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HÉT ÜZENETED ÉRKEZETT!
8.
ÜZENET AZ ÖNTELT
GYÜLEKEZETNEK
Lekció: Jelenések könyve 3,14-22
Alapige: Jelenések könyve 3,17-20
Mivel ezt mondod: Gazdag vagyok, meggazdagodtam, és nincs szükségem
semmire; de nem tudod, hogy te vagy a nyomorult, a szánalmas és a szegény,
a vak és a mezítelen; tanácsolom neked, végy tőlem tűzben izzított aranyat,
hogy meggazdagodj, és fehér ruhát, hogy felöltözz, és ne lássék szégyenletes
meztelenséged; és végy gyógyító írt, hogy bekend a szemedet, és láss. Akit én
szeretek, megfeddem és megfenyítem: igyekezz tehát, és térj meg. Íme, az ajtó előtt állok és zörgetek, ha valaki meghallja a hangomat, s kinyitja az ajtót, bemegyek ahhoz, és vele vacsorálok, ő pedig énvelem.”
Imádkozzunk!
Hálás szívvel köszönjük, Urunk, ezt a szép reggelt is. Köszönjük, hogy minden reggel meg-megújul, nagy a te hűséged. Hogy ma, vasárnap virradt ránk, az
különösképpen kegyelem, és kiváltképpen ajándék a számunkra.
Köszönjük a mögöttünk levő hetet, benne azokat az estéket, amikor idejöhettünk és kinyithattuk a Bibliát, és olvashattuk üzenetedet, még ha gyarló emberi eszközön keresztül is, a feladót áldjuk, dicsérjük és magasztaljuk. Köszönjük, hogy valóban úgy van, ahogy az előbb énekeltük: Uram, te megvizsgálsz engem. Köszönjük, hogy mindent látsz, mindent tudsz, előtted nyitott könyv az
életünk.
Bocsáss meg nekünk, hogy olyan balgák vagyunk, hogy azt hisszük, el tudunk tőled rejteni dolgokat. Azt énekeltük: Mily drágák a te tanácsid. Köszönjük tanácsaidat, amellyel figyelmeztetni akarsz, feddeni, bátorítani, amellyel
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ígéreteket adsz: mi lesz, ha megtérünk, ha visszatérünk hozzád. Köszönjük, hogy
ezeken az estéken is elhangzottak és ma is hangzik a drága tanács.
Engedd meg, hogy ne csak nálad kívánjunk majd lakni egykor, hanem szeressünk veled lakozni már most itt a földön.
Légy kegyelmes hozzánk, Urunk, áldj meg minket jelenléteddel. A Szentlélek tegye számunkra érthetővé igédet, és segítsen, hogy elfogadjuk, befogadjuk és próbáljuk megtartani annak üzenetét.
Könyörülj meg ezért rajtunk, Urunk. Áldunk, dicsőítünk téged, hogy te vagy
az Isten mindenek felett.
Ámen.
Igehirdetés
Isten kegyelméből a mögöttünk levő héten minden este a Jelenések könyvének 2., 3. fejezetéből szólt hozzánk Isten szent igéje, olyan cím alatt: Hét üzeneted érkezett! Ezt a mai világban fiatalok és idősek is értik, hiszen amikor kinyitják a számítógépet, akkor ott látható hány beérkezett levél van, és a mobiltelefonnak a kijelzőjén is megjelenik, ha valakitől sms-t kaptunk.
A mögöttünk levő hét estéin azokat a drága üzeneteket vettük és néztük meg,
amelyet Isten küldött nekünk. Amely a mennyei világból érkezett hozzánk, és azt
jelenti, hogy Istennek van kapcsolata velünk, a hét kisázsiai gyülekezet mindegyikével, minden gyülekezettel, hiszen a hét a gyülekezet teljességét jelenti.
Mindegyik gyülekezetnek bemutatkozott Isten. Azzal kezdi, hogy ki Ő. Mielőtt rátérne arra, hogy kik vagyunk mi, mit lát, hol van a hiba, a baj, a betegségnek mi a forrása, és miután megmondaná, hogyan lehet ezt orvosolni, mindenekelőtt Ő magára hivatkozik: Szent, Igaz, hű tanúbizonyság. Ma azt látjuk,
hogy az „ámen, a hű és igaz tanú, az Isten teremtésének a kezdete” akar velünk
beszélni. Nem kisebb valaki, hanem a világ teremtő, hatalmas Ura.
Végül mára is maradt egy üzenet. A hetedik gyülekezet, akinek ír, a laodiceai gyülekezet. Mit kell tudnunk erről a városról, amelyben valószínűleg Pál
apostol szolgálata nyomán létrejött kedves kis gyülekezet van. Ez a gyülekezet
azonban nem kap dicséretet, csak feddést.
Laodiceáról azt kell tudnunk, hogy 250-ben alapított, II. Antiochus és feleségéről nevezték el Laodiceának. Frigia leggazdagabb városa volt. Olyan gazdag
volt, hogy amikor 61-ben egy földrengés elpusztította, nem kértek állami segélyt,
hanem saját erőből újjá tudták építeni, és benne egy olyan gyülekezet, amelynek
tagjai is valószínűleg gazdagok lehettek. Három dologgal foglalkozott ez a város
főképpen: az első, hogy tőzsde volt és bankok sokasága, ahol mindig sok pénz
volt már abban a világban is. Amivel még foglalkoztak az a textilipar volt. Különleges fekete juhot tartottak, és ennek a gyapjából különleges kelmét tudtak szőni. A harmadik, amit az ige említ, orvoslással is foglalkoztak, ma így mondanánk: gyógyszeriparral, legfőképpen egy szemgyógyító kenőcs volt a találmányuk, ami valószínűleg az egész környéken híres volt, és ez is gazdaggá tette ezt a
várost, hiszen az ember mindent megad az egészségéért, a szeme világáért is.
És mégis, nagy-nagy baj van ebben a városban, gyülekezetben. Isten Lelke megszólítja őket, és megmutatja nekik a gyülekezet valóságos és válságos
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állapotát. Azt a valóságos képet, amely bennünket jellemez, azt csak Istentől
kaphatjuk meg. Ő hű és igaz tanúbizonyság. Azért kezdi ezt a levelet azzal, hogy
az Ámen mondja. Ámen azt jelenti: úgy van, bizonnyal.
Azzal kezdi, hogy vedd tudomásul, laodiceai gyülekezet, hogy tőlem kapod meg egyedül azt az igazi képet, azt az igazi látleletet, ami a te valódi lelkiállapotodat jellemzi. Vajon mondod-e rá: ámen? (Mi általában az áment mindig a prédikáció, az imádkozás végén mondjuk). Vigyázzatok, mondjátok rá:
ámen, úgy van. Igazad van, Uram. Minden szavad a valóságot fedi, mi látszatéletet élünk, látszat-keresztyénséget. De amit te fejtesz meg nekünk, az a valóság. Itt az ámen az üzenet elején van. Isten ilyen igénnyel lép fel, hogy amit Ő
mond nekünk, és amit megmutat rólunk, arra azt tudjuk mindig mondani:
ámen, igazad van, Uram.
Lehet azt mondani: nem, én nem ilyen vagyok. Lehet okoskodni, fellebbezni. Amikor Isten mond rólunk valamit, akkor hidd el, hogy a fellebbezésnek
nincs helye. Nincs apelláta, el kell fogadni. Úgy van, Uram. „Te jól ismersz engem, mindent jól lát a szemed. Ha valamit gondol a szívem, te mindjárt észreveszed.” Te tudsz rólam hiteles képet adni. Ó, légy áldott érte! Csak ott lehet
gyógyítani, csak ott lehet gyógyulni, ahol megvan a betegségnek a forrása.
Nemrég találkoztam valakivel, aki boldog volt, mert rájöttek a betegségének az okára. Sokszor vizsgálták, de nem jöttek rá a baj okára. Amíg nem tudják mi a baj, nem tudják, mit kell rá adni. És hogy rájöttek, mi a baj, az életet
jelentette neki. Tudták, hova kell nyúlni, mi legyen a terápia. Nagy baj, ha nem
tudjuk, hol a betegség forrása. Azt kell megtalálni, amiből kiindul, nem a tünetet kezelni.
A Biblia azt mondja: mi magunktól nem jövünk rá, képtelenek vagyunk arra, hogy magunkat megismerjük, ahogy tegnap este énekeltük: „Ki vagyok én?
Kinek lát engem az Isten?” Magadtól nem tudsz rájönni, de ha megvan az ok,
a bajnak a forrása, akkor ott van az, aki tudja kezelni. Ebből a levélből is látjuk, hogy elmondja az Úr, mi a gyógyulás útja.
Mi is volt itt tulajdonképpen a baj? Ez a gyülekezet langymeleg volt. Istennek ez a vádja a gyülekezettel szemben: langymeleg vagy. Jézus Krisztus amikor elmondja ezeket a dolgokat, akkor mindig úgy teszi, hogy az ottaniak értsék. Jézus most is használ egy képet, hogy értsék, miről van szó, ugyanis Laodicea fölött melegvizű források voltak, és ezek a források, mire Laodiceába leértek, elhűltek. Langyossá lettek. Nem voltak alkalmasak arra sem, hogy a reumás
emberek meleg vízben áztassák magukat, és gyógyuljanak, és arra sem volt alkalmas, hogy igyák, mert ahhoz túl meleg volt. Ezért semmire nem volt jó. Gyönyörű hőforrás, de mire Laodiceába ért, nem volt jó semmire.
Ilyenek vagytok ti is — mondja a gyülekezetnek. Sem hideg, sem hév. Azt
jelenti ez a Bibliában, hogy nem hév a szíved az Úrért, sem nem ég benned a
tűz — de nem is vagy azért jéghideg. Ma így mondanánk: az emberek nagy
többsége ilyen. A gyülekezeteink nagy többsége sajnos még mindig ilyen. Annyi
ige és annyi evangélium hatására is: sem hideg, sem hév. Nem istentagadó, nem
ateista, de nem viszi „túlzásba” a dolgokat. Ezért langymeleg. A langymeleg gyü3
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lekezethez Jézus Krisztusnak nagyon kemény szava van. Ez a gyülekezet az,
amelyről a legkeményebben beszél Jézus, és a legnagyobb szeretettel is.
Mert amikor Jézus keményen beszél, akkor is szeret. A végén olvassuk: akiket én szeretek, megfeddem és megfenyítem. Erre a langymeleg gyülekezetre
mondja Jézus: kiköplek az én számból, de szeretlek, ezért fenyítelek. Ezért nincs
kertelés, mellébeszélés. Mi oly sokszor szeretünk kertelni, mellébeszélni, kerülgetni, mint macska a forró kását, a lényeget. Jézus nem tesz ilyet, mert szeret
téged.
Nemrég azt mondta valaki: az orvos megmondta nekem keményen, szemtől szembe, hogy mi a baj. Jobb lett volna, ha kertel? Ez a diagnózis, tessék. Itt
a baj forrása, menjünk a gyógyulás útjára. Nézzük meg, mit lehet tenni.
Jézustól tanuljuk meg, hogy Ő a hű és igaz bizonyság. Ezért mutatkozik
így be a levél elején, hogy, amikor a te állapotodat felméri, akkor nem fog kertelni, mellébeszélni, hanem rögtön megmondja, mit lát, hol van a baj. Azt
mondja: akiket én szeretek, azokat megfeddem és megfenyítem. Tehát szeretlek téged, ezért feddelek és fenyítelek meg.
Mi volt a baj Laodiceában? Azt mondja az ige: „mivel azt mondod: gazdag
vagyok, meggazdagodtam, nincs szükségem semmire, de nem tudod, hogy te
vagy a nyomorult, a vak, a szánalmas, a mezítelen, tanácsolom néked: végy tőlem tűzben izzított aranyat.”
Mi volt Laodiceában a baj? Az, hogy a gyülekezet gazdag volt? Nem. Az volt
a baj, amit itt az ige így mond: azt mondod, hogy gazdag vagyok. Nem az volt a
baj, hogy a laodiceai gyülekezet tagjai gazdagok voltak, hanem hogy azt mondták: gazdag vagyok. Jézus Krisztus ezt ítéli el. A Bibliában Jézus Krisztus a gazdagságot nem ítélte el. De azt elítélte, amikor valakit a gazdagság önteltté tett,
amikor a gazdagság megkövérített. Elítélte, amikor a gazdag azt mondta: nincs
semmire szükségem.
Jézus Krisztus nem ítéli el a gazdagságot, hanem azt mondja: bár ideadná
a gazdag a gazdagságát az én kezembe. Hogy tudná az Ő országában azt használni Jézus Krisztus, mert Ő mindent tud használni. Az Ő kezében minden áldott lesz. De a baj az volt, hogy ők ezzel dicsekedtek. Ők ezt maguknak tulajdonították: gazdag vagyok, nem azt mondták: az Isten megáldott engem, hanem azt, hogy én meggazdagodtam.
Valaki azt mondta nekem egyszer: a kenyeret én keresem. — És hányan
gondolkodnak így: ezt én megérdemlem, ezért megdolgoztam, ezt én költöm
el, ezt én osztom be, efelett én rendelkezem. És honnan volt ehhez az erő, amit
kaptál? Honnan volt ehhez az egészség? Honnan volt az a bölcsesség? Mert nem
mindent lehet ám megkeresni kétkezi munkával.
Jézus Krisztus nem is azt mondja, hogy nézzük meg, miből gazdagodtál
meg — mert ez is nagy kérdés. Lehet meggazdagodni tisztességesen, és lehet
tisztességtelenül. Ma sajnos, az utóbbi nagyon körülvesz bennünket az egész világon. És meg lehet gazdagodni tisztességesen, hűséges munkával, ötletekkel,
bölcsességgel. Jézus nem ezt ítéli el, hanem azt, hogy azt mondod magadról…
Ugyanis ez a gyülekezet azt mondta: ez elég.
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Az evangéliumban van az a gazdag ember, aki azt mondja: „én lelkem, örülj.
Sok javaid vannak sok esztendőre eltéve.” Nem azt mondja: Uram, annyira
megáldottad ezt a termést... mondd meg, mit tegyek vele. Nem. Neki van ötlete. Be kell spájzolni. Nem azt mondja, Uram, szerinted szeretném felhasználni, mennyi az, amit megtartsak magamnak, mennyi, amit oda kell adnom a te
országod ügyéért? Esze ágában sincs ilyet mondani. Azt mondja: nagy csűröket kell építeni. Én lelkem, örülj, sok javaid vannak, sok esztendőre eltéve. Isten azt mondja neki: „Bolond, még az éjszaka elkérik a lelkedet, és amit gyűjtöttél, kiéi lesznek?”
A vagyonban, ha nő, ne bízzatok — tanácsolja nekünk Isten igéje. Semmit
nem hoztunk erre a világra, világos, hogy ki sem vihetünk semmit. A vagyon
földi, múlandó. Több embert ismertem, aki egy nap alatt tönkrement, elúszott
minden, mert változtak az irányok, változott a pénzpiac meg a tőzsde, és az,
aki gazdag volt, lehet, hogy szegény lett. Ne a gazdagságban bízz, bennem, Istenben, bízzál!
Az amerikai dollárra rá van írva: Istenben bízunk. Nem tudom, hogy a magyar forintra mikor lesz ráírva, de az a gyanúm, mi már azt nem érjük meg. Rá
van írva: Istenben bízunk, egy papírra, amiért az emberek ölni tudnak, amiért
az ember mindent odaad.
A laodiceai gyülekezetnek nem az volt a problémája, hogy gazdag volt,
mert a Biblia nem azt mondja, hogy a gazdagság bűn, de azt sem mondja, hogy
a szegénység erény. Élj jól a te gazdagságoddal, amit Isten neked ad. Légy sáfár azzal, amit neked adott, mert el kell számolni majd. Laodiceában az volt a
baj, hogy önteltek voltak, azt mondták: nekünk ez elég.
Sajnos a gazdagokat megkísérti ez a gondolat, hogy ez nekünk elég. Mindent megvehetek magamnak, szabad vagyok. A gazdag talán úgy érzi, hogy
azt csinál, amit akar, neki nem parancsol senki. Mindent megvehet, mindent elintézhet. — Ez a baj, öntelt vagy! Vagyis önmagaddal vagy megtelve.
Isten nem azt kéri tőlünk, hogy önmagunkkal legyünk megtelve, hanem azt:
Jövel Szentlélek Úr Isten, töltsd bé szíveinket épen. Te tölts el engem önmagaddal, a te lényeddel, Uram. Ez legyen az én gazdagságom. Ne legyen más kincsem. „Minden kincsünk te légy nekünk itt, s fenn a mennyben, majd. Jézus,
te légy az életünk, mely mindörökre tart.” — Ezt várja Isten, ezt kéri ebben az
igében.
Azt mondod: gazdag vagyok és meggazdagodtam, és semmire nincs szükségem. De nem tudod, hogy te vagy a nyomorult, a szánalmas, a szegény, a vak,
a mezítelen. Más a te állapotod, mint amit te gondolsz magadról.
Ennek a mai levélnek a drága üzenete számunkra az, hogy mindaddig
menthető a bűnös és az öntelt gyülekezet, amíg Krisztus mentő szóval jön felé.
Mert Jézus nem leírja ezt a gyülekezetet, hanem felírja nekik a gyógymódot.
Más dolog lenne, ha leírná, akkor ítélettel jönne. De Ő nem leírja őket, hanem
felírja nekik. Azt tanácsolom: végy tőlem tűzben megpróbált aranyat, fehér ruhát, szemgyógyító írt. Nem véletlen, hogy Jézus ezt mondja. Azt mondja a bankároknak meg a tőzsdecápáknak: vegyetek tőlem tűzben megpróbált aranyat.
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Ti, akik csak földi aranyban gondolkoztok, vegyetek tőlem tűzben megpróbált
aranyat. Ez a Bibliában a hit. Vegyetek tőlem hitet.
Azt mondja a textilkereskedőknek, akik a fekete gyapjúból szőttek ruhákat:
vegyetek tőlem fehér ruhát. Mert hiába van rajtatok a legújabb divat szerinti
ruha, mégis mezítelenek vagytok előttem. Bármilyen ruhát vesztek magatokra, kilátszik a testiségetek. Vegyetek tőlem olyan ruhát, ami eltakarja a ti testiségeteket. A bűnbocsánat fehér ruháját.
Vegyetek tőlem szemgyógyító írt, ti, akik azt gyártjátok meg áruljátok, — hogy
ne csak nézzetek, hanem lássatok is. Hogy megnyíljon a szemetek arra, hogy ki
vagyok én, mit cselekszem én. Mert ti csak néztek, de én azt szeretném, ha látnátok is. Ha látnátok az én dicsőségemet. A Bibliában nem az a szó van, hogy fogadjatok el tőlem tűzben megpróbált aranyat, szemgyógyító kenőcsöt, fehér ruhát, hanem azt mondja: vegyetek. Adjatok érte ellenértéket, tehát vegyétek meg.
Mi a Biblia alapján (Ézs 55) azt mondjuk: ez ingyen van. Itt nem az van,
hogy fogadd el, hanem az, hogy végy tőlem. Egyrészt ennek az a magyarázata,
hogy ezekkel az emberekkel így kell beszélni, mert ezek kereskednek. Mindennek van ellenértéke, kalmároknak kalmár nyelven. A másik, ami sokkal fontosabb üzenet, és amit látok benne, az az: mit jelent az, hogy végy tőlem? Azt is
mondjuk: ingyen van, jöjjetek és vegyetek, nem pénzért, hanem ingyen, és itt
mégis azt mondja: végy tőlem. Azért, mert az, amit neked Jézus Krisztus adni
akar, a hit, a fehér ruha, a szemgyógyító kenőcs, az üdvösség, az örök élet, annak ára van. Annak ellenértéke van. A Biblia egésze azt mondja nekünk, hogy
azt nem Jézusnak kell odaadnod. Amikor a Biblia azt mondja: ingyen van, azt
jelenti: ne pénzben gondolkozz, hanem valami másban.
Egyrészt Jézus Krisztusnak nagyon sokba került az, ami úgymond neked
ingyen van, vagy amiért valamit fizetsz, a többi meg támogatás rajta, az neki
sokba került. Az életébe, a vérébe került. Abba került, hogy emberré legyen, és
33 évre felvegye az emberi testet, hogy hozzánk hasonló legyen mindenben,
kivéve a bűnt. Hogy 33 évig szenvedjen ezen a földön. A másik, hogy mit jelent
az, hogy végy tőlem, ez is fontos. Igen, mert fizetned kell neked ezért.
Ne pénzben gondolkozzál — amikor Zákeus házába bemegy az Úr Jézus
Krisztus, akkor Zákeus azt mondja: jöjjön Jézus, bármibe kerül. Ő sokat fizetett mikor Jézus a házába ment, de nem Jézusnak fizetett. Hanem azt mondja:
Uram, azt, amit patvarkodással elvettem, annak négyszeresét visszaadom, és
vagyonom felét a szegényeknek adom. Miért? Azért, mert Zákeus azt, ami neki érték volt, már nem tartotta annak. Kárnak és szemétnek ítélte. Pál apostolnak oda kellett adni a gazdag tudományát — neki a tudomány, meg a törvény megtartása volt a gazdagsága. Az Ószövetség rendelkezéseinek a tisztelete. Neki azt kellett letennie. Amikor Efézusban elindult az ébredés, akkor kivittek a város főterére mindenféle könyvet, ami babonával volt tele, és azt
mondták: ezeket elégetjük. Ez az ellenérték.
Amikor az ember Jézust megtalálja, akkor ezt örömmel odaadja. Egyrészt,
mert már szabad tőle, másrészt ezzel Jézus rendelkezésére akar állni. Ezért
mondja azt: vegyetek tőlem. Mert ha Jézus bejön az életedbe, neked is sok min6
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dent fel kell számolnod. Nem pénzben kell fizetned, úgy ingyen van. A gazdag
ifjú azt mondta: jöjjön Jézus, de lehetőleg ne kerüljön semmibe. Ő nem tudta
megadni az árát, mert neki abban volt a szíve. Azt mondja a Biblia: ahol a ti
kincsetek, ott van a ti szívetek is. És ha a kincsét elvették volna, olyan lett volna, mint ha a szívét kitépik ennek a gazdag ifjúnak.
Amikor Jézust az életedbe beengeded, sokba kerül, igen. Átalakul az időbeosztásod, átalakul a kiadás-bevételi oldal — ingyen van, de megváltozik az a
gondolatod, hogy a vagyon, az ész, a bölcsesség, a tudomány, a test a minden,
és örömmel adod oda Jézus Krisztusnak a te dolgaidat. Végy tőlem szemgyógyító írt, hogy láss, fehér ruhát, hogy ne látszódjon ki mezítelenséged rútsága.
Még egy harmadik dolog, amire figyeljünk. A 20. verstől: „Íme az ajtó előtt
állok és zörgetek, ha valaki meghallja a hangomat, és kinyitja az ajtót, bemegyek ahhoz, és vele vacsorálok, ő pedig énvelem.” Ez szép, de el kell mondjam:
ez egy kép. Ezt a képet sokan félreértik.
Tudom, hogy a mi református egyházunkban is sokszor úgy magyarázzák
ezt az igét, hogy az ember szíve egy ajtó, amin csak belül van kilincs. Szeretném kérni: ezt felejtsétek el, mert ez a kép a Biblia alapján nem áll meg. Ennek nem az az üzenete és jelentése, hogy a te szíved ajtaján belülről van kilincs,
mert akkor mit hirdetnénk: ha akarod, kinyitod, ha akarod, nem, és azt hirdetnénk ezzel, hogy rajtad múlik, hogy kinyitod-e. Mi azt hirdetjük: hidd el,
ami történt, mert ott történt már egy nagy ajtónyitás. Azt az Isten nyitotta ki,
Ő tárja ki előtted. Nem te nyitod ki az ajtót, az ki van tárva, az Isten szeretete
már kitárta. Kitárta karácsonykor a jászolbölcsőben, a Golgota keresztjén, a
feltámadott nyitott sírjában. Mit akarsz még?
Ez azonban mégis szép kép. Azért, mert van üzenete mégis a számunkra.
Az első arról beszél, hogy az ajtó előtt állok és zörgetek: Isten keresi mindig az
embert, nem az ember az Istent, mert akkor hasonlóak lennénk a vallások tömkelegéhez, akkor csak tucatvallásunk lenne. Mi azt hirdetjük, hogy Isten keresi az embert. Azért jött az Emberfia, hogy megkeresse és megmentse azt, ami
elveszett.
Ennek a képnek a másik jelentése, hogy vedd tudomásul: igen, van ajtó, mi
a bűn következtében kívülre zártuk az Istent az életünkből. Tulajdonképpen Ő
zárt ki bennünket, az élet fájának az útját Ő zárta le. A lényeg az: én el vagyok
választva az élet forrásától, az üdvösség Urától, a golgotai drága vér bűnbocsátó
és gyógyító erejétől. Ahhoz, hogy az életemben történjen valami, ahhoz Jézus
Krisztusnak be kell jönnie az életembe. Jézus Krisztusban kell lennem. Sőt nemcsak benne kell lennem, hanem benne kell maradnom is. Maradjatok énbennem és én tibennetek. Olyan, mint a szőlőtő és szőlővessző. Nekem benne kell
élnem. A bűneim elválasztanak Istentől. Az, hogy kopog, az Ő kegyelmére utal.
Az embernek kellene kopogni. De miért kopog mégis Jézus Krisztus? Mert te
nem tudsz kopogni. A halott ember semmit nem tud csinálni. Ezért kopog Jézus Krisztus. És ez a kegyelmi időt is jelenti. Jövök lágy, szelíd suttogással, de
vigyázz, mert jön idő, amikor te kopogsz nekem. Most még én kopogok. Ez a
kegyelmi időre utal.
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Hogy Jézus az ajtó előtt áll, azt jelenti, hogy a hűtlenekhez Ő nem lett hűtlen. Ő a hű és igaz tanúbizonyság. Azt jelenti: közel van. De ne elégedj meg azzal,
hogy közel van. A Biblia ezt hirdette: Isten nincs messze egyikünktől sem. Ne
elégedj meg azzal, hogy te vagy közel Isten országához — mert ezt is mondja Jézus: nem vagy messze Isten országától. Ne elégedj meg, míg nem lesz találkozás,
együtt vacsorázás, nem lesz egy asztalhoz ülés, míg nem tudod Isten döntésére
azt mondani: ámen, míg az Ő kiválasztó csodájára nem tudod azt mondani: nem
ellenkezem tovább, Uram. Tölts fel, újíts meg, szülj újjá, és a tied vagyok.
Hadd mondjuk együtt ma: bizony, igen, ámen, úgy legyen. Akiket én szeretek, azokat megfeddem és megfenyítem. Ó mennyire szerette Jézus ezt a
gyülekezetet. Mennyire szeret bennünket, téged.
Langymeleg vagy? Ma hirdetem: van gyógymód. Nem leír téged Krisztus,
hanem felírja a recepted. Váltsd ki, és elindulsz a gyógyulás útján, hogy újból
lobogjon a szíved az Úrért. Mindezt végezze el Ő maga benned!
Imádkozzunk!
Köszönjük, Úr Jézus Krisztus, hűséges szeretetedet és kegyelmedet. Köszönjük, hogy ennek a kegyelemnek nemcsak a hírét hallottuk most, hanem
szemünkkel látjuk a jeleit is.
Köszönjük, hogy a sákramentumban hitünket erősíted, és ezért az úrasztala meg van terítve, és bizonyítod irántunk való kimondhatatlan szeretetedet
és hűségedet, hogy még ma is jössz lágy szóval, kéréssel, hívással, és ma is költögeted azokat, akik halottak vétkeikben, és azokat is, akik már langymelegek
lettek, mert az első szeretet tűzét elhagyták.
Kérünk, áldd meg ezeket az igéket a szívünkben. Bocsásd meg önteltségünket. Bocsásd meg, hogy újból és újból oda kell igazítani gondolatainkat, értékrendünket a te gondolataidhoz és értékrendedhez, hogy szeressük, mit Urunk
szeret, tegyük, amit Ő kíván. Gyűlöljük, amit Ő gyűlöl, tegyük, amit Ő akar.
Menjünk, ahova Ő küld, tegyük azt, amit Ő akar elvégezni általunk. Erre segíts
bennünket, Urunk, hogy veled éljünk és benned élhessünk.
Kérünk, áldd meg gyülekezetünket. Kérünk, hozd elő azokat, akiket előhívsz irgalmas igéddel és Lelkeddel. Kérünk, hadd épüljenek be a gyülekezetbe, akik talán ezen a héten hallották meg a hazahívó szót: Vár Atyád szerelme,
vár rád vigasza. Jöjj a messze tájról, ó jöjj haza.
Köszönjük, hogy minden messzeségből lehet hozzád jönni, és minden mélységből lehet hozzád kiáltani.
Könyörülj meg, Urunk, betegeinken, kórházban levőkön, a nyomorúságban lévőkön, hogy miközben a testi földi porsátorunk gyengül, a belső ember
épüljön, növekedjen, erősödjön napról napra. Áldd meg azokat, akik gyászolnak. Kérünk, vigasztald őket azzal a vigasztalással, ami az igédben található.
Kezedbe tesszük családtagjainkat, közel- és távoli szeretteinket, munkánkat, vagy éppen munkanélküliségünket, örömünket, bánatunkat. Légy irgalmas,
hűséges Pásztorunk, és vezess a te utadon bennünket.
Ámen.
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