Kegyelem nektek és békesség Istent?l, a mi Atyánktól és az Úr Jézus
Krisztustól!

ÉNEKELJÜNK
337:1-2.5 Paradicsomnak te szép él? fája

OLVASSUK I STEN I GÉJÉT
Lk 23,39-43
?Jézus így felelt neki: Bizony mondom neked, ma velem leszel a
paradicsomban.?
Akkor volt a legkisebb a Jézusban hív?k serege, mert egyetlen tagja volt,
és az is haldoklott ? mondta egyszer valaki. Valóban, de ez nem így
kezd?dött. Az els? percekben ? talán órákban ? mindkét vele együtt
megfeszített gonosztev? gúnyolta Jézust. Borzongató belegondolni: a
kínjaiknál és a halálfélelmüknél is er?sebb volt a gonoszság, amely még a
haldoklóba is belerúg, ha máshogy nem, szavakkal.

CSALÁDI
ÁHÍ TAT

De ahogy teltek az órák és figyelték a mellettük szenved? Jézust,
egyikükben valami csendesen megváltozott. Nem tudta összerakni a
képet: aki mellette haldoklik, az nem lehet sem bolond, sem önjelölt
szektavezér, mint ahogy mindenki más hiszi körülöttük. Úgy szenved,
ahogy senki. Igaz minden megnyilvánulása, és valahogy még itt is hatalma
van. Nem legy?zték, hanem áldozatot mutat be! ? az, akinek mondja
magát: Isten Fia!

2 0 2 0 . N A G Y H ÉT

És ez a gonosztev? a keresztre szögezve, a b?n uralta élete keser?
végéhez érkezve, a haldoklás satujába szorítva mégis hihetetlen
szabadságot kap! Szabadságot a megfordulásra, az új kezdetre. Megvallja
Jézust úrnak. Jézus pedig egyetlen szavával befogadja ?t az üdvösségbe.
Bárki volt is egész életében, mostantól örökre értékes és kedves az Úr
számára, mert az övé! Pár óra múlva vele fog ébredni, és vele lesz örökké.
És ez nem egy kis végs? vigasz, hanem a legigazibb valóság!
Görgey Gábor: Még ma
Nem a szétfoszló álomsemmiben,
nem a vágy mézeskalácsországába jutva be,
nem a javulás labirintusán végigtapogatózva,
nem a kikövetkeztetett gondolatok szerint,
nem mitikus áttételeken át,
nem az anyagmegmaradás elve alapján,
nem irodalmilag és nem jelképesen,
nem is jöv?re és nem is holnap, hanem
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még ma
velem leszel a paradicsomban.

SEGÍ TSÉG AZ I MÁDSÁGHOZ
-

-

Fogtuk-e már valaki kezét a halálos ágyán, aki hittel és
bizonyossággal távozott? Ha igen, idézzük fel az ? életét, és adjunk
hálát hitéért!
Nem a jó emberek üdvözülnek, hanem akik Uruknak vallják Jézust,
és az övéiként élnek. Mit mond nekünk most ez a mondat?

MI ATYÁNK
ÉNEKELJÜNK
341 Ó Krisztusf?, te zúzott

ÁLDÁS
A minden kegyelem Istene pedig, aki elhívott titeket Krisztusban az ? örök
dics?ségére, miután rövid ideig szenvedtetek, maga fog titeket felkészíteni,
megszilárdítani, meger?síteni ésmegalapozni. (1Pt 5,10)

