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ELTÉRÍTÉSI KISÉRLETEK
Lekció: Máté 24,3-14
Alapige: Máté 24,23-26
„Akkor, ha valaki ezt mondja nektek: Íme, itt a Krisztus, vagy amott: ne
higgyétek! Mert hamis krisztusok és hamis próféták állnak majd elő, jeleket
és csodákat tesznek, hogy megtévesszék — ha lehet — a választottakat is.
Íme, előre megmondtam nektek! Ha tehát azt mondják nektek: Íme, a
pusztában van, ne menjetek ki! Íme, a belső szobákban, ne higgyétek!
Imádkozzunk!
Mennyei Édesatyánk Jézus Krisztus által, hálás szívvel köszönjük, hogy
egybegyűjtöttél bennünket erre az ünnepi órára. Köszönjük, hogy ünnepet szentelhetünk, és szent igéddel élhetünk.
Tudjuk, hogy elég hat nap után egy nap a pihenésre, lelki feltöltekezésre,
gyülekezetben való téged dicsőítésre és magasztalásra.
Olyan sokan panaszkodtak, hogy rövid ez a hétvége, vagy azért, mert sok a
tennivalójuk, vagy azért, mert többet szeretnének pihenni. Könyörülj azokon,
akik a te közös, gyülekezetben egymás jelenlétében megáldott tiszteletedre fordított időt hagyják el más, nekik fontosabbnak ítélt dolgokért.
Köszönjük, hogy a mi szívünkbe vágyat tápláltál és indítottál arra, hogy
ilyen korán reggel is felkeljünk, eljöjjünk, hódoljunk előtted és kitárjuk a szívünket, életünket, elménket, és kérjük, hogy: Jézus, vigasságunk, esdekelve várjuk
áldó szavadat.
Köszönjük, hogy valóban áldás a te igéd. Áldás az, amikor megszólalsz,
Urunk, amikor van mondanivalód nekünk. Köszönjük, hogy még ma is van.
Hisszük, hogy te elkészítetted igédet erre a napra is.
Könyörülj meg, hogy emberi eszközön keresztül a te hatalmas igéd hirdettessék, ami mögött te magad vagy, Urunk, amiben emberi eszközöket felhasználsz ezen a napon itt is és másutt is. Adod élő igédet, amelyről hisszük, van
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ereje és van hatása. Kérünk, Urunk, hadd legyen ereje és hatása az életünkre
nézve, a hétköznapjainkra nézve.
Köszönjük a szép időt, amit adtál nekünk, a tavaszt, a nyiladozó természetet. Nem érdemeljük meg a te végtelen kegyelmedet, Urunk. Bocsáss meg nekünk, hogy sokszor és sokféleképpen vétettünk és vétünk ellened.
Kérünk, áldj meg bennünket igéd üzenetével. Tudjuk, hogy igéd hasznos a
tanításra, feddésre, megjobbításra, az igazságban való nevelésre, és megvalljuk:
nekünk erre van szükségünk. Ezért könyörülj rajtunk.
Ámen.
Igehirdetés
A bibliaolvasó kalauzunk szerint a Máté evangéliumából ezekben a napokban azokat a tanításokat olvassuk, amelyeket Jézus Krisztus a visszajöveteléről
és az ezt megelőző, úgynevezett utolsó időkről mondott. Sok fontos és tanulságos történetet, példázatot, tanítást olvashattunk és olvashatunk a napokban.
Ezek közül egyet szeretnék a testvérek elé hozni, amikor Jézus Krisztus arról beszélt az övéinek, hogy az utolsó időkben hamis krisztusok, hamis próféták
támadnak, hogy megtévesszék még a választottakat is. És amikor azt mondják
nektek: itt van a Krisztus, vagy ott van a Krisztus, ide menjetek, vagy oda menjetek — ti ne higgyétek!
A Bibliában ez a szó: hamis krisztusok és hamis próféták támadnak, általában ilyen értelemben fordul elő: hamis tanító, hamis tanú, hamis bizonyságtevő, hamis atyafi, hamis apostol. És ez a két kifejezés is, amit itt olvasunk: hamis
krisztus és hamis próféta.
Abban a szóban: hamis, ami a valódinak, az igaznak az ellentéte, olyan szónak a gyöke is benne van, ami azt jelenti: félrevezetni, eltéríteni. A hamis mindig félre akarja vezetni az embert, és mindig el akarja téríteni céljából, megérkezésétől.
A héten azok a felnőttek, akik konfirmációra készülnek, azt kérték, hogy
legyen olyan óra is még a konfirmáció előtt, amelyben a szektákat nézzük meg,
vagyis azt, hogy a szekták mit tanítanak, mi a hitvallásuk. Mondtam nekik,
hogy lehetetlen vállalkozás az összest megnézni, de csütörtök este aztán hoszszan néhány nagyobb és ismert, vagy a környezetünkben is fellelhető szektának,
vallásos csoportnak a hitvallását megnéztük és odatettük a Biblia fényébe.
Úgy látom, hogy két döntő dolog van: egyrészt a hitvallásuk, vagyis mit tanítanak. Mit hisznek, mit vallanak. Az utóbbi időben azt láttam meg, hogy egy
szektánál vagy egy csoportnál nemcsak azt kell megnézni, mit tanítanak, mert
lehet, hogy valaki közéjük megy, és azt mondja: nem is volt olyan rossz. Jézus
Krisztus szerint azt is meg kell nézni, hogyan élnek. Hiszen Urunk szerint a
gyümölcseikről ismerjük meg őket.
Éppen azért nem az fontos, hogy mit tesznek vasárnap, hanem hogyan élnek hétfőtől szombatig. Nemcsak az a fontos, hogy mit tanítanak, hanem az is,
hogy mi van a kulisszák mögött. Esetleg anyagi haszonszerzés, dicsőségvágy.
Elmondtam a konfirmandusoknak, hogy olyan jó, hogy ezt az utolsó órák egyi2

ELTÉRÍTÉSI KISÉRLETEK
kén tehetjük. Milyen jó, hogy nem ezzel kezdtük. Azért jó, mert a Heidelbergi
Káténak a kristálytiszta tanítását vehettük, és majd csak a végén azt, hogy ennek fényében hogyan állnak a csoportok. Azt mondtam és ma is azt mondom,
hogy nekünk elsősorban nem a hamisat kell ismernünk, hanem a valódit.
Amikor a pénztárosokat, különösen a valuta-pénztárosokat tanítják, hogy
figyeljenek oda, mert könnyen becsaphatják őket hamis pénzekkel, akkor nem
hamis pénzeket mutatnak meg nekik, hanem az igazit: az igaziban ilyen jelek
vannak. Az igazinak ez az ismertetőjele, és ami nem ilyen: hamis.
Amikor ezt az igét olvassuk: hamis krisztusok és hamis próféták támadnak, hamis tanúk, hamis tanítók, amikor Pál apostol azt mondja: hamis evangéliumot is lehet hirdetni, akkor egy dologra figyeljünk: nekünk az igazit kell
ismerni, az igazival kell betöltekezni és annak fényében nézni az összes többit,
és észrevenni, meglátni, hogy mi az, ami nem valódi, ami hamis.
Régen, amikor ezek a fröccsöntött művirágok voltak, messziről lehetett látni: ez művirág, még akkor is, némelyek parfümöt tettek rá, hogy illata is legyen.
Lehetett látni, hogy ez a virág halott. Ma már olyan művirágokat készítenek
különféle technikákkal, különféle anyagokból, hogy odamegyünk, és közelről
nézzük: ez valódi, vagy mű? Valahol voltam, és nem vettem észre, még akkor
sem, amikor odahajoltam, hogy mű mert még a bimbókat is, az elszárad virágokat is hűen tudják utánozni.
A mai igénk arra figyelmeztet bennünket, hogy nagyon kifinomult érzékünknek kell lenni ahhoz, hogy meglássuk, ki és milyen a hamis krisztus, milyen a hamis evangélium, a hamis tanító, hogy akar félrevezetni bennünket, és
ne hagyjuk magunkat félrevezetni.
A 90-es évek elejétől különösen elözönlötték Magyarországot a szekták, kihasználva azt a lelki vákuumot, amit a kommunizmus teremtett, és ahova be lehetett törni. Akkor sokan mondták nekem: jaj, jönnek a szekták. De nekünk
nem attól kell félni, hogy jönnek a szekták, hanem attól kell félni, hogy az Isten népének nincs elég ismerete. Hiszen bárki jöhet, bármilyen csoportot alapíthat. Nem az a baj, hogy jönnek a szekták, hanem az, hogy fel vagyunk-e készülve erre, fel vagyunk-e fegyverkezve az igaz igével, az evangéliummal, hitvallásunkkal. Vajon el tudnak-e sodorni bennünket, meg tudnak-e téveszteni,
vagy pedig azt mondjuk: nem, mi átlátunk a szitán és tudjuk, mi a hamis, azért,
mert tudjuk, mi a valódi, az igaz.
Diák-koromban vettem egy csónakot. Nem csodacsónak volt, mert sok időt
kellett arra fordítani, hogy a vizet kimerjük belőle, de azért jó volt, mert a vízen
ilyen eszközzel könnyebb közlekedni. Két dologra kellett vigyázni, amikor kikötöttünk: egy nagy fához, aminek tartása van, törzse van, gyökere van, hatalmas
lánccal kellett kikötni a csónakot, nehogy Szegedről kelljen visszahozni. Mivel
a hullámok és a szél könnyen odacsaphatta a szomszéd csónakokhoz, két nagy
rudat a csónak két oldalán leszúrtunk a mederbe, és ez tartotta, hogy oda ne
verődjön a mellette levőhöz, és össze ne törjék egymást.
Ez a kép sokszor előttem van, amikor mindnyájunkat arra buzdítok, hogy
Jézus Krisztushoz kössük az életünket. Jézus Krisztusnál horgonyozzunk le,
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ahogy az énekünk mondja: „szerelmeddel kötözve meg, dicső, boldog Király.”
Legyünk odakötve hatalmas Urunkhoz és drága Megváltónkhoz, és két nagy
rúddal pedig vigyázzunk arra, hogy a tanításnak akármi szele az életünket öszsze ne törje, hitvallásos alapon állva tudjuk: mi a valódi. Ezek a hitvallások,
amiket meg kell ismernünk, nehogy bedőljünk a hamis prófétáknak és hamis
krisztusoknak.
Mi jellemzi azt, ami hamis, ami nem valódi? Az, hogy nincs ereje. Vannak
hamis gyógyszerek, be lehet venni, de attól nem lehet meggyógyulni, mert hiányzik belőle az a hatóanyag, ami fontos lenne.
Lehet a paprikát hamisítani, csak annak nem lesz íze. Lehet, hogy van színe, lehet, hogy ugyanolyan az állaga, de nincs íze, ereje.
Milyen a hamis evangélium? Olyan, aminek nincs ereje. Az Isten evangéliumának van ereje. Isten hatalma, Isten ereje az minden hívőnek üdvösségére. Ez a valódi evangélium. Van benne erő, Istennek hatalma, ereje, a mi üdvösségünkre. Ami hamis — lehet, hogy olyan az állaga, a színe, a külseje —
annak nincs tartalma, és nem az a hatalmas Úr áll mögötte, akinek ez az igéje:
ha azt mondják nektek, hogy itt van a Krisztus, vagy ott van a Krisztus: ne
higgyétek!
Megálltam ennél a kifejezésnél: „azt mondják nektek” — ez azt jelenti,
hogy a hamis evangéliumot, a hamis krisztust is valaki, vagy valakik hirdetik.
Nem olyan régen mondta nekem valaki a gyülekezetből, amikor olyan állapotban volt, hogy valakibe akart kapaszkodni, mert nehéz élethelyzetbe jutott: bárki hívott volna engem, odamentem volna. És milyen jó, hogy innen hívtak, és
ide jöttem. Azóta is elgondolkoztam ezen a mondaton.
Ennek az igének az üzenetét így fogalmaztam meg: vigyázzatok, mert vagy
a hamis evangéliumot és hamis krisztust hirdetők előznek meg benneteket,
vagy te előzöd meg őket. És döntő, hogy ki lesz az első. Ezt azért is mondom,
mert ha Isten segít, szombaton kb. ötvenen mennek a környező utcákba az
Evangéliumot Minden Otthonba Alapítvány szervezésében, és viszik az igéket,
hívogatásokat a családi otthonokba.
Gondoljatok arra, amikor Isten kiküldi hírnökeinek csapatját, ad erőt felülről nekik, mert meg kell előzni azokat, akik a hamis krisztusokat viszik. Meg kellene előzni azokat, ha nem késő már, akik el akarják téríteni őket. Isten hírnökeinek kell menni, akik meg akarják téríteni őket. — Persze nem a mi akaratunkon múlik csak és főképpen, hanem örökkévaló Urunk rendelésén.
Harcolok és vitatkozom azokkal a szülőkkel, akik azon a véleményen vannak, hogy a gyermeküket nem akarják befolyásolni. Nem akarják megkereszteltetni, mert „majd eldönti ő maga, hogy mit akar. Majd, ha felnő, akkor eldönti”. Azt mondom erre: ez pogány gondolkozás, felelőtlen magatartás. A gyerek azt sem dönti el: vigyük oltásra vagy nem, hogy bepelenkázzuk-e vagy nem.
Azt sem dönti el, hogy neki cipő kell vagy papucs, hogy akar-e iskolába menni
vagy nem akar, mert akkor Magyarországon kevés iskolára lenne szükség.
Miért fontos ez? Mert amíg te nem mondod, addig mások mondják, megelőznek téged, megelőzik azokat, akik vinnék a valódi Krisztust, az igaz evan4
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géliumot. Megelőznek a hamis tanítók, mert ők ügyesek, mozgékonyak, és ott
vannak mindenütt, ahol kell. Azt fogod tapasztalni: elkéstünk, mások megelőztek, mások rácsaptak, más azt hirdette nekik: apádban, anyádban az ördög lakik, fordulj el tőlük, ne tarts velük kapcsolatot. Talán sírnak sokan, mert nem
elég korán kezdtük, ráérünk még. Nem érünk rá!
Sokan mondják: nem akarjuk, hogy a gyerek sírjon a templomban, jaj, rendetlenkedik. Hála Istennek, ha van, aki rendetlenkedjen! Mert nem fog rendetlenkedni, hozzászokik a templom légköréhez, szentségéhez, a közösséghez, az
énekekhez, és az ő lelke növekszik, táplálkozik, erősödik, mert átjárja őt a 65.
zsoltár írója szerint a templom szentsége és javai. Vigyázz, nehogy megelőzzenek mások!
Valaki azt mondta: ott is Krisztust hirdetik — és mondott egy vallási közösséget. Én azt kérdeztem: melyik Krisztust hirdetik? Az illető csodálkozott.
És idéztem ezt az igét: ha sokan jönnek majd az én nevemben, és ezt mondják:
én vagyok a Krisztus, vagy ha azt mondják nektek: itt van a Krisztus, ott van a
Krisztus, akkor ti ne higgyétek, mert hamis krisztusok és hamis próféták támadnak. Ez azért fontos nekünk, mert az ellenségünk, amikor Krisztus személyét
támadja, mindig a megváltást akarja támadni. Ha valamit Krisztusról nem jól
tudunk, nem jól hiszünk, nem jól vallunk, ha valaki nem annak vallja Krisztust,
aki Ő, akinek a kijelentése a kezünkben van, és aki bemutatkozik nekünk, hogy
ki Ő, az a megváltást tagadja. Azt akarja az ellenségünk, hogy a megváltás, az
üdvösség útja torpedóztassék meg, kerüljön ki a szemünk elől, ne legyen tökéletes, ne legyen egyszeri.
Milyen a hamis krisztus röviden? Ha azt mondják nektek: itt van a Krisztus, vagy ott van a Krisztus, a pusztába menjetek ki, vagy íme, a belső szobákban: ne higgyétek! Miért hamis krisztust olvasunk itt? Azért, mert a hamis tanítók, a hamis próféták olyan krisztust hirdetnek ebben az igében, akihez oda
kell menni. Mi melyik Krisztust hirdetjük? Azt, aki hozzánk jött el. Az igazit,
aki hozzánk jött el. Aki úgy rendelkezett, hogy az Ő apostola ne Kis-Ázsiába
menjen, hanem Európába hajózzék, mert ott van egy öngyilkos-jelölt börtönőr, és neki meg kell hallania azt: semmi kárt ne tégy magadban, higgy az Úr
Jézus Krisztusban és üdvözülsz.
Azt a Krisztust hirdetjük, aki odahajol ehhez a Pálhoz a damaszkuszi úton
és megkérdi tőle: miért üldözöl engem? Mi pedig azt mondhatjuk: ez a Krisztus eljött hozzád, mert az idők teljességében Isten kibocsátotta az Ő Fiát, aki aszszonytól született azért, hogy a törvény alatt levőket megváltsa, hogy az életünkhöz odahajoljon és felvegyen, megtisztítson, megszenteljen, megigazítson. —
Ez a valódi Krisztus. Nem az, akit neked kell keresned, hanem aki téged keres.
Azt olvassuk az igében, hogy Ő keres bennünket, mert azért jött az Emberfia,
hogy megkeresse és megmentse azt, ami elveszett. Mi nem tudjuk megtalálni,
de Ő az, aki eljön, lehajol — ahogy az asszony az elgurult drachmáért —, és
akárhol vagyunk, akármilyen állapotban, Ő megtalál bennünket.
A hamis krisztust lehet hirdetni, akit szolgálni kell, a valódi Krisztus azért
jött Ő szolgáljon és életét adja váltságul sokakért. A hamis krisztus az, akinek
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áldozni kell, vagy akit újból meg kell áldozni. A valódi Krisztus az, aki maga
lett áldozattá, engesztelő áldozattá, hogy aki hittel elfogadja, az csak egyetlen
áldozatot mutasson be, hála-áldozatot, és vallja: egész éltem sem lesz elég zengnem az Ő dicséretét. Lehet azt a krisztust hirdetni, aki agyoncsap a bűneid miatt, és a valódit, aki megvett, felvett és tart napról-napra.
Pál nem azt a Krisztust hirdeti, aki fejéhez vágja a bűneit, hanem aki adóslevelét odaszegezte a keresztfára.
Hamis krisztust hirdet, aki azt hirdeti, hogy neked mit kell tenned: menj
ide, vagy menj oda.
A valódi prófécia mindig arról szól: mit tett Ő érted. Egy kedves lelki ének,
aminek egyik versszaka így hangzik:
Elmondom én, hogy mit tett Ő értem:
Mélységben jártam, bűnökben éltem.
Szerelme nagy volt, hű szerelméből
Dicső országot hozott az égből.
És végig az ének ujjongó, hívő, megszabadult és felszabadult életnek a
hitvallása: mit tett Ő értem.
A hamis krisztus evangéliuma mindig ez: mit kell neked tenned. Tedd ezt,
tedd azt, csináld ezt, csináld azt, menj ide, menj oda.
A valódi, igazi Krisztus, a mi Krisztusunk arról beszél: ezt tettem én teérted.
Végül: A Bibliában az van: A hamis evangéliumnak, a hamis prófétáknak,
hamis krisztust hirdetve a célja: ha lehet, elhitessék még a választottakat is. Tehát ki a célpont? Elsősorban a választottak. A választottak pedig a gyülekezetben vannak. Tehát a hamis prófétáknak a célpontja először mindig a gyülekezet. Ezért mondjuk: vödörből akarnak halászni. Olyan nagy az ország, Budapest,
de beférkőznek a gyülekezetbe, a csoportokba, vagy az ifibe, és ott hirdetik a tanaikat, mert a Sátán célpontja mindig a gyülekezet elsősorban.
Olvassuk el például a Júdás levelét, Péter 2. levelét, János 2. levelét, a Kolosséi levelet, a Galatákhoz írott levelet. Ezek mind arról szólnak, hogy az apostolok harcolnak a hamis tanítókkal, akik beférkőztek a gyülekezetekbe, mert ha
lehet, a választottakat is el akarják hitetni. Ott komoly tanítások vannak, ott
komoly dolgok vannak leírva. Pál apostolék féltő szeretettel óvták a tannak a
tisztaságát, a hitvallásnak az erejét, a gyülekezetben elhangzó teológiának a csodáját. Vigyázzatok! El akarják téríteni a szíveteket. Ne hagyjátok!
A galáciabelieknek azt mondja Pál: meg vagytok bolondulva, hogy ilyen
hamar más evangéliumra figyeltek, és elhajlik a szívetek attól, amit megismertetek? Közöttetek úgy hirdettetett a Krisztus, mintha ott feszíttetett volna meg,
mintha hallottátok volna a szegeknek és kalapácsnak a hangját. Bizony nagyon
hamar betörtek a tévtanítók, és igyekeztek elfordítani a hívőknek a szívét.
El lehet-e téríteni a választottakat? Itt azt olvassuk: ha lehet. Boldogan hirdetem, hogy nem lehet eltéríteni. Kálvintól szó szerint felolvasok erről. Azt írja:
„Lehetetlen az üdvösségből kiesni azoknak, akiknek Isten Fia, a hűséges
őrizőjük. Ők Krisztusnak juhai, s ezeket senki sem ragadhatja el az Ő kezéből.
Üdvösségünk erőssége nem mirajtunk, hanem Isten titkos elválasztásán alap6
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szik. Mert ha megőrzi is üdvösségünket a hit, ahogy az 1Péter 1,5 mondja, mégis magasabbra kell emelkednünk meggyőződésünkben, hogy azért vagyunk biztonságban, mert az Atya a Fiának adott bennünket, s a Fiú azt mondja: semmit sem veszít el Ő, ami neki adatott.”
Nem lehet eltéríteni. Ez nem zárja ki azt, hogy vigyáznunk kell. Ez nem jelenti azt, hogy nem vagyunk felelősek, hogy nem kell résen lennünk, és ébernek
lenni. Mert vannak próbálkozások és lesznek próbálkozások. Ezért vigyázzatok!
Ezt a Krisztust hirdetjük, aki adta magát a mi bűneinkért, hogy kimentsen
minket e jelenvaló gonosz világból Istennek, az Atyának akarata szerint. Aki
kétezer év után is szemünk elé akarja állítani szenvedését, váltsághalálát, egyszeri, tökéletes áldozatát, Istennek, a mennyei Atyának irántunk való örökké
tartó szeretetét, bocsánatát és irgalmát.
Ezt a Krisztust hirdetjük, és ezt a Krisztust kövesd, aki szeretett téged is,
aki keres, megtalál, megtisztít, aki azt mondta: ezt a használhatatlan, valamit
megtisztítom, mert még lehet használni, mert használni akarom. Mert választott
eszközöm ő, kezembe akarom venni, és általa valamit el akarok végezni. Nincs
senkiben ettől nagyobb szeretet.
Hamis krisztusok, hamis próféták támadhatnak. Légy boldog, hogy az igazi
megismertette magát veled. Bemutatkozott neked, és légy boldog, ha azt tudtad neki mondani: én Uram, én Istenem.
Imádkozzunk!
Úr Jézus Krisztus, köszönjük, hogy figyelmeztetted a tieidet és figyelmeztetsz bennünket is, hogy az utolsó időkben milyen jelek lesznek körülöttünk.
Köszönjük, hogy azt akarod: vigyázzunk és imádkozzunk, és legyünk éberek.
Bocsásd meg, Urunk, hogy mi sokszor a külső ellenségtől félünk, és nem
belső meggyőződésünket akarjuk megerősíteni. Bocsásd meg, hogy olyan kevéssé ismerjük sokszor a Szentírást, és annak összefüggéseit. Bocsásd meg, hogy
keveset tanulmányozzuk, és amikor nekünk is valami ige-ellenes dolgot mondanak, akkor nem tudjuk elmondani nekik az Isten igazságát, ami a kezünkben van, amivel válaszolni lehetne nekik.
Bocsásd meg, Urunk, hogy késlekedtünk, vagy ha elkéstünk, ha megelőztek bennünket. Ha lett volna olyan rokonunk, szomszédunk, munkatársunk,
barátunk, ismerősünk, akiknek tőlünk kellett volna hallania a tiszta evangéliumot, de nem tőlünk hallotta, mert valaki hamarabb elvitte nekik lelkesedéssel, de nem a te Lelkedtől vezérelve.
Kérünk, őrizz hamis tudománytól, hogy mi ne tanuljunk mástól, és ne légyen több más senki, hanem Krisztus, kiben kell bízni.
Kérünk, áldj meg bennünket, hordozd a betegeinket, különösen azokat,
akik itt lennének, ha betegségük nem kötné őket ágyhoz. Kérünk, őrizd őket is
az üdvösségre, hogy a szívükben soha ne támadjon kételkedés örökkévaló szereteted felől. Köszönjük, hogy imádságaink kísérhetik őket végig az úton.
Kérünk, Urunk, hogy áldj meg mindenkit, akik problémákkal, nehézségekkel küzdenek, aki szívében vívódik. Kérünk, őrizzél meg mindenkit, akinek még
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gyönge a hite és esetleg a tanításnak bármilyen szele könnyen letörheti a kis
hajtásokat az életén, a lelki növekedés első fázisában levő életekért könyörgünk,
és köszönjük, hogy bennünket is megtartottál.
Hálás a szívünk, hogy az igaz evangéliumban tartottál meg és sziklaszilárd
talajon állhatunk, mert rajtad és benned áll a hitünk, Urunk. Köszönjük, hogy
te vagy a Megtartó.
Kérünk, hogy amit most csendes imádságban eléd viszünk, légy kegyelmes
azt is meghallani.
Ámen.
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