Tokaji Református Gyülekezet Istentisztelete
2018. június 17. Kossuth Rádió Istentisztelet Közvetítés
Apostoli köszöntés:
„Közeledjetek az Istenhez és Ő közeledni fog hozzátok…” /Jak 4: 8a/ Kegyelem
néktek és békesség Istentől, a mi Atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól! /Róm1:7/
Az apostolok után magam is szeretettel köszöntöm a Tokaji Református
Egyházközség gyülekezetét és azokat a családokat, akik a tanév végén hálaadó
szívvel jöttek megköszönni az év áldásait, gyümölcseit. Megkülönböztetett
örömmel, Testvéri köszöntéssel üdvözöljük mindazokat, akik a Rádió hullámain
keresztül vannak most velünk, együtt Isten előtt.
Fennálló ének:Adjatok hálát az Úrnak, hívjátok segítségül nevét. Énekeljük a 25/1.
Szívemet hozzád emelem és benned bízom Uram…
Nagyének:Milyen jó hálát adni az Úrnak és zengeni neved dicséretét /Zsoltárok
92:2/ Énekeljük a 167/1-3. Jöjj mondjunk hálaszót…
Fohász:
„Így szól az Úr, a te Teremtőd, a te Alkotód: Ne félj, mert megváltottalak, neveden
hívtalak téged, enyém vagy! Amikor vízen mégy át, én veled vagyok, és ha
folyókon, azok el nem borítanak, ha tűzben jársz, nem égsz meg és a láng nem
perzsel meg téged. Mert én vagyok az Úr, a te Istened, a te megtartód. Kedves
vagy az én szemeimben, becses vagy és én szeretlek. Veled vagyok.” Ámen/Ézs
43:1-5.
Lectio:Ezzel a bizalommal és figyelmes szívvel hallgassuk meg Isten Igéjét, ahogy
keresi a szívünket.Egyik idén konfirmált fiatalunk olvassa az Igét Lukács
evangéliumának 15:11-32.-ből.
Ifjúság énekszolgálata: Felolvasott Igére az Ifjúság éneke válaszol: Írd át álmaim…
címmel
Imádság:
Kegyelmes Istenünk, mennyei Édesatyánk! Köszönjük, hogy hálaadásra állhatunk
meg a színed előtt, mert neked terved van a mi emberi életünkkel, kicsikévelnagyokéval.
Dícsérünk Szentlélek, hogy munkálkodsz bennünk és közöttünk, hogy nekünk
lélekszerinti életünk legyen! Köszönjük, hogy Szentlelked által Te magad szenteled
templommá a szívünket, bárhol is legyünk most ebben a percben! Hálás a szívünk
életünk hazavezető, hozzád vivő útjaiért, a bűnök elhagyását munkáló irgalmadért,
a Mennyei Atyai ház mindenkor nyitott ajtajáért!Segíts ma is, kérünk Igéd
üzenetéért, utat mutató világosságáért, ragyogásáért, hogy kincs legyen a Te
szavad, végigsimító szeretet, csüggedést megtörő mosoly, könnyet letörlő

vigasztalás, mindannyiunknak az, amire legfőképpen szükségünk van! Urunk, ezt Te
tudod a legjobban!
Jó Atyánk Istenünk, te taníts bennünket, Jézus Krisztus útján vezesd a Lelkünket.
Szentlelked ereje növelje hitünket. Ámen
Igehirdetés előtti ének:Erősítsen bennünket Tokaj város egykori protestáns
várkapitányának, Németi Ferencnek éneke, énekeskönyvünk 273. számú
éneke,melyet egyik 6. osztályos hittanosunk szólaltat meg citerán. A citeraszó alatt
a kisgyermekek gyermekistentiszteletre mennek, Isten áldása legyen az ottani
magvetésen is!
Textus: Istennek szent Igéje, melynek alapján üzenetét a Szentlélek Istent
segítségül hívva és várva hirdetni kívánom üzenetét, írva található Máté 13:18-23.
Prédikáció:
Szeretett Testvéreim közel és távol a Krisztus Jézus által!
Egy tanulói projektbeszámoló így ír arról a különösen rövid idejű életről,
változásról, folyamatról, amely a Tisza folyó sajátja, és az elmúlt napokban mi is
gyönyörködhettünk benne itt, Tokajban: „Az Alföld misztikus folyójának varázslatos
ajándéka ez az évente újjáéledő kérésznász. Szemet – lelket gyönyörködtető
látvány, ahogy a parányi, áttetsző lények felbukkannak a part falából és a fenék
iszapjából. Ott cikáznak a víz fölött, a sárga part övezetében, elvégzik utolsó
vedlésüket, nászrepülésüket, majd tetemük röviddel ezután aláhullik, s beborítja a
folyót... Különös élmény ilyenkor – naplemente idején – egy csónakban ülve
ereszkedni a Tiszán, s hallgatni zizegésüket, bőrünkön, arcunkon érezni táncukat,
rezgésüket. /Tanulói projekt beszámoló 2014”/
A tiszavirágzás jelensége maga a rejtély, az izgalom, a leírhatatlan varázslat,
misztérium, titok, amelyben az élet szépsége és elmúlása egyaránt benne van.
Számos ilyen titka van emberi életünknek, amelyeket sokszor csak részben tudunk
felfogni emberi értelmünkkel.
De nem csak a természet törvényszerűségei taníthatnak bennünket,
hanem Isten Igéje is. Jézus nem csak gyógyított, látogatott, megszólított… hanem
például példázatok általtanított is. Jézus szeretett eszközei a példabeszédek. Szavai
előbb belesüllyednek az ember szívébe, ott működni kezdenek, átalakítják, és végül
kinő belőle az Isten országa szerinti élet.
Arra csodálkozhatunk ma rá, itt a tokaji református gyülekezetben a Rádiót
Hallgató testvérekkel együtt, akikkel most Isten Szentlelke együtt enged az Igére
figyelni, hogy mennyi titok, megismerési folyamat van elrejtveönmagunk és Isten
megismerésére vonatkozóan is a példázatokban és Isten teremtett világában
egyaránt. Az emberi élet Isten szemében röpke idő, szempillantásnyi és mégis
mennyi csoda, remény, szeretet megszülethet benne. Jézus példázatai mindig
aktuálisak, lényeglátóak és nagyon közel vannak a mindenkori életkérdéseinkhez,

hogy értsük a legnagyobb titkot, Isten szeretetének váltságművét. Hogyan talált
meg téged, a diákot az elmúlt tanévben ez a titok? Milyen lehetőségeid voltak
pedagógusként, presbiterként képviselni ezt az életformáló üzenetet? Hol talál
ránk Isten megszólító szava ma, az elmúlt hétből megérkezve?
1., Milyen a földed?
Máté evangéliumának első fejezetét erről beszél, ezeket a kérdésekre
válaszol. Ha fellapozzuk, akkor pontosan látjuk, hogy nagyon fontos számára egy
egész családfán keresztül végigvezetni, hogyan küld Szabadítót erre a földre, a
bűnök közé mennyei Atyánk. Látjuk, hogyan küldi el a mennyek országának
tanúját. „Mit tegyek? Elküldöm szeretett fiamat, őt talán meg fogják becsülni.”- írja
az Ige a szőlőművesek példázatában.
Azzal a reménységgel küldi az Atyánk Jézus Krisztust, hogy lesz halló fül, látó szem,
mozdulni tudó kéz…, hogy meg fogják Őt becsülni, be –és el fogják Őt fogadni… lesz
olyan talaj, emberi szív, amibe az Ige gyökeret tud verni és sokasodni tud áldásként
rajtunk Isten békessége. Ez a reménységünk, amikor átlépjük az iskola falait mi
lelkipásztorok, hitoktatók. Áldás, amikor az a vágya a szülőknek is, akik beíratják
gyermekeiket hittanra, hogy maguk is keressék a lehetőségét, az útját annak, hogy
az otthonaikban is ott legyen az elküldött Fiú, az Úr Jézus Krisztus.
„A magvetőről szóló történet talán a legismertebb jézusi példabeszéd. A magvetés
ősi gesztus: a magvető pazarlóan szórja a földre a drága magokat, és közben
fohászkodva reménykedik, hogy az elvetett magvak nem vesznek el, hanem
néhány hónap múlva megsokasodva várják az aratást, s így a következő évre ismét
meglesz az áldott, mindennapi kenyér.” /Nemeshegyi Péter jezsuita szerzetes/
Amikor az intézményekben, a gyülekezetben,az otthonainkban, vagy bárholbárhogyan a jézusi szolgálatba beleállunk, akkor ott történik az evangélium
hirdetése. Ott történik a jó hír mondása: Nem vagy egyedül! Isten szeret! Jó ezt
hallani, most is jó!
Mennyiszer kell egy szülőnek így vigasztalnia gyermekét egy tanév során!
Mennyiszer állunk egymás mellé a gyülekezetben ezzel a krisztusi indulattal: adom
magam neked a szükségedben! Nem vagy egyedül! Adom magam neked, mert
szeretlek a krisztusi szeretettel!Kedves Testvéreim! Tudja-e még magyar népünk
erre nevelni gyermekeit, tudja-e a gyülekezet, tudjuk-e az egymásért való
felelősségre, egymás szeretésére, segítésére… Nem attól van-e sok bajunk, hogy
elgyomosodott, megkövesedett, betüskésedett a szívünk és nincs hely az Igének és
így termést sem tudunk hozni: sem magunknak örömére, sem felebarátaink javára,
sem az Isten dicsőségére?! Hogy kérész életű az evangélium, nem tart ki a
hétköznapokra, nem tart ki a krízisekben, a vizsgákban?!
Így említi Tokajt Kölcsey a Himnuszában:

„Érttünk Kunság mezejin
Ért kalászt lengettél,
Tokaj szőlőveszszejin
Nektárt csepegtettél.”
Igen, mi itt pontosan értjük, hogy a magok, a szőlővesszők növekedését
befolyásolja a termőföld minősége, a napfény és az időjárás. De azzal is tisztában
vagyunk, hogy a szárba szökkenésük legfőbb oka mégis a bennük rejlő csodálatos
dinamika: egy élettelennek látszó, kemény kis magocska egyszer csak alakulni kezd,
megmozdul, és kihajt belőle a magasba szökő szár, a zöld levelek, a színes virágok,
majd végül a termés, amely hordozza és továbbadja az életet.
Jézus önmagát hasonlítja a magvetőhöz: szavai „lélek és élet”, magukban
hordozzák a mennyei búzamező ígéretét, a csepegő nektárt!
Nem tudom, a testvérek észrevették-e és tudatosították-e, de azzal az
Istennel találkozunk mindkét példázatban, aki szól! Aki nem marad néma! Aki
örvendezik a megtért fiú felett és a hűséges felett is, bármennyire kétségbe vonja
is az apai örömöt. Ez az Isten ma is szól! Most is hinti az igemagvakat! Áldás, ha
olyan diák, pedagógus, presbiter, ember- hadd mondjam így nyitott szívű és lelkű
gyermek lehettél ebben a mögötted lévő tanévben vagy szolgálatokban, akihez az
Isten szólni tudott! Akinek el tudta mondani, akinek a szívét át tudta melegíteni,
hogy Isten annyira szerette ezt a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz
őbenne, el ne vesszen. Ha ezt az üzenetet semmi el nem tudta venni, ki nem tudta
ragadni, be nem tudta fonni az életedben!
„Ti azért halljátok meg a magvető példázatát!” Nem maradhat titok,
hogyan tud Isten közel jönni az emberekhez! Itt Tokajban nincsen egyházi
intézmény, de volt lehetőségünk az általános iskolában több mint 140 gyermeknek,
akik a környező kb. 25 településről járnak ide, beszélni erről az Úrról, szolgálni
közöttük, felmutatni azt a reménységet, hogy a Szóló, a Közeljövő, a Megérintő, a
Hazaváró az maga a mi Mennyei Édesatyánk! Beszélni Isten eme titkáról, hogy van
üzenete az életünkre nézve! Hol hallottad meg az elmúlt évben? Talán sikerek
között, vagy kudarcokban, félve, aggódva egy-egy kihívás előtt, erőtlenségben vagy
nagy magabiztosságban…?
De miért is olyan fontos ez? Miért fontos a gyermekeinknek hallani Isten szavát,
nekünk itt vasárnapról vasárnapra, miért fontos neked annyira, hogy a Rádión
keresztül kerested a lehetőségét, hallani Őt?
2., Milyen üzenetet vársz?
Mi van az üzenetben? Mi ez a drága vetőmag? Sokszor automatikusan
mondjuk a feleletet: Isten igéje. Máté jellegzetesen-valószínűleg a zsidókeresztyén
érintődése miatt-így mondja: a mennyek országának igéje! Ez az üzenet érkezik a
földbe, a mi szívünkbe. Ez az a muníció, lehetőséged, lehetőségem, hogy

pedagógusként, szülőként, szolgálóként, elöljáróként ezt vagy ezt is odavessük,
odahintsük a ránk bízottak szívébe! Milyen nagy csoda! Abba a világba, ahol
sokszor erőszak, éhezés, szeretetlenség, bántalmazás vetődik a gyermekek életébe
és lesznek teljesen célt tévesztett, lelkileg megnyomorodott, antiszociális
építőkövei a társadalomnak, addig még mindig van meghívás és mindig lehet a
tarisznyánkba a Mennyei Atyától kapott vetőmag, hogy már itt a földön elültessük
a mennyek országának magjait!
Itt van a titok, az élettitok, amit megfigyelhetünk a nagyon rövid életű kérészeken,
de megfigyelhetünk a magunk életén is. Így vall a zsoltáros: „Életünk ideje hetven
esztendő, vagy ha több, nyolcvan esztendő, és nagyobb részük hiábavaló fáradtság,
olyan gyorsan eltűnik, mintha repülnénk.”Felmerül a kérdés: Hogyan használjuk a
növekedésre, a termésre kapott időt?
3.,A Jézusi szó megtermi gyümölcsét
Talán így repült el, az elmúlt tanév is. Talán így suhant ki a tékozló fiú zsebéből is a
tanulópénz, az atyai örökség. Talán így ment el sok szolgálati lehetőség, feladat is a
mennyek országának építése ügyében a kezünk közül. Mindannyian tudnánk
folytatni, Istenünk előtt való csendes megállással, hogy Ő szólt, adott üzenetet és
azzal mi hogyan tudtunk élni, mennyire engedtük, hogy meggyökerezzen az
életünkben vagy a ránk bízottakéban. A példabeszéd csattanója azonban nem
ezeknek a sikertelenségeknek a leírása, hanem a zárómondat: a Jézus által
elvetett mag mégis csodás termést hoz!
A Bátorítás Istene ma úgy jön felénk, hogy nem tesz különbséget, ahogyan
Nagypénteken sem tesz az utolsó pillanatban megtérő élet, és a hűségesek között.
Azt mondja:”még ma velem leszel”. Így érkezik haza, sokféle kudarc, nélkülözés,
fájdalom után a maga tanulási útját megjárva a kisebbik fiú. Így látjuk a Magvető
példázatában a különféle talajtípusokat, amibe egyaránt hullik a mag. A Bátorítás
Istenénél van lehetőség, mindnyájunknak van. Nem a mi teljesítményünk, hogy
hiszünk, hogy a fülünkkel hallunk, a szemünkkel látunk, és a szívünkkel értünk.
Egész magyar népünknek szerte a szétszórattatásban van lehetősége, nekünk itt
Tokajban, itt a mi gyülekezetünkben, a családjainkban és a személyes életünkben
Isten iskolájába járni! Neked is van!
Mit tudunk tenni? Csak azt, amit az óvodások, iskolások tesznek.
Araszolunk előre a tanulás országútján, mindig egy kicsit többet megtudva Isten
országának elrejtett titkaiból is. Lehúzni a sarunkat, megérkezni a magunk
valójában a kereszthez és kérni, hogy Ő maga írja át az álmaink, a vágyaink!
Megállni az itt ésmostban. És áldani az Urat irgalmáért, hogy a mi gyarló emberi
életünk is lehet kegyelmének eszköze. Maga a csoda részesének lenni, hogy az
egészen fiatal, kicsi gyermeki életekben vagy az ifjak életében, az Igét termő hit
szárba szökkenése hogyan megy végbe. Amikor felragyog a Szentléleknek ez a

világossága az egykori tanítványok életében, akkor állnak ki bizonyságot tenni,
szolgálni, akkor fordul haza a tékozló fiú, hogy bűnbánatot tartson, és akkor
aranylanak a kalászok! És TEREMNEK ezek a gyarló emberi életek is!
Hála azért, hogy sok-sok gyönyörű veteményeskertje van az Úr Istennek. Számos
egyházi iskola, szerte a Kárpát-medencében. Nekünk itt Tokajban az adatott meg,
hogy hétről-hétre egy-egy órában beszéljünk az Isten országáról több
intézményben is. Abban vagyunk megajándékozottak, hogy sok pedagógusunk van
a gyülekezetben, akiket Jézus már megszólított, elhívott. Abban gazdagított meg a
Szentlélek bennünket, hogy konfirmált 10 fiatal idén a Tokaji Református
Egyházközségben, közülük többen Református Középiskolában folytatják
tanulmányaikat és hordozzuk imádságban, hogy a Lélek munkája által Ifi csoport
formálódjon belőlük.
Csoda, hogy úgy zárhatunk most egy tanévet, adhatunk hálát a benne szolgálókért
és a gyülekezet elöljáróiért egyaránt, hogy átéljük a zsoltáros bizonyságát:
„Érezzétek, és lássátok, hogy jó az Úr!” /Zsolt 34:9a/, mert Jézus megszólított
bennünket: „Mert nektek megadatott, hogy megértsétek a mennyek országának
titkait...”
A mai vasárnap kettős jelentőséggel is bír, hiszen hálát adunk a diákjaink és
pedagógusaink elmúlt évben megtett útjáért és azokért a Presbiter Testvérekért is,
akik nem az iskola falai között, hanem itt a gyülekezetben töltik be tanítói, pásztori
feladataikat. Hálát adunk itt ezeken a falakon belül, és hiszem, hogy szerte a Rádió
hullámhosszán keresztül, hogy vannak olyan életek, fiatal, idős meg még idősebb
életek, akiknek megadatott, hogy sok mindent megértsenek, megtanuljanak ebből
a világból és az Isten közöttünk és bennünk munkálkodó országának titkából,és
életük példa lehet előttünk! Hisszük, ez nem látszat nélküli a közösségeinkben,
hanem az érthetőből élhetővé válik az üzenet Urunk segítségével! Ott van bennünk
a kincs, az elvetett mag, ami aztán sokszoros termést hozhat!
Kedves kis és nagy diákok Isten országában!
Ma Te vagy az, aki hallod és érted, hogy Isten szól, ma is szól, a mennyek
országáról szól! Te, aki sokszor elbizonytalanodsz, tévútra szegődsz, sírva viszed
kereszted, talán meg is kövesedtél már a próbáidban, vagy éppen tövisek nőttek
feléd, vagy mindenféle egyéb dolog viszi el az idődet messzire Istentől… Te vagy az,
aki talán messzire szakadtál kilométerben vagy lélekben… De te lehetsz az is, aki
már tudod, Isten ma is szól, hogy az Ő országa örökkévaló, és reménységgel
lehetsz, sőt boldog lehetsz, mert arra hívott el téged is, hogy Őbenne élj! Teremni
új életet, Krisztus szerinti életet, belé kapaszkodó mindennapokat, imádkozó
lelkeket!

„ A ti szemetek pedig boldog, mert lát, és fületek boldog, mert hall. Bizony
mondom nektek, hogy sok próféta és igaz ember kívánta látni, amiket ti láttok,
de nem látták, és hallani, amiket ti hallotok, de nem hallották.” /Máté 13:16-17/
Isten országában mindannyian tanítványok vagyunk! Örvendezzen a
szívünk a kapott szép összetalálkozásokért, amelyeknek az elmúlt tanévben tanúi
lehettünk a Szentlélek Isten által mi is.
Hála ezért a ma is Vetőnek, a ma is Öntözőnek, a ma is Gondviselőnek!
Ámen
Közös Imádságunk előtt, egyéni csendességeink alatt Gárdonyi e-moll fantáziája
szól
Imádság:
Úr Jézus Krisztus! Dícsérünk Téged életünk minden magvetéséért! Különösen
ennek az elmúlt tanévnek minden lelki áldásáért, amellyel meggazdagítottál
bennünket, kicsiket és nagyokat. Hadd köszönjük meg, hogy ebben a
teljesítményorientált mindennapi valóságunkban nem az a lényeg, hogy mindenki
százszoros termést hozzon. Neked a harminc is kedves. Olyan jó ezt
megtapasztalni, mert a világ nem ilyen. Nálad van a kegyelem!
Köszönet van a szánkon, mert elvehettük a Te biztatásod Urunk, amikor csüggedés,
félelem, fájdalom, magány telepedet ránk! Kérünk, hogy vigasztaló Szentlelkeddel
most is bátorítsd azokat, akik megtörten vannak előtted!
Áldunk, hogy szórtad az Ige magvakat az iskolákban, óvodákban,
gyermekistentiszteleteken, az otthonok, lelki hajlékok drága megállásaiban.
Egyszer arról tanítottad a tieidet Urunk, hogy a kisgyermekeké a mennyek országa!
Szeretnénk hozzájuk hasonlítani! Vágyunk olyan tiszta szívvel hallgatni az Igét,
olyan jól megmunkált, előkészített talaj lenni, mint amilyen a gyermekek teljes
bizalma tud lenni! Életnek beszéde hallatszik ma is szerte a mi magyar
templomainkban, otthonainkban, ahol a mi Urunk nevét segítségül hívják! Kérünk,
támogass bennünket meglátni, letenni a bűneinket. Köszönjük, hogy nálad Uram
nem csak hittanórai történetek vannak, hanem életet átformáló szó! Szükségünk
van az engedelmesség Lelkére, hogy meg is tudjuk élni, cselekedni azt, amit a
szívünkre helyezel. Add Urunk, hogy a gyülekezetek vezetői, presbiterei, országunk
kormányzói, de mi magunk is halljuk az Igét és teremjük gazdagon a Léleknek
gyümölcseit. Imádkozunk különösképpen is a gyermekeinkért, a nyári szünetért,
pihentesd meg és takard be szárnyaiddal őket, hogy semmi veszély ki ne ragadja az
elültetett magokat a szívükből!
Urunk Istenünk, ne tekints egy istentisztelet, egy tanév, egy földi emberi élet
rövidségére, hanem taníts minket mindig a mennyek országának titkára, azért hogy
már itt és most a földi életünk is mennyek országa legyen általad. Sok a háború,
legyen a békéd úr!
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Köszönjük Istenünk, hogy itt voltál velünk, Kérünk Édesatyánk, vigyázz mindig
reánk! Ámen
Mi Atyánk
Adakozásra felhívás: „Áldott az Úr! Napról napra gondoskodik rólunk a mi
szabadító Istenünk! Zsolt 68:20
Áldás:
„Boldog ember az, aki… az Úr törvényében gyönyörködik, és az Ő törvényéről
elmélkedik éjjel és nappal. Olyan lesz, mint a folyóvíz mellé ültetett fa, amely
idejében megtermi gyümölcsét.” Ámen
Hirdetések
Kedves Hittanosaink!
Vigyázzatok magatokra a nyáron! Aludjátok ki magatokat!
Kerüljétek a rosszat! Álljatok készen a jóra!
Célotok mindenek előtt Isten szeretetének továbbadása legyen, bárhol is töltitek a
nyarat!
Imádkozzatok minden nap!
Nagyon fogunk örülni, ha látunk benneteket istentiszteleten is!
Azt kívánjuk, szolgáljon a nyár testi-lelki épülésetekre!
Kedves Gondnok és Presbiter Testvéreim!
Hálás a szívem értetek! Az együttmunkálkodásért, a közös imádságokért, tervekért,
álmokért! Az az imádságom, hogy ti is és sok-sok gyülekezetnek elöljárói
mindenkor: „Szolgáljatok az Úrnak örömmel!” (Zsoltárok 100,2.) Legyen így!
Isten áldja és őrizze meg magyar népünket, gyülekezetünket, otthonainkat és
életünket!
Himnusz
Hirdetem a hét alkalmait: H. Női kör, K. 18. Esti istentisztelet Sz. 9.00 Idősek
Otthonában Istentisztelet, Cs. 10.00 Bibliaóra a lelkészi Hivatalban, 13.00 Máltai
Ház Hittanóra
Céladakozást hirdetek a nyári gyermek – és ifjúsági táborokra! Adakozzunk
lehetőségeinkhez mérten, ahogyan ki-ki a szívében eldöntötte, ne
kényszerűségből, hanem jókedvvel!
Kérem a gyülekezet kitartó imádságát Gondnok úrért! Zsoltárok 140:7-8. verssel
kérjük Isten gyógyító segítségét:
„Te vagy Istenem-mondom az Úrnak figyelj hát, Uram, könyörgő szavamra! Én
Uram, Uram, hatalmas szabadítóm, te véded fejemet a küzdelem napján.”
Záróének: 479/1-4. Hinni taníts Uram, kérni taníts!

Nagy kísértés az életünkben, hogy engedjük: nyilvánvaló kudarcaink és
csalódásaink arról győzzenek meg: nem lehet bennünket szeretni. Mert mivel
is tudnánk bizonyítani?
A hívő emberre az ellenkezője az igaz. A sok kudarc feltárhatja bennünk azt
a helyet, ahol semmink sincs, amivel dicsekedhetnénk, de minden ott van,
amiért szeressenek. Itt újra gyermekké válhatunk, akit csak azért szeretnek,
mert van, mert mosolyog, mert várja.
Ez a lelki érettséghez vezető út: elfogadni a szeretetet mint tiszta, ingyen
ajándékot. #HenriNouwen

