Júniusi igehirdetések közül

Pünkösd után

„Szelíd szemed, Úr Jézus, jól látja minden vétkemet,
Személyemet ne vesse meg szelíd szemed, Úr Jézus!”
329. (Steenback Lars 18111870,
Podmaniczky Pál 18551949)

„házak tele mindenféle j óval, amelyet nem te halmoztál fel, ásott kutak, amelyeket nem te
ástál, szőlőskertek és olajfák, amelyeket nem te ültettél, j óllakván vigyázz, meg ne feled
kezz az Úrról, aki kivezetett Egyiptom földj éről, a szolgaság házából.”
Mózes 5. könyve, 6. rész

Mózes 5. kön yvén ek 6. r észe egyr észt tör vén ym agyar ázó szakasz, m ásr észt az
isten i gondoskodás ér telm ezése is.
A ter em tett világ r endjén ek felism er éséből szár m azik a ter em tő akar at tettek
ké for m ált er őter e, am elyet egyszer ű szóval gondoskodásn ak is n evezhetün k.
Ahogy a m űszaki világ m űködési elvéhez tar tozik az őt m egter em tő em ber
gon doskodása, a gép is igén yli, hogy egy kéz m egolajozza az alkatr észeket. Ahogy a
földm űvelő is a term ést az agr ár ism er etek alkalm azásával, folyton os gazdálkodói
tevéken ységével készíti elő, úgy az em ber n ek is, m in t ter em tett lén yn ek ter em tője
útm utatása szer in t szükséges éln ie azér t, hogy léte alkotó lét legyen , és n e váljon ön 
m aga, m ások és a kör n yezet pusztító „ ter m in átor ává” . Ezér t a legfőbb par an csn ak
kell tekin tün k a szer etet par an csolatát.
Az isten i tör vények életün k haszn álati útm utatói. E par an csolatokban a világ
m űködése m in t szen t akar at van jelen . Ha m egtapasztaltam Isten szer etetét, akkor
Isten gondviselésén ek igézetében fogok élni. Ezér t a Szer esd az Isten t!  par an cs sem
par an cs a szó hagyom án yos jelen tése szerin t, csak an n ak kifejezése, hogy életün k
tör vén yei m egker ülhetetlen ek. Az Úr szeretetében éln i a legfőbb ör öm , az ősbiza
lom életr e hívása. Az ő szer etetéből m ár születésün k előtt r észesültün k, m er t Isten
szer etetéből születtün k m in dann yian .
Ne felejtsük el tehát m egválaszoln i a kér dést! Mi a feladatun k? K i a felebar á
tun k? A kérdésben nyilván valóvá lesz az isten i szán dék. Szer esd felebar átodat m in t
ön m agadat!  azaz szer etetből kell for m álnun k em ber i kapcsolatain kat.
Isten szer etetén ek kiár am lása a világr a a te szer ető m agatar tásod által válik
valósággá földi életün kben .

„Az élet, Jézus, nélküled teljes boldogtalanság.
Hajó háborgó tengeren, szelek, ha űzik, hajtják.
Támasztalan vergődve rajt’, segélyt sehol sem látok.
Nem int felém, se rév, se part, s a hullám sírja tátog.
25. Hammar Kaarlo, Turmezei Erzsébet

