2020. szeptember 17: áhítat, Evangélikus Hittudományi Egyetem (Csermely Péter)
Kedves Testvéreim! Rendkívüli évet és rendkívüli napokat élünk meg a vírus
szorongattatásában ezekben az időkben. Minden változó-félben van: hol arra, hol erre. Mégis
van biztos pontunk: Mennyei Atyánk most is ránk áradó szeretete. A Károli-fordítás szerint
Malakiás próféta 3. könyvének 6. verse így szól: "Én, az ÚR, meg nem változom." Biztos
menedékünk Urunk, Jézus Krisztus, aki, mint ahogyan a Zsidókhoz írott levél 13. könyve 8.
versében olvashatjuk: tegnap, ma és mindörökké ugyanaz. Ennek a biztos tudatában kezdjük
meg áhítatunkat.
2. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen.
3. Zsoltárolvasás 71. zsoltár (22-es ének)
Benned bízom, Uram,
ne szégyenüljek meg soha!
Igazságoddal ments meg, és oltalmazz engem,
légy kőváram, ahová mindig mehetek,
Mert te vagy, Uram, reménységem,
bizodalmam te vagy ifjúkorom óta.
Dicsőség az Atyának és a Fiúnak és a Szentléleknek
miképpen volt kezdetben, most és mindenkor
és mindörökkön-örökké. Ámen.
Benned bízom, Uram,
ne szégyenüljek meg soha!
4. Imádság
Imádkozzunk. Hatalmas Istenünk! Szerető Krisztusunk!
Hálát adunk Neked, hogy összegyűlhetünk a nevedben ilyen nehéz időkben is.
Kérünk, adj nekünk Rád nyitott szívet, hogy megtapasztalhassuk szerető biztonságodat.
Kérünk, adj nekünk erőt, hogy életünkkel felmutathassuk szerető biztonságodat a Téged
kereső és szenvedő testvéreink számára is. Ámen.
5. Igeolvasás, áhítat
Kedves Testvéreim! Hallgassuk meg helyünkről felállva az Útmutató mai első igéjét ahogyan
megírva találjuk Ézsaiás könyve 41. része 13 versében:
Mert én, az ÚR, a te Istened erősen fogom a jobbodat, és ezt mondom neked: ne félj, én
megsegítelek!
Ezt erősítik tovább a Máté szerinti evangélium sorai, a 14. rész 30-31. versében:
Amikor azonban [Péter] az erős szélre figyelt, megijedt, és amint süllyedni kezdett, felkiáltott:
Uram, ments meg! Jézus pedig azonnal kinyújtotta a kezét, megragadta őt...
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Kedves Testvéreim!
Hadd kezdjem néhány igen személyes mondattal. Mérhetetlenül megrendültem, amikor egykét hete először szembesültem azzal, hogy Péter apostol története az Útmutató egyik mai
igéje. Az elmúlt hetekben feladatok tömege torlódott össze az életemben. Egyszerre kellett
négyszáz diákot levizsgáztatnom az orvosegyetemen, vezetnem öt doktoranduszt, elkezdenem
a tanévet, itt az EHÉ-n (ahol mi, másod-diplomások, egyszerre vagyunk harmad- és
hatodévesek...), és irányítanom egy templom-felújítást, mint az angyalföldi gyülekezet
felügyelője. Szinte csodaként éltem azt meg, hogy el tudom látni a feladataimat, mindenre jut
idő és erő. Voltak azonban kishitű, reményvesztett pillanataim is. Úgy éreztem magam, mint
Péter apostol, aki a vízen jár – majd néha belesüllyed. Erre kézbe kaptam a mai igét...
"Amikor azonban [Péter] az erős szélre figyelt, megijedt, és amint süllyedni kezdett,
felkiáltott: Uram, ments meg! Jézus pedig azonnal kinyújtotta a kezét, megragadta őt..."
Kedves Testvéreim! Ezekben az emberpróbáló időkben mindannyian péterek vagyunk.
Krisztusról, az élő Isten Fiáról hitvallást tevő péterek, az élő Isten segítő kezét megtapasztaló,
csodákat átélő péterek, és megingó, el-elsüllyedő péterek egyaránt. Férgecskék vagyunk,
maroknyiak – ahogyan Ézsaiás könyve mondja Izráelről. Nem a két kezünk, nem az eszünk a
mi erőnk – hanem az Istenbe vetett hitünk. Erről a hitről szólnak a deutero-ézsaiási könyvek,
amelyek örömhírt hoztak a fogságban sínylődő Izráelnek. "Elfáradnak és ellankadnak az ifjak,
még a legkiválóbbak is megbotlanak, de akik az Úrban bíznak, erejük megújul, szárnyra
kelnek, mint a sasok, futnak, és nem lankadnak meg, járnak, és nem fáradnak el" (40,30-31).
"Ne félj, mert megváltottalak, neveden szólítottalak, enyém vagy! Ha vízen kelsz át, én veled
vagyok, és ha folyókon, azok nem sodornak el. (43,1b-2a) Merítsünk erőt ezekben a nehéz
napokban ezekből az igékből. "Én, az ÚR, meg nem változom." Isten szeretete, Jézus ereje
velünk marad.
Mit hozott nekünk ez a vírusjárvány? Aggodalmat, bajt, szorongást és keserűséget. De vegyük
észre, kedves testvéreim, azt, hogy mint minden szorongattatás, ugyanez a vírusjárvány egy
esélyt is hozott nekünk! Esélyt a tanulásra, esélyt Isten hatalmának, Jézus megváltó
szeretetének a felismerésére – esélyt a megtérésre... Éljünk ezzel az eséllyel! Fogadjuk el
Jézus Krisztus minket megragadó, (az eredeti görög szöveg szerint) minket megmentő,
gyógyító kezét! Fogadjuk el Istennek a jobb kezünket szorító, mindenható (az eredeti héber
szöveg szerint) minket megerősítő segítségét!
Milyen egyszerű mindezt mondani... Milyen egyszerű minderre gondolni... És milyen
elképesztően nehéz mindezt megfogadni... Találjunk időt arra, kedves testvéreim, hogy
vonuljunk be a benső szobánkba minden zaklatottság közepén is, csendesedjünk el, és érezzük
meg Jézus Urunk, érezzük meg a Mennyei Atya jelenlétét. ... Érezzük meg azt a szeretetet és
irgalmat, amellyel ránk, maroknyi, bűnös férgecskékre néznek, ahogyan az erős széltől
rettegünk, és közben süllyedezünk. Érezzük meg azt az erőt, amelyet érintésükkel átadnak
nekünk! Robbantson ki Isten mindenható ereje minket a benső szobánk csendjéből, és tegyen
minket hírnökökké, akik hitvallást tesznek a Megváltás evangéliumáról – a nehézségek kellős
közepén. Szálljon le közénk a Szent Lélek Úristen kegyelme, és hatalmas, közösségformáló
erejével nyissa meg mindazok szívét a segítésre és a jóra, akik csak körülöttünk vannak!
Ne féljünk, Kedves Testvéreim, tehát attól, amikor úgy hisszük, hogy süllyedünk. "Mert nem
a félelem lelkét adta nekünk Isten, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét". (2Tim 1,7)
Ámen!
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6. Imádság, Miatyánk
Imádkozzunk. Szerető Istenünk! Megváltó Jézusunk!
Hálát adunk azért, hogy erőt adsz nekünk a mindennapokban.
Hálát adunk azért, hogy tanítasz minket a szorongattatásokkal.
Hálát adunk azért, hogy megtartasz minket a hullámok között.
Kérjük, hogy adj nekünk alázatot, hogy el tudjuk fogadni a Te akaratodat.
Kérjük, hogy adj nekünk alázatot, hogy el tudjuk fogadni a Te segítő kezed.
Kérjük, hogy adj nekünk alázatot, hogy arra induljunk, amerre Te vezetsz bennünket.
Kérünk Mennyei Atyánk, hallgass meg minket,
ahogyan még együtt, a Fiadtól tanult imádsággal Hozzád fordulunk:
Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben
szenteltessék meg a Te neved
jöjjön el a Te országod
legyen meg a Te akaratod,
Úgy a mennyben, mint itt a földön is.
A mi mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma.
És bocsásd meg a mi vétkeinket,
miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek.
És ne vígy minket a kísértésbe.
De szabadíts meg minket a gonosztól.
Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Ámen.
7. Áldás
Kedves Testvéreim! Kérlek, hogy végezetül felállva fogadjátok az áldást.
Áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged!
Ragyogtassa rád orcáját az Úr, és könyörüljön rajtad!
Fordítsa feléd orcáját az Úr, és adjon tenéked békességet! Ámen.
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