül. Nem elég kö-
vetni Jézust, meg is kell Őt ismerni, meglátni Benne az Isten Fiát, és leborulni Előtte. Leborulni és
kegyelemért esedezni, ez fontos, mert ha kimarad, ha nem látom meg Benne az Istent, és magam-
ban az elveszett bűnöst, marad a régi, gonosz természetem. Új élettel csak Ő tud megajándékozni.
Ezt tartja az Úr szem előtt, és megy tovább, így teszi lehetővé, hogy vallás helyett élő hit, élő kap -
csolat legyen köztünk és közte. A kereszt teszi lehetővé, hogy bennünk is történjen valami.

Mintha mi sem történt volna, és mintha nem a kereszt lenne a következő állomás, úgy szervezi
meg a húsvéti vacsorát. Jézus nem enged a hangulatnak, a másokból áradó gonoszságnak, csak
felfelé figyel. Hányszor az érzelmek, hangulatok határozzák meg a magatartásunkat. Jézus ugyan-
olyan most is a tanítványok felé, mint korábban volt. Pedig tudja, mit tett Júdás, és Péter elkövet -
kezendő tagadása is előtte van. Mégis feladatot bíz Péterre is, bízik Benne, lehetőséget ad a számá-
ra. Csodálatos Urunk van, folyamatosan megbízik bennünk, annak ellenére, hogy ismeri szívünket
és életünket.
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Még most is jelzéseket ad a számukra, amit mond, az úgy fog megtörténni, és ezen el kell gon-
dolkodniuk, Jézus több, mint ember. De hányan gondolkodnak el ma ezen, hogy mennyire jól látja
az életet Jézus, tudja, mi fog történni, jól szervezi meg a dolgokat, és akit Ő elkezd vonzani, az jön-
ni is fog, ott a találkozás megvalósul. Figyelek-e Rá? Engedelmeskedem-e hittel a szavának? Mert
ilyen hitet vár, ami Péternél és Jánosnál látható. Nem kérdeznek, nincs kifogásuk, mennek és te-
szik, amit az Úr mond.

Az úrvacsora szereztetésére is sor kerül, elrendeli az Úr, hogy ezt cselekedjék az Ő emlékezeté-
re. Vagyis rendszeresen törjék meg a kenyeret, és ez emlékeztetni fogja őket arra, mit tett értük Jé-
zus. Rendszeresen fel kell eleveníteni a kereszt titkát, látnunk kell, mibe is került Istennek a mi
megmentésünk. Mindennap meg kell erről emlékezni. Állj meg, és lásd, mit tett érted az Úr. Még
az étkezéshez használt kenyérnek is Őt kellene eszünkbe hozni. Meg kell, hogy indítson ez a sze-
retet. Így szeret az Úr. Nincs Hozzá fogható.

Ezt abból is láthatjuk, hogy Júdás is részt vehet ezen az eseményen, ő is kap kenyeret, és ihat
velük együtt a kehelyből. Még mindig van esély, megvallhatná: Mester, elárultalak. De úgy tűnik,
nem jól ismeri Jézust. Nem jutott el a szívéig a bűnbocsánat lehetősége. Nem ismerte fel, hogy ha
megvallja, amit tett, Jézus nem elveti, hanem könyörül rajta. Ő nem olyan, mint mi, ilyet tettél,
akkor elmegyek, itt hagylak, és nem bocsátok meg. Ő azért jött, hogy magára vegye a legrettene-
tesebb bűnöket is. Júdás bűnéért is meghalt. A Te bűnödért is, de látod-e ezt? Élj még ma a kegye-
lemmel, jöjj, hozd minden nyomorúságodat, Ő nem vet el téged.

Amíg az Úr Jézus a kereszthalálra készül, és a kezében lévő kenyérrel és pohárral jelzi: megha-
lok értetek; a tanítványok magukkal vannak elfoglalva. Nem értik az Urat, nincsenek Vele lélek-
ben együtt. Saját dolgaik, reményeik, vágyaik kötik le teljesen őket. Nem látják, mi zajlik Jézus-
ban. Nem ez ránk ma is a jellemző? Csak a magunk dolgaira, fájdalmára figyelünk. Ha nem kap-
tunk meg valamit, vagy nekünk fáj egy testrészünk, a másik ember már nem is létezik a számunk-
ra. Jézus mellett mi van a szívünkben? Mi foglalkoztat, amikor szól az ige?

Jézus azonban még most foglalkozik velük, tanítja, vezeti őket az új élet útján. Rámutat: ne a
világtól, a társadalmi vezetőktől vegyék a mintát, ne őket másolják. Miért? Mert a megtéretlen
szív uralkodni, elnyomni, kihasználni akar. Mindezt olyan trükkösen teszi, hogy az emberek elhi-
szik, hogy a vezetőik a jótevőik. Hányszor el is várják, hogy dicsérjék őket azért, ami a kötelessé -
gük.

Jézus mást mutat az egyház számára, és szó szerint mutatja is, mert az utolsó vacsora termé-
ben mindenki ül, egyedül csak Ő áll és szolgál. A tanítványok útja az önzetlen, önkéntes, hálából
fakadó szolgálat. Azért szolgálok, mert az Úr nagy dolgokat vitt végbe az életemben. A tanítvány
olyan legyen, mint aki szolgál, és ebben a példakép, a minta az Úr Jézus.

Az Úr látja az életet, látja mindazt, ami az övéire vár. Előre figyelmezteti Pétert: a sátán kikért
titeket, hogy megrostáljon. És ez a rostálási folyamat ma is tart. Ne gondoljuk, hogy nem igyek-
szik a kegyelemből kirostálni a sátán. Azt akarja, hogy ne az Úrra, hanem önmagunkra támasz-
kodjunk. Ne higgyük el, hogy veszélyben vagyunk, de legalábbis bagatellizáljuk el. Mondjuk azt,
semmi ez a veszély, erős vagyok, megállok, nem tudnak legyőzni, nem bukok el, még börtönbe is
kész vagyok elmenni. Ez már a visszaesés. Aki így gondolkodik, az elengedhetetlenül elbukik.
Csak Ő tud megtartani, magunkban nincs erőnk hozzá.

Azt is meg kell tanulni, hogy a gonosszal szemben nem az emberi fegyverek vezetnek sikerre,
hanem az Istentől kapott lelki fegyverek. A Lélek kardja, az Isten igéje, az imádkozás. Merüljünk
meg minél jobban az igében, fordítsunk az olvasására és a rajta való elmélkedésre minél több időt.

Nagypéntek

Elég a kegyelem! Lk 22,39-71
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Az Úr Jézus az Olajfák hegyének csendjében készül fel az áldozat bemutatására. Szokása volt
ide kimenni, itt éli át a menny és a föld érintkezését. Itt közel hajol Hozzá az Atya. Imádkozik,
imádságos csendben ismeri fel, hogy nincs más út, csak a kereszt útja. Nincs más lehetőség az em-
ber megváltására, csakis az Ő halála. Az Úr kimondja, ne úgy legyen, ahogy én akarom. Nem
könnyű, mert mi nem a halált akarjuk, meghalni más helyett és másokért nem egyszerű. A nép és
a tanítványok is trónt vártak, foglalja el  trónt, de Jézus lemond a trónról, a hatalomról, és a ke -
resztet vállalja. Nem könnyű lemondani, és a szenvedést, a lehajló szolgálatot választani. Jobban
szeretnénk a trónt, magasan ülni és mindig látszódni. Azonban a tanítvány helye a kereszten van,
és egyedül csak Jézus látszódhat.

Nem volt ez könnyű, de gyakran nekünk nem csak az a problémánk, hogy trónra akarunk jut-
ni, hanem nem akarunk leszállni a már megszerzett trónról, pozícióról. Amennyiben elkerülünk
róla, beleroppanunk. Az Úrral való találkozás itt kezdődik, leszállok a büszkeségem, kivagyiságom
trónjáról, mint Naamán a szekérről, és elfogadom, legyen úgy, ahogy az Úr akarja. Kimondtad
már: ne úgy legyen, ahogy én akarom? Nem arról van szó, hogy tudod-e másnak idézni; te ki-
mondtad-e? De még ez sem elég, leszálltál-e már szíved trónjáról? Ki ül a trónon, én vagy az Úr
Jézus Krisztus? A leszállás térdre borulással kezdődik. A Király előtt leborulok. Hajlik-e a térdem
és a derekam az Úr előtt? Leszálltam-e már a büszkeségem trónusáról, és kimondtam-e: veszendő
utolsó bűnös vagyok?

Jézus imádkozik, a tanítványok alszanak, és ez elszomorítja Őt. Vajon ma mit lát? Imádkozó
vagy az élet dolgaiba és a szórakozásba belevesző, alvó tanítványokat. Ébredjünk, imádkozzunk,
mert nagy a sötétség, a gonosz tettekre kész. A kísértést is imádkozva győzhetjük le, kerülhetünk
ki belőle vereség, bukás nélkül.

Szörnyű, mennyi minden lehet a csókjaink mögött. Mennyire mást tudunk kifejezni, megélni,
mint ami a valóság. Uram, bocsásd meg azt a színjátékot, amit játszom, tisztítsd meg a szívem,
hogy amit mondok és teszek, az egyensúlyban legyen, valósággá váljon. Szépet mondunk, csókot
adunk, és a másik vesztét kívánjuk, gonoszt gondolunk. Eljátsszuk, hogy a Mesterhez tartozunk,
de a szívünk távol van Tőle. Mert lehet tanítványnak látszani úgy, hogy közben nem vagyunk
azok. És az Úr még most is kínálja a kegyelmet, a gyógyulást. A hitem, a keresztyénségem látszat
vagy valóság?

Mennyire könnyen csapdosunk, mint a tanítványok, azt gondoljuk, odacsapással, erővel old-
hatjuk meg a problémákat. Azonban az Úr nem ezt az utat járja, Ő éli, amit tanít, és engedi elfogni
magát, majd meggyógyítja az Őt elfogó szolga fülét. Ő az ellenséget is gyógyítja. Mi árad belőlem,
a gyógyítás, vagy a rombolás? Sebet adok, vagy sebet gyógyítok? Az Úr mindig gyógyítja sebein-
ket. A gonosz osztja a sebeket, Jézus gyógyítja azokat. Még a magamnak okozott sebeket is be
tudja gyógyítani.

Jézust elfogták és bekísérték a főpap házába, Péter pedig távolról, biztosnak tűnő távolságból
követi. Amolyan ott is vagyok, meg nem is vagyok ott. Nagyon mai ember, a biztonságra törek-
szik. Azonban mi magunkat nem tudjuk semmilyen trükkel megoltalmazni, mert az Úr a mi oltal-
munk. A távolról való követés nem igazi követés, nem taníványság. Mert a tanítvány szorosan a
Mester nyomában jár, ott van, ahol Ő. Távolról nem lehet követni, csak a közelségében. Péter
akarta követni is Jézust, de az életére is nagyon vigyázott. Te távolról követed, figyeled Jézust,
vagy ott vagy, ahol Ő? Ha követem, akkor ott állok mellette. Biztonságban mindig Jézus mellett
vagyok, akkor is, ha Ő a főpap házában van. A Gecsemáné kertjében Jézust elfogták, de a tanítvá-
nyoknak nem esett bajuk. Maradjunk mindig az Úr mellett.

A maga által biztonságosnak tartott hely veszélyessé válik. Amit mi biztonságnak gondolunk,
amikor mi akarjuk menteni magunkat, az mindig veszélyt jelent. Mert tulajdonképpen mi jelent -
jük a legnagyobb veszélyt önmagunk számára. Nem a másik, hanem én vagyok a legnagyobb ve-
szélyforrás. Azonban az Úr önmagamtól is meg tud védeni. Meg akarta Pétert is, de ő nem hallga -
tott Rá.

Péter kiválasztja a maga szerinti legalkalmasabb helyet, és mennyire nem jól látjuk az életet,
mert pont ez a hely, az emberi szempontok szerint választott tűz lett a rossz hely. Péter helye nem
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itt, hanem Jézus mellett van. Soha ne feledd: Jézus mellett a helyed. Ne engedj a tűz csábításának.
Ne engedj a kényelemnek, és a félelemnek sem. Lám, itt is kiderült, kicsoda és Kihez tartozik Pé -
ter. Lehetett volna szép hitvallás ebből az estéből, ha tovább megy Jézussal, így azonban csúfos bu-
kás lett belőle.

Az Úr figyelmeztette Pétert, és minden úgy történt. Megszólal a kakas, aminek a hangja felri-
asztja a tanítványt, rádöbben arra, mit tett. Ma is felriaszt az Úr, ad olyan eseményeket, helyzete -
ket, amik felráznak és rádöbbentenek, mennyire semmik vagyunk Jézus nélkül. Aki Őnélküle akar
érvényesülni, az el fog bukni, mert Jézus nélkül nem cselekedhetünk semmit.

Az Úr rátekintett Péterre - gyönyörű, szívbemarkoló jelenet. A megkötözött Úr rátekint az Őt
megtagadó tanítványra. Nem elfordul tőle, nem azt mondja, látod, én itt vagyok megkötözve, ki -
szolgáltatva, neked csak szád van, hanem rátekint. És ebben a tekintetben megbocsátás, szeretet
és újrakezdés lehetősége van. Azt üzeni az Úr tekintete, hogy innen is talpra lehet állni, talpra tud-
lak állítani. Engedd, hogy én foglalkozzam most már veled. Nem elfordul, hanem megfordul, hogy
lásson, és ez nagy különbség. Mi hányszor elfordulunk a vétkezőtől, a minket megbántótól. Fi-
gyeld Jézust, ne el-, hanem odafordulj a másikhoz. Fordulj oda, és tekints a feleségedre, férjedre,
gyermekedre szerető, megbocsátó tekintettel, mert így tesz veled is az Úr.

Mindez, ami Jézussal történik, az emberiség szégyene, az én szégyenem. Egyben megmutatja,
milyen is az ember Isten nélkül. Mennyire büszkék vagyunk magunkra, az ige azonban azt mutat-
ja, ez telik tőlünk, ez a mi hősiességünk. Erősek és bátrak vagyunk, amikor a megkötözöttet, a ki -
szolgáltatottat, a tehetetlent kell kicsúfolni és bántalmazni. Mennyire ki vagyunk fordulva ma-
gunkból, és sajnos ma sem más a helyzet. Hányszor a védtelen, kiszolgáltatott, magatehetetlen,
védekezésre képtelen embert támadják meg a magukat erőseknek tartók, a fegyverek mögé elbú-
jók. Ez azonban gyávaság. És az Úr állja a támadást, hang nélkül tűri a gyalázatot. Mennyire más
Ő, mint én. Nem szól vissza,  nem is gyalázkodik, majd megbocsát ezeknek az embereknek is.
Uram, könyörülj rajtam, tégy képessé ilyen magatartásra, add a Te természetedet.

Gonosz játékot űznek isteni természetéből, de Ő nem szolgálja ki igényeiket, nem elvárásaik-
nak megfelelően cselekszik. Nem prófétál, hanem csendben tűr. Mennyi mindent megmondott, és
hány életet megváltoztatott, és nem hittek neki. Külön jelet és csodát nem tesz, mert Ő maga a jel.

Megdöbbentő az is, hogy a vallási vezetők, a Biblia ismerői, a nagy exegeták sem ismerik fel a
tetteiből, hogy kicsoda Ő. Talán nem is keresik a bibliai válaszokat, nem kérdezik az igét. Csak
emberi véleményekre alapoznak, amikor Jézust kihallgatják. Ha te vagy a Krisztus, mondd meg
nekünk! Már hányszor megmondta, és még többször megbizonyította életével és tetteivel. Hiszen
amiket végbevitt, azok egyértelműen bizonyítják, hogy Isten Fia Ő. Ki tudná feltámasztani a ha-
lottat? Pedig ennek ők is szemtanúi voltak, azért akarták Lázárt megölni, hogy ne legyen bizonyí -
ték. Mennyi, mennyi megváltozott élet beszél ma is Isten munkájáról: elég ez neked? Vagy te is
valami külön bizonyítékot vársz? Az Úr egy példázatban elmondta, hogy ha az igének nem hi-
szünk, akkor az sem győz meg, ha valaki feltámad a halottak közül.

Az igében az üdvösségünkhöz, lelkünk gyógyulásához minden szükséges információ benne
van. Elég az ige, elég a kegyelem. Akinek nem elég, azt a rendkívüli csodák sem győzik meg. Elég-
e neked az Úr kegyelme? Megragadtad már? Ő tölti be a szívedet? És Ő irányítja mindennapjai -
dat?

Ismeri a szívüket, tudja, hogy bármit mondhat, nem hisznek. Nem akarnak hinni, mert nem
akarnak Krisztust, Megváltót. Nem akarják átadni életük felett az irányítást. Ma is gyakran ez a
probléma, nem adjuk át az Úr Jézusnak a gyeplőt. Pedig Jézus kezében van jó helyen. Kinek a ke-
zében van a gyeplő vagy a kormánykerék?

Az Úr mégis válaszol, amikor megkérdezik Őt, de a válaszában visszautal: ti mondjátok, hogy
én vagyok. Amikor kimondja ezeket a szavakat, földre kellene borulni, ahogyan a katonák leestek,
amikor Jézus kérdésére azt válaszolták, hogy a názáreti Jézust keresik, és így válaszolt: én vagyok.
Mert ebben a feleletben benne van a vagyok szó, ami Istenre utal. Ebből nekik tudni kell, hogy Is -
ten áll előttük. Nem lehet más a válasz, mint levetni a sarut, leborulni és kérdezni, mit akarsz,
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Uram, hogy cselekedjem? Borulj le így Előtte, kérdezd te is, mit akarsz, Uram, hogy cselekedjem,
és Ő megadja a választ.

Nagyszombat

Vele vagy Nélküle? Lk 23,1-57

A gonosz feltartóztathatatlanul megy előre, nem áll le, csak akkor elégszik meg, ha Jézust a ke-
reszten látja. Azt gondolja, győzelmet arat, de nem veszi észre, hogy ez a cél. Jézus értünk megy a
keresztre. Az ember lehetőséget kapott Jézus földre jövetele által, ám ezzel nem élt. Isten elleni dü-
he, hamis önállósága elvakította, és nem ismerte meg jótevőjét, Megváltóját. Milyen könnyen el -
vakulunk mi is, nem látjuk, ki az, Aki előttünk áll, ki az, Aki felkínálja számunkra az új élet lehe -
tőségét.

Pilátus is találkozhat az Úrral, így ő is beletekinthet Lénye tükrébe, és segítségül hívhatná Őt.
Azonban nem teszi. Amit mond, az a másoktól hallott szöveg ismétlése. Jézus nem nevezi magát
előtte Krisztusnak, Királynak, mert erre neki és nekünk kell rádöbbennünk. Jézus előtt állva ne-
künk kell felismerni, hogy kicsoda Ő. Csak akkor van értéke a vallomásnak, ha az személyes hit-
ből és felismerésből fakad. Nem az a bizonyságtétel, amikor egy megtanult szöveget felmondunk.
Jézus azt akarja, hogy minden vallomás lényünkből fakadjon. Nem azt várja, hogy azért mondjuk
Úrnak, mert ezt várják el tőlünk.

Pilátus a menekülő, a gerinctelen ember képe. Amikor látja, hogy nincs miért elítélni Jézust,
hogy nincs bűn Benne, akkor nem engedi szabadon, hanem továbbküldi. Szabadulni akar Jézustól,
és nem megszabadulni a bűneitől. Nagy veszély ez ma is, azt gondoljuk, hogy az Istentől való sza-
badulás, a Tőle való menekülés megoldás. Ez soha nem megoldás. Akkor oldódnak meg a dolgok,
és jutunk békességre, ha merjük Őt vállalni.

Azt olvassuk, hogy Heródes is szerette volna már korábban is látni Jézust. Hát akkor miért
nem kereste fel? Ha őszintén találkozni akart volna Vele, felkereste volna. De ő nem akart szemé-
lyes életváltozást, neki nem Megváltóra volt szüksége, csak csodákra. Azonban Jézus nem mutat-
ványos. Csodái mindig bizonyságtételek Isten hatalmáról és Isten országa megérkezéséről. A cso-
dákat nem lehet kikényszeríteni, mert tulajdonképpen a legnagyobb csoda Jézus. Aki csodát akar
látni, szemlélje Jézust. Hiszen a legnagyobb csoda, hogy Ő eljött ebbe a világba. Karácsony a csoda
napja, Jézus megszületett. Nincs ennél nagyobb csoda, hiszen nem természetes, az hogy Isten em-
berré lett. Ha nagyobb csodát akarunk, akkor zarándokoljunk el lélekben Jeruzsálembe, és keres-
sük fel húsvét hajnalán azt a sírboltot, ahová megfeszített testét helyezték. Ott látunk csodát: fel -
támadt és él. Jézus nincs a sírban, feltámadt, él és uralkodik örökkön örökké. Pilátusok, Heróde-
sek, főpapok ideje mindig lejár, ők meghalnak és nincs tovább befolyásuk az életre. De Jézus él, és
hatása van ma is.

Jézust ne kezeljük játékszerként, amint tették kortársai. Ne dobáljuk ide-oda, hanem vegyük
komolyan a lehetőséget, és adjuk át életünket Neki. Lássuk meg a csodát, és mondjuk ki Előtte: én
Uram és én Istenem.

Miután Heródes visszaküldte Pilátushoz Jézust, ő kihirdeti, hogy bűntelennek találja. Nem kö-
vetett el semmi olyat, amivel vádolják. Tulajdonképpen koholt vádak alapján akarják Őt elítélni.
Pilátus szabadon akarja bocsátani, ám ehhez az elhatározásához nem ragaszkodik szilárdan. Mi-
ért? Mert nem az igazság érdekli, hanem saját karrierje. Ott áll Jézussal szemben, és nem akar
dönteni, nem akarja látni, hogy Jézust kell vállalni, akkor is, ha ez pozícióvesztéssel jár is. Válla-
lom-e Jézust akkor is, ha hátránnyal jár? 

Pilátus háromszor kínálja fel a nép számára a Jézus melletti döntést. Isten különleges kegyelme
háromszor ad lehetőséget tervük, akaratuk meggondolására. A hirtelen indulatból fakadó döntés,
a tömeghez való alkalmazkodás helyett elgondolkodva, Jézusra tekintve dönthetnek. Lehetőséget
kapnak arra, hogy az Életet válasszák. Azonban ezek az emberek már nem tudnak elcsendesedni,
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nem látják, kicsoda Jézus, és ki az, akit helyette választanak. A tömeg ítélőképessége befolyásolha-
tó, és amikor másokra figyelünk, elveszítjük józan ítélőképességünket.

Kit is választanak? Egy gyilkost, de ez a gyilkos nemzeti ügy érdekében lépett fel, és inkább őt
választották. Barabbást kérték, mert ő olyan volt, mint a tömeg. Barabbás úgy oldotta meg a prob-
lémákat, ahogyan ők is. Barabbás lelke a nép lelkét fejezte ki. Ők is pusztítani akartak, az ölésben
látták a megoldást.

Azért nem kellett nekik Jézus, mert Ő nem életet elveszíteni, hanem megmenteni jött. Jézus
nem a háborúban, a pusztításban, az élet kioltásában látta a megoldást, hanem az újjászületésben.
Jézus számára a megoldás az ember megtérés általi megváltozása és az új életforma. A megtért
ember fegyvere a megbocsátás, az ellenség szeretése és a vele rosszat tevővel szemben alkalmazott
jó cselekedet.

Mi is döntés előtt állunk. Ezeket a sorokat olvasva nem kerülhetjük ki a kérdést: kit választok?
Ki kell nekem? Jézus, az Isten Fia, vagy Barabbás? A döntésem meghatározza életfelfogásomat. Ha
Jézust választom, akkor rálépek a keskeny útra, amely életre vezet.

Pilátus végül engedett a nép követelésének, és halálra adta Jézust, Barabbást pedig szabadon
engedte. Vajon belerendült-e Barabbás szíve ebbe a cserébe? Meglátta-e, hogy Jézus halála által
lett ő szabad. Belerendül-e a lelkem ebbe a cserébe, meglátom-e, hogy Jézusnak azért kellett meg-
halnia, hogy én szabad lehessek? A sátán nem enged szabadon, csak Jézus életéért cserébe. Őérte
lehetek én szabad. De ezzel a szabadsággal élnünk kell. Mit teszek a szabadulás után? Hálát adok
és elindulok Őt követni, mint tette Bartimeus? Vagy megyek a saját dolgomra, élek ugyanúgy,
mint addig, ahogyan a kilenc meggyógyult leprás? Hogyan tovább? Ezt kell eldönteni. Boldog, aki
meglátja, mi történt Pilátus előtt, és hálás Jézusnak a cseréért, és Neki szenteli ezért az életét. Soha
ne feledjük: nekünk lenne a helyünk a kereszten.

Pilátus szabadon bocsátotta a halálra ítélt Barabbást, Jézust pedig halálra adta. Megtörtént a
csere, a halálra ítélt bűnös szabad lehet, élhet. Megtörtént-e már a csere? Átélted-e már, hogy az
Úr kimondta: szabad vagy, gyermekem, te menj és élj, én pedig meghalok helyetted? Ha még nem,
borulj le most a kereszt alatt, add át Neki bűneidet, és megkapod a felszabadító üzenetet. Ilyen
sokba kerülünk mi Istennek, a Fia életét kellett odaadni értünk.

Jézust viszik a keresztre, és közben egy Cirénéből származó Simon nevű ember kerül a törté-
netbe. Épp arra jár, a katonák kinézik őt, és ráteszik a keresztet. Simon akarata ellenére került bele
Jézus történetébe, de ez az esemény nem múlt el nyomtalanul. A gyermekeit majd ott találjuk az
első gyülekezetekben. Ebből azt látjuk meg, ha Simon nem is tervezte meg a Jézussal való találko-
zást, ha nem is önszántából vitte a keresztet, Istennek terve volt az életével. A szenvedő Jézus is
hatással volt rá. A szenvedés formálta új emberré.

Ebből megláthatjuk, hogy még az olyan élethelyzetek ellen se zúgolódjunk, amibe csak úgy be-
lecsöppenünk, amiben akaratunk ellenére kell részt vennünk. Isten ezt is fel tudja használni a ja-
vunkra.

A Jézust kísérő emberek siratták, hiszen voltak azért, akik látták, hogy nem bűnöző, sőt, akad-
tak, akik felismerték Benne a Krisztust. Az emberek sajnálták, hogy ez történt Vele, és fájt nekik.
Jézus még most is szól hozzájuk, még a szenvedés közepette is van szava a körülötte levőkhöz. Rá-
mutat, ne Őt sirassák, hanem magukat. Ezzel azt üzeni, meglesz a következménye annak, hogy Je-
ruzsálem elutasította Őt. Nehéz napok jönnek rájuk, és ezek a napok eljöttek, amikor a római had-
sereg lerombolta Jeruzsálemet. Bizony, nagyon nehéz és fájdalmas napok voltak azok.

Jó megszívlelni az ige üzenetét: Jézus elutasításának mindig következménye van. Mert amit
szeretnénk, azt Nélküle képtelenek vagyunk elérni. Megölték Jézust, mert féltek, hogy meghara-
gítja Rómát, elpusztítják őket. Jézust áldozták fel, hogy megmeneküljenek. Ám kiderült, hogy aki
meg akarja menteni magát, az elveszíti magát. Aki pedig elveszíti az életét Jézusért, az megmenti
azt.

Isten világának megvannak a törvényszerűségei, és ez is törvényszerű: ha Jézus nem kell, ha
kiiktatjuk Őt a mindennapokból, akkor romlás vár ránk. Jézus nélkül felbomlanak az értékeink,
odalesz a békesség, a szeretet, a megértés. Ha Jézus kikerül karácsonyból, üressé válik az ünnep.
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Mert karácsony lényege Jézus. Jézus nélkül csak üres szokás lesz ezekből a gazdag tartalmú na-
pokból. Isten azért adja számunkra még mindig karácsonyt, hogy felismerjük, csakis Általa lehet
igazi békesség. Ne elégedjünk meg a fegyverszünettel, ne tegyünk úgy, hogy ünnep után ott foly -
tatjuk, ahol előtte abbahagytuk. Karácsony azért adatik, hogy onnantól kezdve egy egészen új éle -
tet éljünk Vele és Általa.

A Jézust elutasító nép is kapott még egy lehetőséget: amikor Pilátus szabadom akarta bocsáta -
ni Őt, választhattak, ők dönthették el, ki kell nekik. És ők Barabbást választották. Ez volt a fordu-
lópont, ha Jézust választják, minden megváltozik, és elkerülhették volna Jeruzsálem és a templom
pusztulását, a szétszóratást.

Jézust megfeszítették két gonosztevővel együtt. A Szentet és az Igazat, Aki csak jót cselekedett,
Akiben bűn nem találtatott, bűnözők közé sorolták. És Jézus nem tiltakozik, vállalja értünk ezt is.
Mi  hányszor  megsértődünk,  ha  nem rangunknak megfelelően  bánnak velünk.  Mennyire  nem
mindegy, hogy ki mellett kapunk helyet egy ünnepségen, és Jézus vállalta, mert számára ez a két
gonosztevő is ember. A köztük léte számukra is esély. Jézus még a kereszten is esélyt kínál, még
ott is menteni akar.

A kereszten tárul  fel  Jézus lényének mélysége, hiszen a gúnyolódások ellenére sem magát
menti, hanem másokat. Még a kereszten is a kegyelmet kínálja. Igen, a latorkegyelem nyilvánul itt
meg, ahogy szoktuk mondani. Azonban jó, ha látjuk: azért, mert az utolsó pillanatban röpül felénk
a kegyelem mentőöve, azt nekünk kell megragadni. A kegyelem az utolsó pillanatban is az én
döntésemet igényli, élnem kell vele.

Itt az egyik elítélt megragadja, a másik elutasítja Jézus irgalmát. Mi is megkapjuk a lehetősé -
get, rajtunk áll, hogy komolyan vesszük és megragadjuk a kegyelmet, vagy elutasítjuk. Aki elfo-
gadta az Úr kegyelmét, az meglátta saját állapotát. Ő rádöbbent, hogy jogosan van a kereszten,
míg Jézus ártatlan. Vállalja Jézus előtt halálra méltó életét, és ezért nyer kegyelmet. A kegyelem
azt jelenti, Isten megbocsát, örök halál helyett örök életet kapok, Jézusért.

Ez a jelenet segít helyretenni magunkban a dolgokat, mert ugyan Jézus megbocsát ennek az
embernek, és azt ígéri, hogy vele lesz a paradicsomban, de a földi helyzetében nem áll be változás.
Marad továbbra is a kereszten, és meg is hal. Külső szemlélő szerint nem történt semmi, minden
maradt változatlan. Sőt, talán még azt is mondják, nincs különbség a két lator között sem, hiszen
mindketten meghaltak. Akkor mi változott?

A kegyelem nem mindig mentesít a földi igazságszolgáltatás alól, vannak olyan vétkek, amiket
már nem tehetünk itt jóvá. A kegyelem megtapasztalása azonban azt eredményezi, hogy bár a ke-
reszten meghal az a gonosztevő, de Isten országában mint megkegyelmezett ember nyer életet.
Mert mindig a végcél a lényeg, hová jutok halálom után. A kegyelem határozza meg, hová kerü-
lök, hol töltöm az örökkévalóságot. Tölthetem Jézussal és Jézus nélkül. Ez a különbség: Jézussal le-
szek vagy Jézus nélkül. Aki alázattal és hálás szívvel megragadja a kegyelmet, az Jézussal lehet az
örökkévalóságban. Ez a legtöbb, amire vágyakozhatunk. Vele lenni, már most, a mindennapokban,
és Vele lenni halálunk után Isten országában. Hol leszel? Jézussal vagy Jézus nélkül? Vele vagy
Nélküle? Ez itt és most dől el.

Jézus a kereszten van, és ott is menti az életet. Még a megfeszítőiért is imádkozott, kérte, az
Atya bocsásson meg neki. Mennyi sérelmet kapott Jézus az övéitől, és még sincs benne bosszú,
hanem a megbocsátás árad belőle. Jézus lénye mélyébe kapunk bepillantást a kereszten, és meg-
láthatjuk, a borzalmas szenvedések között is ugyanaz, mint aki korábban volt. Ő nem változik,
nincs sötétebb arca, mert Őbenne nincs bűn. Átragyog rajta Isten lénye. Ezt látja meg a százados
is, és ez tesz rá mély benyomást. Jézus halálában is megváltoztatja ezt az embert. Mivel hat rá?
Azzal, hogy amikor meghal, nem fordul ki belőle semmi gonosz, belőle akkor is a mentő szeretet
árad. Ezt látva a százados felismeri, hogy Jézusban az Isten van jelen.

Vajon a mi életünkön átragyog-e Isten jelenléte? Szenvedéseink Róla tesznek-e bizonyságot?
Kérjük Urunk kegyelmét, hogy életünk és halálunk mindig Őreá mutasson. A templom kárpitja
kettéhasadt, jelezve: új idők jönnek. Szabaddá vált az út Istenhez. Nincs már elválasztó fal, mert a
kereszten meghaló Jézus lebontotta. Mennyi fal van ma az emberek között, bár meglátnánk, hogy

27



ezek csak Jézusban omlanak le. A kőfalakat Jézus bontja le, mi csak felépíteni tudjuk. Kérjük Őt,
hogy bontsa le az életünkben lévő válaszfalakat, hogy közeledhessünk egymáshoz. Az Úr Jézus
kegyelme nélkül nem omlanak le és nem tűnnek el a válaszfalak. Adja Urunk, hogy minden fal le-
omoljon Őbenne, és egymásra találjanak azok, akik eddig el voltak választva az Úrtól és egymás-
tól. A falak ellenséggé tesznek, Jézus testvérré.

Jézus a kereszten is az Atyához fordul, az Ő kezébe teszi a lelkét. Felismerte, hogy ott van jó
helyen az élete. A mi életünk is csak az Atya kezében van jó helyen. Legyünk akár betegágyon,
vagy közeledjen halálunk órája, helyezzük lényünket Isten hatalmas tenyerébe.

Arimáthiai Józsefről eddig nem hallottunk, de a megfelelő időben megjelenik. Ő is várakozó,
adventi ember. És most felismeri: eljött az ő ideje. Egy olyan feladat vár rá, amit csak ő tud elvé -
gezni. Pilátushoz nem mehet oda akárki, befolyását Jézus érdekében használja fel. Azért, hogy el-
temethesse. Ez is bizonyságtétel, nyílt vallomás, hiszen egy politikai elítélt mellett áll ki. Ezzel vál-
lalja Jézust, és nem fél az emberek, a hatalom véleményétől, pedig van veszíteni valója. Merem-e
vállalni Jézust? Merek-e kockázatot is vállalni érte? Amennyiben folyamatosan figyelünk az Úrra,
mi is időben meg fogjuk látni azt a feladatot, amit csak mi végezhetünk el, ami nekünk van szán-
va.

Húsvétvasárnap

Jézus él! Lk 24,1-12

Egy új hét kezdődik az igében, és ez a hét jól kezdődik, mert Jézus feltámad. Vele fog egy egé-
szen új és más élet elkezdődni. A tanítványok, az eddigi követői is majd ezt élik meg. Jézus életé -
ben a halál nem befejezés, hanem egy új kezdetnek a kapuja. Jézust a halál sem tudja megakadá-
lyozni munkája végzésében, tovább menti az embert, építi Isten országát. Mindent azért tett, hogy
az embert eredeti helyére és állapotába bevezesse. Az Istennel való élő kapcsolatra, a Vele való ál -
landó közösségre lett az ember teremtve. És ide akar visszavezetni Jézus. Ismerd meg Teremtődet,
Aki Jézus által Atyád lett. Ismerd meg az Ő világát, és éld azt az életet, amit Ő kínál neked. Ez az
élet tartalmilag gazdag, van célja, ez az élet hazafelé tart. Nem céltalan bolyongás, hanem vándor -
lás, és megérkezés az Atyai házba.

Az asszonyok korán elindulnak a sírhoz, Jézus mindennél fontosabb nekik. Nem várják meg a
virradatot, pedig a temetőbe mehetnének később. És mégsem, mintha érzékelnék, hogy valami
grandiózus fog történni, olyannak lehetnek a részesei, ami még nem volt. Nem tudják ők, mi is
várható, mert akkor nem a sírhoz mennének, de lényük mélyén érzik a vonzást. Még mindig Jézus
vonzza őket. Vonz-e még Jézus? Annyi éve követed Őt - megszokásból teszed, vagy úgy vonz még,
mint amikor először hallottál Róla?

Ezek az asszonyok a halott Jézusért korán kelnek, mindent későbbre halasztanak, az első Jézus.
Az élő Jézus első neked? Mindent megelőzve keresed Őt? És tudsz olyan korán kelni érte, mint a
munkádért, a gyermekeidért? Tudod azt mondani: Jézus vár, ezért korán kelek, Vele szeretnék len-
ni, Neki szentelem a nap első szakaszát, pedig most tovább aludhatnék?

Az Úr előttük jár, minden el van rendezve, akadályok elhárítva. Nekik csak menni kell, és mire
odaérnek, szabad az út. Jézust ugyan nem találják, mert él, és az Élet nem a sírban keresendő. Jé -
zust ne a múltban, hanem a jelenben keresd. Az élő mindig a jelenben van. És aki Őt keresi, az
meg is fogja találni.

A tanácstalanokat Isten útba igazítja. Hányszor állunk tanácstalanul, mert az Úr másképp cse-
lekszik, mint amit vártunk. Pedig már nekik tudni kéne, hogy Jézus él. Az üres sír is jelzi. Az élőt
pedig nem a sírban kell keresni. Jézust a sír sem képes fogvatartani. Élő Urunk van. Áldott az Úr,
amiért küld nekünk segítséget, amikor tétovázunk. Kibillent töprengésünkből, és Jézus felé irá-
nyít.

A küldött szavai eszükbe juttatják, amit Jézus mondott. Isten mindig az igét hozza elő, Jézus
szavait. Az ige igazít útba és erősíti meg hitünket, sőt, teszi bizonyossá. Az asszonyok hírül adják
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a többieknek, amit láttak és hallottak. De csak Péter mozdul. Ő felkel, és a sírhoz fut. A Feltáma-
dás híre kimozdít a magunkba süppedtségből. Megmozdultál-e már a hírt hallva, vagy még mindig
csüggedten ülsz, vagy esetleg duzzogva tovább alszol? Jézus feltámadt, él, ne aludjunk tovább. Éb-
resztő, fel! Vigyük a jó hírt. Az evangélium mozgósít, tevékennyé tesz.

Húsvéthétfő

Valóban feltámadt az Úr! Lk 24,13-35

Csodálatos, hálára indító a huszonnegyedik fejezet, mert jelzi, többről van itt szó, mint egy
emberi történetről. Mert eddig minden ember története a temetéssel befejeződött. Azonban az Úr
Jézusnak folytatódik a története. Egészen a mai napig elhúzódik ez a történet, mert ahol emberi
életek megváltoznak, és ahol Neki élnek, Róla tesznek bizonyságot, ott tovább megy ez a történet.

Két csalódott tanítvány elfelé távolodik a húsvéti eseményektől, és a régi élete felé tart vissza.
De az Úr nem mond le róluk, és utánuk megy. Csalódásaink gyakran a régi életbe igyekeznek
visszarángatni minket, de az Úr utánunk jön, azt akarja, hogy lássuk meg, nincs okunk a csügge-
désre, mert az Ő ügye győzelemre áll.

A távolodó tanítványok beszélgetnek, és ez fontos. Még nem zuhantak magukba, még nem
szűnt meg a világ számukra, mert ahol tudnak beszélgetni, ott még van élet. Tudunk-e a mellet -
tünk lévőkkel beszélgetni? Fontosak-e még ők nekünk? Érdekel-e, mi van bennük? Mert Jézust ér-
dekli. Megkérdezi, miről beszélnek. Kiderül, hogy Róla, és ez is fontos, sok egyéb hír keringett ak-
kor is levegőben, de ők a lényegről, a legfontosabbról,  Isten országáról beszéltek. Azt vitatták
meg, amit átéltek. Meg tudjuk-e vitatni az igét? Van-e megtapasztalásunk? Van-e miről beszél-
nünk? Marad-e meg bennünk valami az istentiszteletből, és ez beszédtémát jelent-e? Az ige be-
szédtéma-e a számunkra?

Mellettük, velük megy az Úr Jézus, és ők nem látják? Miért? Mert valami akadályozza a látásu-
kat. Elképzelhető, hogy a saját vágyuk, elképzelésük. Hányszor a saját terveinktől nem látjuk az
Urat. Csak az a fontos, amit mi akarunk csinálni, ha pedig az Úr nem igazodik elképzeléseinkhez,
megkeseredünk. Csalódtak, mert nemzeti Messiást vártak. Egy hőst, Barabbáshoz hasonlót, de Jé-
zus nem pusztítani, hanem megmenteni jött.

Mennyi jelzést kaptak már, és mégsem lépnek előre, hanem inkább vissza. Tudtak az üres sír -
ról, hallották az asszonyok bizonyságtételét arról, amit láttak, és amit az angyaloktól hallottak. El -
jutott hozzájuk az örömhír: Jézus él! Mert ez a világ legnagyobb híre. Nincs ennél örvendetesebb
esemény. Azonban ők nem hittek nekik, fogták magukat, és elindultak haza.

Másik probléma az Úr Jézus szerint, hogy nem hittek a próféták szavának sem. Pedig az Ószö-
vetség is Jézusról szól, Őreá mutat előre. Felkészíti az olvasót az Úrral való találkozásra. Eljött az
Isten Fia, mégis készületlenek voltak. Vajon mi felkészültünk a találkozásra? Komolyan vesszük az
ige szavát?

Jézust marasztalják, és ez jó, mert a kenyér megtörésekor megnyílik a szemük. Rádöbbennek,
hogy valóban feltámadt az Úr. Ez nem mese, hanem valóság. Az élő Jézus Krisztus  ma is megta -
pasztalható. Ezek az emberek rádöbbentek: jó Jézussal lenni, tágul a látásuk, növekedik a hitük.
Nem úgy voltak, hagyja már abba, és csak szabadulnánk már meg. Vágyakoztak az igazságra, Jé-
zusra. Van bennem is ilyen vágyakozás? Jézust hallgatva változtak, már nem azok a makacs, meg-
keseredett emberek voltak.  Felszabadult,  örvendező tanítványokká váltak.  Van-e változás  ben -
nem? Hosszú évek óta hallgatom, olvasom az igét, de látszik-e? Történik-e maradandó változás
bennem?

Amikor megbizonyosodnak, hogy Jézus az, akivel beszéltek, tehát valóban feltámadt és él, nem
gondolkodnak, nem várnak a reggelre, hanem azonnal visszafordulnak. Ezt el kell mondani a töb-
bieknek. Erről nem lehet hallgatni. Így történik ez velünk is, szorongat a Jézusról való bizonyság-
tétel. Alig várom, hogy elmondjam mindazt, amit átéltem.
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Kedd

Mennyei erő Lk 24,36-49

A két tanítvány örömmel, fáradságot nem ismerve ment vissza Jeruzsálembe a még mindig be-
zárkózó tanítványokhoz. Azonban már valami mocorog bennük. Hallják egymás bizonyságtételét,
és egyre meggyőzőbb a vallomás: Valóban feltámadt az Úr. Ezzel még egymást erősítik, de a tanít-
ványnak is szüksége van megerősödésre. Hol erősödhet a hitünk? A tanítványok közösségében,
amikor elmondjuk egymásnak saját tapasztalatainkat, bizonyságot teszünk az Úr szívünkben való
munkájáról. Az Úr feltámadásáról, a megtapasztaltakról beszélgetnek. Jó az Úr dolgairól, Róla ma-
gáról beszélgetni. Tudunk-e beszélgetni az Úrról, az igéről, arról, amit átélünk? Ezek az emberek
nem a világ dolgait beszélik meg, hanem Jézus a téma. Isten országa mindennél gazdagabb témát
kínál, és fontos is, mert örök életünk függ attól, hogy kicsoda nekünk Jézus. Látjuk-e, hogy Ő Is-
ten Fia?

Egyedül is olvashatjuk az igét, tarthatunk csendességet, mert az Úr megáldja azt. Azonban a
gyülekezet közössége is nagyon fontos. Azt látjuk, hogy amíg együtt vannak és beszélgetnek, Jé -
zus megáll köztük. Jó, hogy nem széledtek szét, mert így együtt találkozhatnak Vele, átélhetik a
közösségben, hogy jelen van az Úr. Ő él, és itt van, és fontosak vagyunk Neki. Továbbra is van ter-
ve velünk. Nem ért véget a küldetés. Továbbra is tanítványok maradtak.

A gyülekezetben erősödik a bizonyosságuk, elmúlnak kétségeik, és itt kezdik érteni az igét.
Maga az Úr magyarázza el nekik mindazt, aminek történnie kellett, és rámutat: ezek az Ószövet-
ségben megírattak. Aki nyitott szívvel olvassa az igét, az Jézussal találkozik. Az ige Róla beszél.

Amikor együtt vannak az Úrral, Ő megnyitja az értelmüket, hogy értsék az Írásokat. Jézus nél-
kül be van zárva az értelem az ige előtt. Ő nyithatja meg értelmünket és szívünket Isten szavának
az értelme előtt, és tehet képessé annak befogadására. Ezért szabad imádkozni, sőt, kell  is.  Az
imádkozó szív előtt tárul fel az ige mélysége és összefüggése, ragyog fel előttünk a Krisztus.

Az Úr rámutat húsvét következményeire, az Ő nevében hirdetni kell a megtérést és a bűnbo-
csánatot. A feltámadás olyan hír, amit mindenkinek hallani kell, és a tanítványoknak az életük ré-
szévé válik. Fontos a megtérés és a bűnbocsánat, nem általános kegyelemről van szó. Az örömhír
elmondja, hogy mindenki számára elérhető a bűnbocsánat, de a bűnbánatot és az életváltozást
nem lehet kihagyni. Ezek nélkül nincs új élet. A megtérés pont azt jelenti, hogy látom, nyomorult,
bűnös voltam, megvallom vétkeimet, és elhatárolódom eddigi életutamtól, és most már az Úr nyo-
mában járok. A megtérés új szívet és új életformát eredményez. Mindez az Úr munkája bennem.

Azonban még várniuk kell  az Atya ígéretének eljövetelére. Isten országára nem jellemző a
kapkodás, itt ki kell várni az Úrtól való időt. Itt nem a magunk erejére építünk, hanem a Szentléle-
kére, az Úrtól jövő erőre. A hívő ember számára Krisztus az erőforrás.

Az Úr elküldi Szentlelkét az életünkbe, felruház általa mennyei erővel. Ez az ígéret ma is szól,
és arra késztet, hogy ne a magunk erejére építsünk, hanem töltekezzünk meg mennyei erővel. Ez
az erő felülről, az Úrtól érkezik. Várd ki ma is. Ha gyengének, erőtlennek érzed magad, kérd Őt,
mert van erő. A mennyei erő tanúságtételre adatik, és nem a saját érdekeink megvalósítására.
Mennyei erővel feltöltve szolgálhatjuk ma is Urunkat. Talán úgy látod, képtelen vagy továbbmen-
ni, építs magad helyett a mennyei erőforrásra. Meríts erőt az Úrból, és menj Vele tovább!

Szerda

Áldás Lk 24,50-53
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Az Úr a Lélek eljövetelét ígéri, Aki által majd mennyei erővel fognak felruháztatni. Az Úr szol-
gálatát, az evangélium hirdetését csak mennyei erővel lehet végezni. Isten Szentlelke nélkül nem
megy, hatástalanok maradunk. Másrészt hamarosan ki is merülünk. Az egyház azért bírja évszáza-
dok óta a bizonyságtételt ebben az ellenséges világban, mert nem emberi erőre épít. Mindig akkor
váltott ki nagy hatást, és volt eredményes a szolgálata, amikor a mennyei erő betöltötte és áradt
rajta keresztül. Isten Szentlelkét ne cseréljük le, és ne próbáljuk meg emberi dolgokkal helyettesí-
teni. Nagy kísértés ma, hogy a szervezés, a programok és a pénz nagyobb szerepet kap, mint az
Úr.

Az is lényeges, hogy ki kell várniuk a városban, amíg eljön a Lélek. Minden várakozással kez-
dődik. Az Úrra való várakozással. Nem megoldás az idegesség, a sürgetés, ahogyan a Lélek vezet,
úgy kell haladnunk előre. Tudok-e várni? Vagy azonnal döntök és cselekszem, függetlenül Isten
vezetésétől? Ne az emberi szempontok legyenek mindig a döntők. Tanuljunk meg várni a Isten
Lelkére.

Az Úr áldás közben távolodott el tanítványaitól. Áldást hagyott hátra. Mit hagyunk mi ma -
gunk után, amikor egyik helyről a másikra megyünk? Mit hagyok magam után, amikor elindu-
lunk a munkába? Feszültséget vagy áldást? Hogyan távozom el otthonról, a munkahelyről, baráti
társaságból: áldással vagy emberi indulatok kivetítésével? Bizony, hányszor nem áldást hagyunk
magunk után.

Itt nem egy búcsújelenet van leírva, nem könnyek, reménytelenség, hanem öröm látható, nagy
öröm a jelenlévők arcán. Nem végső búcsú ez, tudják, hogy a mennybe ment Úr Jézus továbbra is
velük marad. Együtt fog munkálkodni velük, a Lélek által. Jézustól örömmel térnek vissza. Az Úr -
ral való találkozás felüdíti és megvidámítja a szívet. Nem csüggedten, hanem nagy örömmel men-
nek vissza a többiekhez. Emberileg az volna a logikus, ha csüggedten, kiábrándultan térnének
vissza, vagy egyáltalán vissza se mennének. De Jézus él, és ígéretet is kaptak, és ennek a beteljese-
désére várnak. Aki az Úrral tölt időt, az örömmel lép ki a maga csendjéből, a belső szobából. Az Úr
jelenléte feltölt, és ez meglátszik, az ige olvasása, az Úrral való élő kapcsolat ragyogóvá és re-
ménykedővé tesz.

Állandóan a templomban voltak - nem csak a kijelölt időpontokban tartózkodtak az Úr házá-
ban, hanem ott várták az ígéret beteljesedését. Jézusról beszélgettek, felidézték a történeteket és a
beszédeit, és egyre jobban betöltődtek az Úr jelenlétével. Idézzük fel magunkban vagy egymással
az elmúlt napokban olvasott evangéliumi történeteket. Ma végére értünk Lukács evangéliumának,
felidézhetjük azokat a helyeket, amelyek megszólítottak, amikből üzenetet kaptunk, amikor olvas-
tuk. Mire emlékszem az elmúlt huszonnégy fejezetből? Van-e, ami úgy igazán megszólított, ami
által választ kaptam kérdéseimre?
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