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

ÉNEKELJÜNK
345. Ím nagy Isten, most el?tted szívem kitárom?

OLVASSUK I STEN I GÉJÉT
Zsolt 22,15-19
?Jézus ezek után tudva, hogy már minden elvégeztetett, hogy
beteljesedjék az Írás, így szólt: Szomjazom.?Jn 19,28
Mindenki igyon eleget ? mondják az orvosok ?, mert szervezetünk
több mint 50%-a víz, és a folyadékvesztést mindig pótolni kell! De
Jézus nem az egészséges életre ad receptet, hanem haláltusáját
vívja, er?szakkal megfeszítve, kiszolgáltatottan. Mit értünk mi a
haldokló szavából?
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Azt, hogy valaki részvétre szorul, hogy valakin segíteni kellene?
Vagy hogy mennyire törékeny és kiszolgáltatott testünk, az
életünk? Vagy hogy milyen szörnyszülött az ember, amikor
szemrebbenés nélkül kínozza halálra ? persze törvényes ítélettel!
? azt, aki zavart kelt a hatalmasok világában?
Az evangélium mindebben a beteljesedést látja, láttatja. Akarja,
hogy lássuk a szenvedést, az emberi kiszolgáltatottságot és
gonoszságot. És akarja, hogy lássuk mindezeken túl Isten tervét. A
csodát, hogy amikor azt érezzük, csak porszemek vagyunk, akik
szenvedve és tehetetlenül sodródunk, nagyobb akaratok
játékszereként, akkor rádöbbenjük, Isten nem hagyott el minket!
Nem az ember játszik Istent Jézus perében, hogy kénye-kedve
szerint döntsön életr?l és halálról! Az Úr már réges-rég
eldöntötte,
hogy
felveszi
ügyünket,
szenvedésünket,
gyengeségünket, hogy megszabadít minket a szenvedést?l és a
gonoszságtól. Jézus azért mondhatja: "Ha valaki szomjazik, jöjjön
hozzám, és igyék!", mert ? maga az étel és az ital, az élet számunkra.
Sebeiben gyógyulást, szenvedésében életet találunk.
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Idézd fel azt, amikor a leger?sebben élted meg a
kiszolgáltatottságot, a testi szenvedést. Mire vágytál abban a
helyzetben? Mit mond számodra az, hogy Jézus önként
vállalta értünk a szenvedést?
Nemcsak a testünk, de a lelkünk is szenved, szomjazik.
Könyörögjünk azért, hogy megtapasztaljuk azt, ahogy Jézus
megelégíti minden szomjúságunkat!

MI ATYÁNK
ÉNEKELJÜNK
379. Emlékezzél, Úr Isten, híveidr?l?

ÁLDÁS
?Nincs senkiben nagyobb szeretet annál, mintha valaki életét adja
barátaiért. Ti barátaim vagytok, ha azt teszitek, amit én parancsolok
nektek.?Jn 15,13-14

