
Ének: 369. dicséret 1. és 9-10. versei Jövel, Szentlélek Úr Isten...

Imádság: Imádkozzunk! 
Áldott vagy Te Felséges Úr Isten!
A próféták bizonyságtételéért – áldunk Téged!
A törvényekért és parancsolatokért – áldunk Téged!
Krisztus evangéliumáért és az apostolok tanúságtételéért –
áldunk Téged, Dicsőséges Isten. 
Áraszd ki reánk a dicsőség Lelkét, 
részesíts minket jelenléted világosságában,
hogy halljuk és megértsük a Te Igédet.
A mi kegyelmes Urunk, Jézus Krisztus által. Ámen. 

Lekció: Ézsaiás 12, 1-6

Textus: János 16,5-15

Keresztyén Testvéreim az Úr Jézus Krisztusban!
A  most  elhangzott  tanításban  Jézus  arra  készíti  fel  a
tanítványokat,  hogy ő nem marad velük itt  a földön. Noha azt
mondja nekik, hogy jobb ha ő elmegy, azért ő is számol azzal,
hogy tanítványai el fognak szomorodni. Valóban nagy változást
jelent be Jézus.  Hosszú ideje együtt  volt  tanítványaival,  együtt
járták Galilea és Júdea városait és falvait; látták a gyógyításokat,
naponta  hallották  Jézus  bölcs  tanítását.  Most  pedig  valami
teljesen újra kell  felkészülniük, ami Jézus szerint jobb lesz, de
azért mégiscsak más lesz.
Jézus  valójában  azt  mondja  el,  hogy  mi  emberek,  akik  a
Szentlélek  eljövetele  után  élünk,  minként  fogjuk  látni  őt  és
miként élünk továbbra is Krisztussal. Jézus azt adja elénk, hogy
száz és ezer évvel az ő földi szolgálata után az emberek, hogyan
maradnak kapcsolatban ővele. Gyakori szokás, hogy idealizáljuk
a  bibliai  kort  és  mindent,  ami  utána  jött,  azt  kisebbnek,

hitványabbnak, jelentéktelenebbnek tartunk. Pedig Jézus nagyon
határozottan előre mutat, amikor arról beszél, minként lehetünk
közösségbe vele. A jövő, mondja Jézus, kiteljesedést, elmélyülést
hoz magával: ott fogtok megtalálni.

Először is,  Isten igazsága kiteljesedik  ebben a  világban.
Nem csak Pilátus, nem csak Heródes és nem is csak a Jézussal
megfeszített  latort  ítélte  meg  Isten,  hanem a  Pártfogó  által  az
egész világot meg fogja ítélni. Jézus Krisztus szolgálatának egyik
vonása  volt,  hogy  a  hitetlenséget  és  a  hazugságot  napvilágra
hozta. Nem dorongolta az embereket, nem olvasta a fejükre, hogy
te  ilyen  vagy,  te  meg  olyan  vagy.  Ő  a  világosság  volt,  de  a
fénnyel együtt az árnyék is megmutatkozott. Amikor azt mondta,
„szeress!”,  akkor  megítélte  azokat,  akik  vallásosságból,  vagy
hazafiságból,  vagy  üzleti  érdekből  jogot  formáltak  arra,  hogy
felebarátaikat  gyűlöljék.  Amikor  kenyeret  adott  a  pusztában
bolyongóknak,  akkor  megítélte  azokat,  akik  elveszik  mások
kenyerét.  Amikor  kimondta  az  igazságot,  akkor  döntés  elé
állította  a  hazugságban  élőket.  A  Szentlélek  munkája  az
testvéreim, hogy Isten napvilágra hozza a világ romlottságát és
megítéli  azt.  Megítéli  a  világ  fejedelmét,  de  megítéli  szívünk
rejtett  hamisságát  is.  Jézus  Szentlelke  által  szembesít  minket
azzal,  hogy  a  látható  világ  felépítésébe  vetjük  bizalmunkat  és
nem hiszünk Jézusban,  aki  az  Atya  jobbján van.  Szembesíti  a
világot azzal,  hogy döntéseink, intézményeink, kultúránk halált
hoz  ránk  és  nem  életet.  Ezért  ne  rettenjünk  meg,  amikor
felismerjük  gyengeségünket,  amikor  megrendül  a  világ
szerkezete, mert ekkor az igaz kép tárul elénk: a világ Isten ellen
szegül  és  ezért  megítéltetik.  Ezzel  pedig  Jézus  munkája
folytatódik itt közöttünk.
Az  igazságnak  azonban  nem csak  ítélet  oldala  van  hanem az
igazság  szabadságot,  békét  hoz.  Jézus  szólt  arról,  hogy  sok
mindent kellene még mondania, de a tanítványok még nem bírják



elviselni. Talán a szomorúság miatt, de talán az emberi korlátok
miatt nem érthették meg Jézust. Azt ígérte, hogy eljön a Lélek, az
igazság  Lelke,  aki  elvezet  minket  minden  igazságra,  a  teljes
igazságra. Jól kell értenünk ezt. Nem arról van szó, hogy a Lélek
a Jézusétól eltérő, vagy azzal ellentétes igazságot tanítana meg
nekünk.  Senki  sem  mondhatja  igazságnak  azt,  ami  ellenkezik
Jézus  tanításával.  Arról  van  szó,  hogy  a  tanítványok  nem
ismerhették  még a  teljes  igazságot,  mert  Istennek  terve  van a
világgal.  Előbb  elkezdik  prédikálni  az  evangéliumot  Júdeában,
majd  a  pogányok  között  hirdetik  Jézus  feltámadását.  Ebben  a
folyamatban  a  tanítványok  megismerték,  hogy  Isten  szereti  a
pogányokat,  megtapasztalták,  hogy  a  világ  minden  népét
megszabadítja  a  mi  Istenünk,  aki  nem  személyválogató.  A
Szentlélek Jézus Krisztus dicsőségét munkálja ebben a világban,
Jézus  evangéliumának mélységét  tárja  fel  az  emberek előtt.  A
Szentlélek  ezekben  a  napokban  is  Jézust  helyezi  elénk,  mert
egyedül őbenne tartatunk meg. Ezekben a napokban azt éljük át,
hogy a világnak az a felépítése, ami soha nem látott jólétet és
biztonságot hozott el közénk, mennyire sérülékeny, milyen hamar
elmúlik. Református hitünk központi eleme, hogy Jézus megtartó
és  üdvözítő  voltát  határozottan  felmutatjuk  és  nem  engedjük,
hogy az bármi elhomályosítsa. Isten Szentlelke elénk tárja, hogy
az üdvösség, testünk és lelkünk megtartása nem ebből a világból
származik,  hanem  Isten  Fiától,  aki  megbocsátja  bűnünket  és
Szentlelkét adja nekünk.
Testvéreim!  A mostani  válsághelyzetnek  rengeteg  magyarázója
van. Van, aki azt gondolja, hogy a környezetvédelem ideje jött el.
Mások más gondolatok propagálására használják ezt  a mostani
helyzetet.  Ti  azonban  engedjétek,  hogy  Isten  Szentlelke
megmutassa  azt  ami  fontos  és  megítélje  azt  a  mi  hitvány.
Bennünk, a világban, a jelenben és az örökkévalóságban. Ámen.

Imádság: Könyörögjünk!
Minden kegyelemnek Istene, 
hallgasd meg kérésünket. 

Add, hogy az a szeretet, 
amivel az Atya szereti a Fiút 
és Fiú szereti az Atyát a Szentlélek közösségében 
megújítsa és elmélyítse minden keresztyén ember életét;
és kérünk részesíts minket a Tőled való hallhatatlan életben. 
Minden kegyelemnek Istene,
hallgasd meg kérésünket.

Imádkozunk Egyházunk vezetőiért,
és a népek vezetőiért,
hogy módot találjanak a megosztottság és bizalmatlanság legyőzésére,
és a Tőled való egységet munkálják közös életünk minden ügyében.
Minden kegyelemnek Istene, 
hallgasd meg kérésünket. 

Add, hogy a családok, a rokonok és a közösségek
az élet támaszai legyenek,
hogy mindnyájan felépüljünk és megerősödjünk a kegyelemben és az 
igazságban. 
Minden kegyelemnek Istene, 
hallgasd meg kérésünket.

Hálát adunk a világért, ami Krisztus által megteremtettél
és az Ő feltámadása által megújítottál;
add, hogy a teremtés bölcs és gondos felvigyázói legyünk. 
Minden kegyelemnek Istene, 
hallgasd meg kérésünket.



A Lélek erejével,
 –aki imádságunkat összekapcsolja Krisztus szüntelen való 
közbenjárásával–
imádkozunk a betegekért, a szenvedőkért, 
a gyászolókért és az elhunyt szerettükre emlékezőkért,
mindazokért, akik szükséget élnek meg. 
Az egész világ gyógyulásáért könyörgünk. 
Minden kegyelemnek Istene, 
hallgasd meg kérésünket.

Kegyelmes Isten, kit Jézus Krisztus Abbának, Atyának szólított, 
fogadd el a mi imádságunkat is.
A Lélek titokzatos munkálkodása által 
erősítsd meg, szélesítsd ki, és mélyítsd el közösségünket Teveled,
ki életünk forrása és életünk célja vagy,
hogy örökkévaló szereteted jelei legyünk. 
Krisztus nevében kérünk, 
ki él és uralkodik Veled és a Szentlélekkel, 
egy Isten, most és mindörökké. Ámen!

Ének: 193. dics. Az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme...


