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Imádkozzunk!
Köszönjük, hogy ezen a reggelen is feléd fordulhattunk dicsérő énekkel,
Urunk, Jézus. Köszönjük, hogy felmentél a mennybe, ott ülsz az Atya jobbján,
és onnan pásztorolod, vezeted a te népedet. Köszönjük, Urunk, hogy oda vársz
bennünket is, miután helyet készítettél nekünk. Valljuk, hogy visszajössz ismét,
és engedd meg, hogy amit énekeltünk, az igaz legyen az életünkre nézve, hogy
várunk téged!
Bocsáss meg nekünk, ha belefeledkezünk a világ dolgaiba! E világ sodor
bennünket magával: a mindennapok tennivalói, feladatai, küzdelmei, harcai, és
közben elfelejtjük nézni a felhőket, hogy vajon nem lépsz-e elő valamelyik mögül. Mikor lát meg téged minden szem, még akik által szegeztek is?
Taníts a mai igéből is bennünket arra, Úr Jézus Krisztus, hogy hogyan várjunk téged! Adj igéd előtti alázatot, megértést, és engedd, hogy mindannyian
áment tudjunk mondani az igére! Hadd valljuk, hogy úgy van, és úgy legyen!
Úgy van, ahogy kijelentetted, ahogy megírattad az apostolok, a próféták, a szent
emberek által, és úgy legyen az életünkben, ahogy te azt leírtad! Szentlelked által segíts eljutni bennünket erre, téged dicsérve, magasztalva, hálát adva mindazért, amit elvégeztél, és amit végzel ma is mibennünk! Köszönjük, hogy elvégeztél mindent miértünk, és most szeretnél tovább munkálkodni bennünk.
Áldunk téged, hogy ezen a mai vasárnapon megteríthettük az úrasztalát,
emlékezhetünk ismét a te kereszthalálodra. Szemünk elé akarod állítani ismét
szenvedésidet, vérrel koronázott, szent keresztedet, és azt akarod, hogy egészen
bizonyosak legyünk abban, hogy bűneink meg vannak bocsátva a te nevedért.
Áld és magasztal téged a szívünk ezért!
Ámen.

LEGYETEK KÉSZEN!
Igehirdetés
Isten igéjét hallgassuk meg a mai újszövetségi igeszakaszból, a Márk írása
szerinti evangélium 13. fejezetének a 21. versétől a 33. verséig bezárólag: „Ha
pedig akkor ezt mondja néktek valaki: Ímé itt a Krisztus, vagy: Ímé amott, ne
higyjétek. Mert hamis Krisztusok és hamis próféták támadnak, és jeleket és
csodákat tesznek, hogy elhitessék, ha lehet, még a választottakat is. Ti pedig
vigyázzatok; ímé előre megmondottam néktek mindent. De azokban a napokban, azután a nyomorúság után, a nap elsötétedik, és a hold nem fénylik,
És az ég csillagai lehullanak, és az egekben levő hatalmasságok megrendülnek. És akkor meglátják az embernek Fiát eljőni felhőkben nagy hatalommal
és dicsőséggel. És akkor elküldi az ő angyalait, és egybegyűjti az ő választottait a négy szelek felől, a föld végső határától az ég végső határáig. A fügefáról vegyétek pedig a példát. A mikor ága már zsendül, és levelet hajt, tudjátok, hogy közel van a nyár. Azonképen ti is, mikor látjátok, hogy ezek meglesznek, tudjátok meg, hogy közel van, az ajtó előtt. Bizony mondom néktek,
hogy el nem múlik ez a nemzetség, a míg meg nem lesznek mindezek. Az ég
és a föld elmúlnak, de az én beszédeim soha el nem múlnak. Arról a napról
és óráról pedig senki semmit sem tud, sem az égben az angyalok, sem a Fiú,
hanem csak az Atya. Figyeljetek, vigyázzatok és imádkozzatok; mert nem
tudjátok, mikor jő el az az idő.”
Kedves testvérek, nagyon örültem, hogy Márk evangéliumából ez a szakasz
jutott mára, és hogy ezekben a napokban Jézus Krisztus visszatéréséről olvashatunk, az utolsó időkről, amit a teológia „eszkatológia”-nak nevez. Azért örültem, mert az elmúlt napokban, hetekben, a gyülekezetben is többeknél lett ez
kérdés. Én úgy vettem ezt a mai igét, mint Isten drága válaszát ezekre a kérdésekre, amelyet most nemcsak azoknak, akiknek ez kérdés volt, hanem így mindnyájatoknak meg szeretnék magyarázni, amennyit Isten Szentlelke megértetett
velem.
Jézus Krisztus beszélt az ő visszajöveteléről, mégpedig úgy, amely egészen
bizonyosan be fog következni, és az evangéliumok, a szinoptikusok különösen
leírják azt, hogy mik lesznek a jelei az ő visszajövetelének. Nagyon sokan szeretnek ezzel foglalkozni. Ironikusan azt is mondhatnám, hogy valakik sportot
űznek abból, hogy felállítsák az időrendi sorrendet. Vannak olyan vallási közösségek, akik ezt nyomtatásban meg is jelentették, ki is adták. Sokszor találkozom
atyafiakkal, akiknek ez a kérdésük, hogy mikor lesz a nagy nyomorúság, meg
mi lesz akkor, mikor lesz az ezeréves birodalom, és így lehetne sorolni tovább.
Vannak szekták, amelyek számolgatták és számolgatják, hogy Jézus Krisztus mikor fog visszajönni, és ezzel rémítgetik az embereket. Aztán, mikor már a
harmadik időpont se jött be nekik, akkor azt mondták: de a harmadik időpontban visszajött, csak láthatatlanul. A Jel 1,7 pedig azt mondja, hogy amikor Jézus
visszajön, akkor minden szem meglátja. Tehát, Jézus Krisztus láthatatlanul nem
jöhetett vissza 1917-ben! Sokan figyelik a jeleket, és ebből következtetnek. Mivel itt van a Covid-járvány, sokan ezt is egy nagy jelnek veszik, meg a földrengéseket, meg a klímaváltozást.
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Kedves testvérek, a mai igéből szeretném a számotokra azt a roppant fontos üzenetet elmondani, hogy nem az a kérdés, mikor lesz Jézus Krisztus eljövetele, de még az sem, hogy mi lesz akkor! Senkitől nem hallottam viszont azt a
kérdést, hogy: „mondd már meg nekünk, mit cselekedjünk addig?” A hívő embernek ez a kérdése: mi a dolgom addig? Mi a feladatom addig? Nem az, hogy
hogyan lesz! Sokan meg se érik, mert nagyon sok hívő meg fog halni addig, és
akkor nekik már nem lesz fontos, hogy mi lesz a menetrend, ha Jézus Krisztus
visszajön. Az 1Thessz 4. fejezete szerint az Úr fogadására elragadtatunk, és így
mindenkor az Úrral leszünk. Tehát, nem azzal kell foglalkoznunk, hogy mikor
lesznek meg ezek! Ahogy a tanítványok kérdezték, Jézus válaszolt nekik: „senki
nem tudja, még a menny angyalai sem, csak az én mennyei Atyám egyedül” – írja az evangélium. Sokkal nagyobb kérdése a mi életünknek, hogy mit tegyünk
addig, és erre szeretnék ma választ keresni!
Sokan nem értik az előbb felolvasott igéből, amikor Jézus ezt mondja: „nem
múlik el ez a nemzetség, míg mindezek meg nem lesznek”. Nincs itt valami tévedés? Hiszen már régen meghaltak azok, akik akkor éltek! Vagy Jézus Krisztus talán tévedett, hogy olyan hamar lesz az ő visszajövetele, hogy ez a nemzetség nem fog elmúlni? Nem erről van szó, testvérek! Jézus itt arról beszél, hogy
„nem múlik el ez a nemzetség, míg mindezek meg nem lesznek”, hogy már abban a nemzetségben, abban a korban elkezdődnek azok a folyamatok, amiről
Jézus Krisztus beszél.
Az 50-es években Pál apostol a leveleiben is ezzel foglalkozik, amikor a hamis tanítókról beszél, akik azt mondták, hogy itt van a Krisztus, vagy ott van a
Krisztus. Azt mondja a Kolossébelieknek, hogy „senki titeket meg ne tévesszen”,
mert már ott voltak a tévesztők! A galatákat is feddi az apostol azért, mert más
evangéliumra hajlottak, mégpedig milyen hamar! Azok a jelek elkezdtek bekövetkezni. Az egyik legfontosabb jel, amiről Jézus beszélt, hogy a jeruzsálemi
templomot 70-ben lerombolják. Hát abból a nemzetségből, Jézus korából, még
sokan megélhették ezt, még akkor is, ha abban az időben az átlagéletkor valószínűleg kevesebb volt. Tehát, még 70-ben élhettek azok, akikkel Jézus beszélt,
akik akkor már 40, 50, 60, 70 évesek voltak. Az a nemzedék nem múlik el, míg
mindezek el nem következnek! A tanítványok kérdeznek: mikor lesz mindez?
Jézus Krisztus azonban nem azt akarja eléjük adni, hogy mikor lesz mindez, hanem ezekben az igékben arról beszél nekünk, hogy hogyan készülődjön Isten
népe arra a napra.
Csak néhányat hozok elétek, testvérek, amit Jézus Krisztus elmond. Azt
mondja először: legyetek készen! Nem azt mondja, hogy számítgassatok, találgassatok, hanem hogy legyetek készen! Legyetek úgy készen, mint az a szolga,
aki nem tudja, hogy az ő ura mikor fog visszajönni! Azért, mert ha mi tudnánk,
hogy Jézus Krisztus mikor fog visszajönni, akkor az utolsó három napon elkezdenénk készülődni.
Fiatal lelkész koromban hallottam egy történetet a szomszéd falu idős lelkészéről, aki nyugdíjba készült. Akkor még a Református Lelkészi Nyugdíjintézetnél az volt a szokás, hogy az utolsó öt év számított bele a nyugdíjba, és akkor
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Lajos bácsinak mondták: Lajos bátyám, te egész életedben nem fizettél nyugdíjjárulékot, hát mi lesz a nyugdíjaddal? Amikor Lajos bácsi ezt komolyan vette, akkor még azt is beírta, hogy két kosár diót kapott a szomszédasszonytól,
mert a lelkész akkor beírhatta a természetben kapott javadalmaknak az árát
is. Beárazta a két kosár diót, hogy az ár ennyi. (Aztán most már nem az utolsó
öt év, hanem az utolsó ötven év számít bele a nyugdíjba.)
Kedves testvérek, így lenne az ember, hogyha tudná, hogy Jézus Krisztus
mikor jön vissza: majd az utolsó három napon elkezdek készülni, van még idő!
Az Úr Jézus azonban azt mondja: úgy legyetek készen, hogy nem tudjátok, mikor! Ezen a mai napon meglehet már! Gondoltunk erre? Ebben az éjszakában
meglehet, hogy Jézus Krisztus visszajön! Ha tudná a ház ura, hogy mikor jön
a tolvaj – mondja egy másik helyen az Úr Jézus –, akkor ott állna vasvillával.
Akkor az emberek halogathatnák a megtérést is: majd ráérek megtérni! Abból
csak olyan „megtérés” lenne, mint Akhábé. Úgymond „megtér” Akháb, de csak
félelemből. Amit én nem neveznék megtérésnek, a halál árnyékának völgyében,
mert már fél az ítélettől.
Nagyon fontos ebben az igében, hogy ne a jeleket figyeljük, hanem Jézust! Az ige sehol nem mondja nekünk, hogy nézzük a jeleket, hanem legfeljebb azt mondja, hogy vegyük tudomásul a jeleket! Az ige nekünk azt mondja,
hogy nézzünk Jézusra, a hit szerzőjére és bevégzőjére! Őrá érdemes nézni! A jeleket se nagyon érdemes figyelni, azok megvannak, azokat tudomásul kell venni.
Az Úr Jézus továbbá azt mondja: vigyázzatok! Mit jelent vigyázni a hívőnek? Két dolgot jelent. Először is: vigyázzatok, hogy valaki meg ne tévesszen
titeket! Erről beszél az Úr Jézus. Ma is annyi hamis evangélium, annyi hamis
tanítás van! Ha valaki azt találná mondani: itt van a Krisztus, vagy ott van a
Krisztus; vagy itt találkozhatsz Jézussal csak; vagy Budapesten találkozhatsz
Jézussal; ne higgyétek! Jönnek a tévtanítók, és ha valakinek nincs élő hite, akkor hiszékeny lesz. Elhiszi a tévtanokat, mert nem tudja, mi az igazi. Nem tudja
mi a tiszta.
A másik, amiről Jézus Krisztus beszél: vigyázzatok, hogy el ne csábítson titeket a világ! A hívőre nézve ez a két veszély van: elcsábítja a hamis tan, meg elcsábítja a világ zaja, a világ szépsége, a világ gyönyörűsége. Elcsábítja úgy, mint
Démást elcsábította Pál apostol mellől, aki inkább választotta a világot. Pedig
tudjuk az igéből: mit használ az embernek, ha az egész világot megnyeri is, de a
lelkében kárt vall? Ó, hányakat elcsábít a világ, siker, gazdagság, előrelépés, karrier, kényelem! Jézus Krisztus azt mondja: vigyázzatok!
A következő, amit Jézus mond: meg ne rémüljetek! Nem szeretné az Úr Jézus Krisztus, hogyha mi úgy készülnénk az ő visszajövetelére, hogy látván a jeleket, megrémülnénk. Hadd mondjam el nektek, hogy az a szó, ami itt van az
eredeti szent szövegben, nem is azt jelenti igazán, hogy „megrémüljetek”, hanem
inkább úgy fordítjuk, hogy „ne rémüldözzetek”! A kettő közötti különbség az,
hogy az egyik egyszeri dolog: megrémül valaki valamitől; rémüldözni pedig azt
jelenti, hogy folyamatosan félelemben él, mintha egy állapot lenne ez a rémület.
Aki rémüldözik, az állandóan sopánkodik, panaszkodik, állandó letargiában van,
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és a rémület akadályozza abban, hogy a Krisztustól kapott feladatát, szolgálatát
betöltse. Az elveszi a lelki örömöt!
Aztán Jézus ilyet is mondott: mikor várjátok az Urat, legyen derekatok felövezve, lámpásotok meggyújtva! A katonaságnál, akik őrségbe mentek, azoknak
bakancsban kellett aludni. A kabátot le lehetett tenni, de ruhában, bakancsban
kellett aludni. Talán a cipőfűzőt lehetett megoldani, vagyis mindig készenléti állapotban kellett lenni. Vannak olyan munkahelyek, ahol van ügyelet, készenlét.
Aki készenlétben van, azt bármikor hívhatják. Isten az ő hívő népe életében sokkal inkább ezt szeretné, minthogy valamilyen menetrendet tanulmányozzunk,
hogy mikor mi lesz. Inkább legyünk készen!
Aztán ilyet mondott még Jézus: legyetek szentek! Éljetek szent életet! Legyen a megszentelődés ott az életetekben! Ezt várja az Úr Jézus Krisztus, testvérek, mert készülődésünk legfőbb bizonyítéka a megszentelődés. Ez pedig azt
jelenti: legyen egyre több győzelmed és egyre kevesebb vereséged a hit útján!
Egyre kevesebb vereség, bukás, egyre kevesebb lelki baleset, és egyre több Krisztussal elvett győzelem! Azt mondja a 84. zsoltár egyik verse: „mennek erőről erőre, győzelemről győzelemre”. Azt szeretné az Úr Jézus Krisztus, hogy az ő megváltott népe ne egy vesztes hadsereghez legyen hasonló, hanem egy győztes
Úrnak, egy feltámadott, dicső Királynak a győzelmes hadserege legyen! Menjünk erőről erőre, győzelemről győzelemre!
Jézus visszajövetelével kapcsolatosan a két legfontosabb ige az evangéliumokon kívül, a Thesszalonikabeliekhez írt levélben és Péter apostol 2. levelében van. Péter apostol 2. levelének a 3. fejezetében ezt mondja az ige: mivel
mindezek meglesznek – mert ez nem kérdés – „milyen szentül és kegyesen kell
nektek élnetek (…) minthogy ezeket várjátok, igyekezzetek, hogy ő tisztának és
feddhetetlennek találjon benneteket békességben!” Azt mondja tovább az ige:
„ezekben van néhány nehezen érthető dolog, amelyeket a tanulatlanok és az
állhatatlanok kiforgatnak, mint más írásokat is a maguk vesztére” – erről írt
Pál is. Nincs ellentét a Bibliában! Az apostolok ugyanazt mondták.
Jézus Krisztus azt mondja, hogy imádkozzatok! Az imádság legfőképpen
nem azt jelenti, hogy ha nagy szükségem van, akkor az Urat segítségül hívom,
hanem hogy olyan életet élek, amelyben az egész életem egy szüntelen imádság
még akkor is, ha a számmal ezt nem mondom ki. Úgy szoktuk mondani, hogy
imaéletet élek. Mi az imádság? Az én nemzedékem még abból a rövidített Kátéból tanult, amelyben így fogalmazta meg a hitvallás írója: „Az imádság Isten
gyermekeinek a mennyei Atyával való beszélgetése.”
Ugye, milyen egyszerűen van megfogalmazva? Imádkozni nem tud más,
csak Isten gyermeke, mert aki nem Isten gyermeke, azt sem tudja, hogy kihez
imádkozik, ki az, akit ő megszólít. Az imádság Isten gyermekeinek a mennyei
Atyával való beszélgetése, amelyben dicsőítjük őt, hálát adunk, és elé tárjuk
mindazt, ami nekünk, és ami testvéreinknek testi és lelki életére nézve szükséges. Testvéreim, nem érdemes nekünk menetrendet tanulmányoznunk, hogy
mikor mi lesz! Kérdés az, hogy mikor jön el az ezeréves béke országa? Sokkal
inkább azzal törődjünk, hogy szüntelen imádkozzunk!
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Ezen a mai vasárnapon különösen szeretném kiemelni azt, amiről Jézus
Krisztus beszélt az utolsó vacsora alkalmával! Így olvassuk ezt az 1Kor 11. fejezetében: „ezt cselekedjétek, valamíg eljövend.” Hát, megvan a program, testvéreim! Azt mondja Jézus, hogy ezt cselekedjétek: „vegyétek a kenyeret, és vegyétek a pohárt!” Azért mondja ezt az Úr Jézus Krisztus, hogy ne legyen nekünk
olyan sok időnk és erőnk menetrendeket tanulmányozni, hogy mikor mi lesz,
hanem tegyük azt, amit elrendelt! Ne azzal foglalkozzunk, ami el van rejtve, amit
nem tudunk, amiről csak az Atya tud, hanem azzal, amit tennünk kell addig!
Az egyik vasárnap elmondtam egy úrvacsorás istentiszteleten, hogy Isten
hívő népe számára az úrvacsora nem választható lehetőség. Bocsánat, hogy így
mondom: kutyakötelesség, mert az első hívők így vették a Krisztust! A reformátorok így prédikálták a Krisztust. Így terítették meg az úrasztalát minden
református templomban évtizedekkel ezelőtt is, és majd ha Isten ad egy nagy
ébredést, akkor így lesz ezután is, mert Jézus Krisztus azt mondja, hogy addig
tegyük, amíg Ő eljön!
Mit mondott az Úr Jézus Krisztus még? „Boldog az a szolga, akit az ő Ura,
mikor eljön, munkában fog találni.” Ez is nagyon fontos, egy életprogram a hívőknek! Egyszer egy fiatal mondta nekem: Géza bácsi, tulajdonképpen ott gondolkodtam el az életemről, amikor elmentem a diszkóba, és eszembe jutott,
hogy Jézus Krisztus bármikor visszajöhet. Hát mi lesz, ha engem itt talál? Vajon
magával ragadna-e? Ez a fiatal kijött onnan, és többet be nem ment. Hát nem
jogos, testvéreim, hogy hol talál?
Nagy vágyam, és sokszor imádkozom is érte, hogy „Uram, amikor elviszel
innen, akkor legalább azt tedd meg, hogy ne szolgálat előtt, hanem inkább szolgálat után, amikor egy vasárnap befejeztem a szolgálatokat!” Úgy, mint a dédnagyapám, aki még megtartotta a délutáni istentiszteletet áldozócsütörtökön,
aztán rosszul lett, estére meghalt. Valahogy így, ne a szolgálat előtt! Ne úgy essen ki a kezemből a kenyérvágó kés, mint egy lelkipásztornak, aki vágta a kenyeret reggel az úrvacsorára! Ma reggel megint eszembe jutott: Uram, ha menni
kell, csak ne ilyenkor! Boldog az a szolga, akit munkában talál az ő Ura! Hogy
fog találni bennünket?
Az Isten szerinti munka az, amire az 1Kor 15,58 azt mondja, hogy „nem hiábavaló a ti munkátok az Úrban”. Ott fog találni? Szolgálatban? Egy kedves holland bibliaiskolás tanártól hallottam ezt az igét, és sose felejtem el, azzal fejezte
be, hogy „boldog az a szolga, akit az ő Ura munkában talál”: munkában őérette. Nem mindegy, hogy milyen munkában talál! Sokunkat munkában találna,
de munkában őérette! Az 1Thessz 5,4-8 verseket hadd olvassam még fel, hogy
mit ír nekünk Isten igéje! „ De ti, atyámfiai, nem vagytok sötétségben, hogy az
a nap tolvaj módra lephetne meg titeket. Ti mindnyájan világosság fiai vagytok
és nappal fiai; nem vagyunk az éjszakáé, sem a sötétségé! Ne is aludjunk azért,
mint egyebek, hanem legyünk éberek és józanok! Mert a kik alusznak, éjjel
alusznak; és a kik részegek, éjjel részegednek meg. Mi azonban, a kik nappaliak
vagyunk, legyünk éberek, felöltözvén a hitnek és szeretetnek mellvasába, és sisak gyanánt az üdvösségnek reménységébe!”
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Hát nem arról beszél Isten igéje, hogy vajon hogyan várjuk Krisztust: hiányos lelki öltözetben vagy teljes lelki díszben? Éljetek békességben! Képzeljétek el, ha két ember haragban van egymással, és Jézus Krisztus visszajönne! Vajon meg fogja jutalmazni őket azért, mert haragudtak a másikra? Az a Jézus, aki
azt mondta, hogy „bocsássatok meg egymásnak”? „Hányszor, Uram?” „Hetvenszer hétszer is!” És tartanak évekig, évtizedekig tartó haragot! Az én lelkészem
sokszor így imádkozott, amikor fiatal koromban imádkoztam vele: „Köszönöm,
Uram, hogy nem jöttél vissza az éjszakában!” Bizony, ha mindezeket nem tudjuk
az életünkre vetíteni, akkor jó, ha úgy imádkozunk, hogy köszönöm, Uram, hogy
ma éjszaka nem jöttél vissza, mert vannak még rendezetlen dolgaim, ügyeim!
Nem találtál volna még készen engem, hogy úgy állíts oda az Atya elé, tisztán és
szeplő nélkül!
Ezért mondja nekünk, testvérek, mai igénk is, hogy mit csináljunk addig,
mit vár tőlük addig a mi Urunk! Nem azt, hogy számolgassuk, mikor jön vissza.
Nem azt, hogy menetrendet állítsunk fel, mert a Biblia erről nem beszél. De arról nagyon világosan tanít, hogy hogyan éljünk, és mit kell tennünk addig! Újra
olvasom az 1Thessz 5. fejezetéből: „Ti pedig, atyámfiai, meg ne restüljetek a jó
cselekvésében!” Cselekedjünk jót mindenekkel, legfőképpen hitünk cselédeivel! Azért, mert a Biblia szerint a jó cselekedet a hit gyümölcse, a hitből fakadó
hálának a jele. Mutassuk meg a hitünket a mi cselekedeteinkkel!
Segítsen erre bennünket a mi Urunk, aki egészen biztosan visszajön úgy,
ahogy elment! Hiszen már az elmenetelekor megmondatott, hogy úgy fog eljönni, ahogy látták őt elmenni. Vagyis, eltakarta egy felhő a szemük elől. Ugyanígy
fog Jézus Krisztus akkor majd egy felhő mögül feltűnni, Ő maga, a mi megfeszített és feltámadott Urunk. Várod-e így Őt?
Ma erre keressük meg a választ, testvérek! Egyrészt arra, hogy várjuk-e a
mi Urunkat, „mert a Lélek és a menyasszony ezt mondják, jövel, és aki csak
hallja, mondja: bizony jövel, Uram, Jézus!” A második kérdése legyen a mai napi istentiszteletünknek az, hogy úgy várom-e Őt, ahogy Jézus Krisztus elrendelte: legyetek készen, vigyázzatok, imádkozzatok, el ne hitessen valaki titeket,
munkálkodjatok, dolgozzatok, szolgáljatok, imádkozzatok, rendezzétek a dolgaitokat!
Testvérek, Jézus Krisztus visszajövetelére jó lenne úgy várni, ahogy a záróénekben fogjuk énekelni: „Hogy majd ha jössz, készen legyünk!” Legyetek készen azért ti is!
Ámen.
Imádkozzunk!
Drága Úr Jézus, áld és magasztal téged a mi szívünk, hogy egyszer vissza
fogsz jönni. Hadd köszönjük meg azt a kegyelmi időt, amelyet kapott még ez az
egész teremtett világ, hogy még nem jöttél vissza! Köszönjük, hogy hangzik még
a te igéd, sok helyen hirdetik a tiszta evangéliumot és hívogatnak hozzád. Felmutatnak téged, mint megfeszítettet, akiben van a mi váltságunk, véred által
bűneink bocsánata.
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Bocsásd meg, Urunk, ha valóban mi is csak számolgattuk, hogy hogyan, mikor, milyen jelek vannak, vagy rémüldöztünk ezektől! Az utolsó idők jelei vesznek körül bennünket, de nem most kezdődtek ezek, hanem már a te korodban,
Urunk. Már kétezer év óta körülvesznek bennünket ezek a jelek. Kérünk, hogy
hadd tudjunk szent életet élni, téged követve hűséggel várni, és mindazt, amit
ma hallottunk, megvalósítani! Törekedni győzelmekre és kerülni a bukásokat.
Kérünk téged, hogy emelj fel bennünket bűnből, tévedésekből, hamisságokból, indulatainkból, természetünkből, óemberi nyomorúságainkból! Engedd,
hogy felöltözzünk téged, az Úr Jézus Krisztust, naponta! Könyörülj meg rajtunk,
hogy a te hívő néped így tudjon várni és kiáltani: miért késel Jézus! Bocsásd
meg, hogy olyan kevésszer várjuk a te jöveteledet! Megszerettük ezt a világot,
szeretünk itt élni. Nem nagyon várjuk azt, hogy visszajöjj és lezárd ennek a világnak az életét, és új eget és új földet hozz! Kérünk téged, hogy taníts bennünket vágyakozni, sóvárogni a menny után, ahol sokkal inkább jobb!
Hadd tegyük kezedbe a gyülekezetet, a tegnap konfirmáltakat! Hadd tegyük
kezedbe az iskolakezdést, Urunk! Fogadd el hálánkat a nyári alkalmakért, csendeshetekért, pihenésekért! Kérünk, hogy adj új erőt a tanulóknak, pedagógusoknak egyaránt! Kérünk téged, Urunk, hogy áldd meg gyülekezetünk betegeit, elesettjeit! Áldd meg a gyászoló családokat, Urunk, azokat is, akik a héten
álltak meg ravatal mellett, és azokat is, akik az eljövendőben fogják ezt tenni!
Köszönjük, hogy vigasztalt a te igéd bennünket a héten is, mert felragyogtatod előttünk azt, hogy a halállal nincs vége mindennek, hanem egy sokkal jobb
kezdődik. Légy áldott érte!
Ámen.
367. ének
1. Emeljük Jézushoz szemünk, Jön már királyi győztesünk,
Mennyből leszáll s együtt leszünk. Lelkünk vigyázni meg ne szűnjön,
Felséges várástól feszüljön, Az álmot űzd el, készen állj,
Krisztusnép, jön, jön a Király!
2. Azt mondta Jézus: Idelenn Új próba és új küzdelem
A hívők sorsa szüntelen. Azért ne csüggedjünk, ne féljünk,
Az út rövid, végére érünk. Az álmot űzd el, készen állj,
Krisztus-nép, jön, jön a Király!
3. Éneklünk és a perc szalad, A nap, mely nesztelen halad,
Az öröklét felé mutat. De míg hangunk majd zengve szárnyal.
Hozsánnás angyal-kar szavával, Az álmot űzd el, készen állj,
Krisztus-nép, jön, jön a Király!
4. Ó, kérünk, Jézus, jó Urunk, Te szabd meg életünk, utunk:
Hány éjszakánk lesz s hány napunk. Bölcs szívedből töltsd meg szívünket.
Te ismered jól kis hitünket: Küldj, küldj szent sóvárgást nekünk,
Hogy majd ha jössz, készen legyünk.
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