
Rövid és hosszú távon?
Köszöntés: „Közel  van  az  Úr  a  megtört  szívűekhez,  és  a  sebzett  lelkűeket
megsegíti. Sok baj éri az igazat, de valamennyiből kimenti az Úr. Megőrzi minden
csontját, egy sem törik el közülük.” (Zsolt 34, 19-21) Ámen.

Gyülekező ének: 258: Fohászkodom hozzád, Uram, Istenem!

Fennálló ének: 62: 1: „Az én lelkem szép csendesen…”

Fő ének: 62: 4-8: „Azért, szívem, reménységed…”

Előfohász:  „Szolgáltass  nekem igazságot,  Istenem,  és  pereld  peremet  a  hűtlen
néppel szemben! Miért csüggedsz el, lelkem, és miért háborogsz bennem? Bízzál
Istenben, mert még hálát adok neki, szabadító Istenemnek!“ (Zsolt 43,1.5)
 
Lekció: János evangéliuma 16, 16-23a
„Egy kis idő még, és nem láttok engem, de ismét egy kis idő, és megláttok engem.”
A  tanítványai  közül  egyesek  ezt  kérdezték  egymástól:  „Mi  az,  amit  mond
nekünk:  Egy kis idő,  és  nem láttok engem,  és  ismét egy kis idő,  és  megláttok
engem, és ez: Mert én elmegyek az Atyához?” Így szóltak tehát: „Mi az a kis idő,
amiről  szól?  Nem  tudjuk,  mit  beszél.”  Jézus  észrevette,  hogy  meg  akarják
kérdezni, és ezt mondta nekik: „Arról kérdezősködtök egymás között, hogy ezt
mondtam:  Egy  kis  idő  még,  és  nem  láttok  engem,  de  ismét  egy  kis  idő,  és
megláttok  engem?  Bizony,  bizony,  mondom  néktek,  hogy  ti  sírni  és  jajgatni
fogtok, a világ pedig örül; ti szomorkodtok, de szomorúságotok örömre fordul.
Amikor  az  asszony  szül,  fájdalma  van,  mert  eljött  az  ő  órája,  de  amikor
megszülte gyermekét, nem emlékszik többé a gyötrelemre az öröm miatt, hogy
ember  született  a  világra.  Így  most  titeket  is  szomorúság  fog  el,  de  ismét
meglátlak majd titeket, és örülni fog a szívetek, és örömötöket senki sem veheti
el tőletek: és azon a napon nem kérdeztek éntőlem semmit.”

Előima
Hatalmas  és  dicsőséges  Istenünk  az  Úr  Jézus  Krisztus  által  a  Szentlélekkel
egyetemben!  Köszönjük  Neked,  hogy minden  szorongásunk közepette is  örök
terved Fiadban győzedelmeskedik.  Hálát  adunk a  Te  szent  fölségednek,  hogy
ténykedésünk  minden  ziláltsága  ellenére  is  ott  jársz  velünk.  Bármit  kell
elszenvedni vagy megtenni, csakis Benned nyugodhatunk meg. Te tudod, hogy
hol jártunk egész héten, mit csináltunk, honnan ragadtál ki bennünket és hová
ültettél  le.  Köszönjük,  hogy  az  elmúlt  héten  is  mindenki  egyedül  Benned
bizakodhatott.  Elhoztad  nekünk  vigasztalásodat  a  nyomorúság  völgyeibe,  és
megmutattad kegyelmedet.  Kérünk,  ne  eressz  el  bennünket  most  sem,  hanem



engedd  meg,  hogy  Beléd  kapaszkodjunk,  amíg  nem  áldjuk  kirendelt  utadat.
Dicsőség  Neked,  hogy jöhetünk bűneinkkel,  terheinkkel,  fájdalmainkkal  és  Te
bekötözöd azokat.  Hálásak  vagyunk,  hogy  most  is  szól  Igéd,  gondozd Általa
lelkünket, add vissza egészségünket, hogy jó dolga legyen bensőnknek. Bocsásd
meg bűneinket és fogadd el életünket. Tudjuk, hogy Neked mindenre kiterjed a
figyelmed,  könyörgünk,  vég  nélkül  szeress  Szentlelked  erejével.  Erőddel
munkálkodj  erőtlenségünkön,  mennyei  gazdagságoddal  szolgálj  felénk
képességeink irányába.  Siess és jöjj  segítségünkre,  mert  érezzük, hogy minden
elhagy, elfeled, de Te Örökkévaló vagy. Taníts életünk rövid voltát meglátni és
behelyezni  a  Te  kezedbe.  Hallgasd meg könyörgésünket  az  Úr Jézus  Krisztus
nevében. Ámen.   

Igehirdetés előtti ének: 228:3: „Ha semmi mást nem kérek tőled…”

Textus: János evangéliuma 16, 16-18
„Egy kis idő még, és nem láttok engem, de ismét egy kis idő, és megláttok engem.”
A  tanítványai  közül  egyesek  ezt  kérdezték  egymástól:  „Mi  az,  amit  mond
nekünk:  Egy kis idő,  és  nem láttok engem,  és  ismét egy kis idő,  és  megláttok
engem, és ez: Mert én elmegyek az Atyához?” Így szóltak tehát: „Mi az a kis idő,
amiről szól? Nem tudjuk, mit beszél.”

Böjtben élő szeretetteljes keresztyén gyülekezet, drága testvéreim az Úr Jézus

Krisztusban!

Jézus tiszta vizet öntött a tanítványok poharába. Igaz, rövid időről beszélt,

amelyik kifejezés hétszer szerepel a felolvasott igében, de nem takargatta előttük

az Úr akaratát. A rövid idő ugyanis a mennyei Atya akaratát jelzi. A rövid idő

bibliai tudásuk szerint három nap. (ld. ApCsel 10, 40) A rövid idő tudomásunk

szerint három éjszaka, amikor is a tanítványok szétdobálva élik meg Mesterük

elhagyását. (ld. Lk 9,22) A rövid idő Jézus szenvedése. (ld. Ézs 53) A rövid idő a

kereszt titka. (ApCsel 2,36) A rövid idő Jézus felemeltetése. (ld. Jn 12,32) A rövid

idő  Jézus  megcsúfolása.  (ld.  Zsolt  22)  A  rövid  idő  Jézus  bűnösök  közé  való

számlálása. (ld. Lk 22,37) A rövid idő Jézus számára szenvedés és megvetés. 

Első üzenete Isten Igéjének a Lélek által ma felénk éppen ez. Rövid idők,

rövid  szakaszok az életünkben,  amelyek a  mi  épülésünket  és  gyógyulásunkat

szolgálják.  Az  élet  szakaszait  és  azok  sajátosságait  jól  ismerjük.  Gyermekkor,



ifjúkor, fiatal felnőttkor, érett felnőttkor és a megérdemelt szépkor. Mi, emberek

kis  lépésekben  mérjük  a  fejlődést.  Mi,  emberek,  kis  lépésekben  mérjük  az

előrehaladást. Mi, emberek kis lépésekben mérjük a növekedést. Mi, emberek kis

lépésekben mérjük a gyarapodást. Mi, emberek kis lépésekben mérjük a változást.

Mi,  emberek  kis  lépésekben  mérjük  a  felemelkedést,  de  tudnunk  kell,  hogy

rövidtávon és hosszú távon is Jézus a megoldás. Erre az isteni rövidtávra ugyanis

nekünk van szükségünk. Ez a kis idő értünk történik.  Ez a kis idő helyettünk

megy  végbe,  mert  Jézus  komolyan  beszél  a  tanítványokra  váró  sírásról  és

gyászról. Komolyan fejtegeti a kis idő problémáját, de ők nem értik. Jézus tudja,

hogy minden idő el van rejtve az ember előtt, hiszen mi időzavarban élünk. Az

ember ideje és az Úr ideje sajnos nem azonos. 

Drága  testvérem,  te,  aki  minden  nap  sietsz  és  rohansz.  Te,  aki

mindenhonnan elkésel. Te, akihez órát lehet igazítani. Te, aki pontosan érkezel

minden  tárgyalásra  vagy  sokkal  hamarább  jelen  vagy,  te  vagy  az  az  ember,

akihez Jézus ma szól:  „Még egy kis  idő,  és  nem láttok engem!” Van idő a te

életedben is, amikor nem látod Jézust? Van idő a te hétköznapjaidban is, amikor

Jézus elrejtőzik,  eltávolodik Tőled? Van idő,  amikor Krisztust  távolinak érzed?

Van idő, amikor úgy érzed, hogy Krisztus nincs közel, nem segít, nincs jelen, nem

látogat meg? Bizony tanítványai szeme elől eltűnik Jézus, és az Ő szenvedésének

és halálának ideje közel van. A közeli jövő a tanítványok számára szomorúság,

csüggedés és gyötrődés. János, a szeretett tanítvány ezt az állapotot az asszony

vajúdásához,  az  asszony  fájdalmához,  a  síráshoz,  a  jajgatáshoz  és  a

szomorúsághoz hasonlítja.   

Nagy kérdés,  drága testvérem, hogy mikor vagy szomorú és miért  vagy

szomorú? Ez a böjt döbbentsen rá téged arra, hogy az élet legszomorúbb állapota

az  istennélküliség.  Az  a  kis  idő,  amikor  nem  látod  Őt.  Hiszen  mit  tettek  a

tanítványok,  amikor  nem  látták  Jézus?  Péter  megtagadta,  a  többiek  csak  a

távolból követték őt, sokan elfutottak, megrémültek és nem hitték el, hogy ez Vele



megtörténhetett. Nem mertek utána menni, meghúzódtak a közeli  tanítványok

házában.  Várták,  kivárták  az  alkalmas  időt.  Drága  testvérem!  A Jézus  nélküli

állapot a legszörnyűbb. Az az állapot, amit Jézus Krisztus, a mi Urunk a kereszten

így fejezett ki: „Én Istenem, én Istenem, miért hagytál el engem?” (Mk 15,34, Mt

27,46; Zsolt 22,2)     

Viszont Jézus nem áll itt meg, mert beszél az Ő látásról.  Jézus beszél az

örömről is. Beszél arról a  Tamási látásról, amikor leborul és szolgál felé. Beszél

arról  a  magatartásról,  amelyik  a  hihetetlen  kategóriába  helyezi  Jézus

feltámadását. Beszél arról a meglepődöttségről, amit mi, emberek így fejezünk ki:

„Egyik  szemem sír,  a  másik  pedig  nevet.”  „A lélek  abból  táplálkozik,  amitől

örvendezik.” – mondta Ágoston. Isten ereje pedig nemcsak az élettel, hanem a

halálból  való élettel is  megmutatja az örömöt.  Jézus Krisztus mondja:  „Íme én

veletek vagyok minden napon a világ végezetéig.” (Mt 28,20) Pillanatok, amikor a

bánat örömre fordul. Alkalmak, amikor maga „Isten letöröl szemünkről minden

könnyet.” (ld.  Jel  7,17) Lehetőségek, amikor Istenhez bűnbánattal térhet meg a

nép,  és  láthatja,  hogy  „az  árváknak  atyja,  özvegyeknek  védője  az  Isten  szent

hajlékában.” (Zsolt 68,6) Rendkívüli események, amikor Isten lenyúl, belenyúl az

ember életébe és azt mondja: „Ez az én szolgám, akit kiválasztottam!” (ld. IKir

11,13) Jézus nagypénteki elvesztése valóság, de ugyanúgy a húsvéti halálból való

visszatérése  is  valóság.  Jézus  halála  igazság,  de  Jézus  visszatérése  a  halálból

örömre ad okot. Jézus halála szomorúság, de Jézus feltámadása élet mindazok

számára, akik hisznek Őbenne.

Isten műve ugyanis  időtálló.  Isten tette örök érvényű. Amíg te és én az

életünk  lapjait  írjuk  percemberként,  addig  Isten  már  mindent  lejegyzett  és

számunkra olvasható. Fehér feketén ott van, kiben jelent meg az élet és kinek az

ereje  által  gyógyulunk meg.  Amíg te  és  én percéletünket  számolgatjuk,  addig

Isten már minden kiszámolt, és tetté, cselekedetté formálta beszédét, mert az Ő

egyszülött Fia sokakért szenvedett, és sokak váltságát, üdvösségét oldotta meg.



Amíg te és én a kis idők vonzásában élünk, addig az Úr,  minden szolgájának

hirdeti, hogy a múló időben rendezi a sorsodat, de az örök élettel ajándékoz meg,

hogy valóban lásd, kicsoda hasonló Hozzá. Akár rövidtávon, akár hosszú távon

akarod berendezni az életedet, Jézusra szükséged van. Nem kerülheted el a Vele

való találkozást. Kis idő vagy nagy idő, Istennel számolnod kell.  Kis idő vagy

nagy idő, Isten az egyetlen biztos pont számodra és számomra. Kis idő vagy nagy

idő, Isten nélkül semmi sem történik veled, benned és körülötted. Kis idő vagy

nagy idő, Ő az Úr. Az idő nem old meg semmit, egyedül csak a változhatatlan

Isten, aki Fiában elérkezett és megmutatta az idők teljességében szeretetét. Soha

nem feledd el, drága testvérem, hogy az időre csak nekünk van szükségünk, mert

mérhetővé akarjuk tenni a kegyelmet. Jézus nem mért semmit, hanem mert akkor

is és ma is mer az Atyára ráhagyatkozni és Belőle meríteni. Ő úgy cselekedett,

ahogy az Atya megmondta. Teljes engedelmesség vette körül. 

Bízd  életedet  Krisztusra,  Aki  ma  sem  áll  messzebb,  ma  sem  indul  el

nélküled, hanem bizonyítja pártfogó Lelke nyomán, hogy még tart a kegyelmi idő

a te életedben is, hogy lásd meg, merre van az arra. Lásd meg a kis idők áldásait,

vedd  észre,  hogy  Jézus  mit  miért  mond,  és  mit  miért  tesz,  mert  az  ő

szavahihetősége és cselekedete összhangban volt több mint 2000 évvel ezelőtt is,

és összhangban van ma is. Hadd legyen valóság személyes életedben Füle Lajos

négysorosa:  „Eljön  az  idő,  amikor  a  magunk  tettei  eltörpülnek,  semmivé

válnak,  és  nem  marad  semmi  más  kincsünk,  csupán  ISTEN  nagy  tettei

múltunkra  nézve  is,  jövőnkre  nézve  is.“  Mondjuk  közösen  és  mondjuk

fennhangon  ebben  a böjtben  is  Jézus  drága  könyörgését:  „Jöjjön  el  a te

országod!“,  mert  nekünk  sem  nem  rövidtávon,  sem  nem  hosszú  távon  kell

Krisztussal tervezni, hanem az örökkévalóságban. Ámen. 

  Utóima: 

„Az alázatosok kívánságát  meghallgatod,  Uram.  Megerősíted szívüket.“  (Zsolt
10,17)



„Ekkor az Úrhoz kiáltottak segítségért Izráel fiai, és az Úr szabadítót támasztott
Izráel fiainak, hogy megszabadítsa őket.“ (Bír 3,9)

„Jézus  Krisztustól,  a  hű  tanútól,  aki  elsőszülött  a  halottak  közül,  és  a  föld
királyainak fejedelme; aki szeret minket, és vére által megszabadított bűneinktől,
aki országa népévé tett minket, papokká az Isten, az ő Atyja előtt: övé a dicsőség
és a hatalom örökkön-örökké.“ (Jel 1,5-6)

„De  tudjuk,  hogy  eljött  az  Isten  Fia,  és  képességet  adott  nekünk  arra,  hogy
felismerjük  az  Igazat;  és  ezért  vagyunk  az  Igazban,  az  ő  Fiában,  a  Jézus
Krisztusban. Ő az igaz Isten és az örök élet.“ (1Jn 5,20)

„Elszáradtak  a  csontjaink,  és  elveszett  a  reménységünk,  végünk  van.  Azért
prófétálj, és ezt mondd nekik: Így szól az én Uram, az Úr: Én felnyitom sírjaitokat,
és kihozlak sírjaitokból, én népem.“ (Ez 37,11-12)

„Bizony, bizony, mondom néktek, hogy eljön az óra, és az most van, amikor a
halottak hallják az Isten Fiának a hangját, és akik meghallották, élni fognak.“ (Jn
5,25)

„Tudom, hogy mindent megtehetsz, és nincs olyan szándékod, amelyet meg ne
valósíthatnál.“ (Jób 42,2)

„De a százados ezt felelte rá: „Uram, nem vagyok méltó arra, hogy hajlékomba
jöjj, hanem csak egy szót szólj, és meggyógyul a szolgám.“ (Mt 8,8)

„Az Emberfia sem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon, és
életét adja váltságul sokakért.” (Mt 20,28)

„Testem és lelkem ujjongva kiált az élő Istenhez.“ (Zsolt 84,3c) Jézus mondja: Ti
azért így imádkozzatok…

Adakozás:  „Ti  azért  legyetek  tökéletesek,  mint  ahogy  mennyei  Atyátok
tökéletes.“ (Mt 5,48)

Áldás: Istennek népe! „A reménység Istene pedig töltsön be titeket a hitben teljes
örömmel és békességgel, hogy bővölködjetek a reménységben a Szentlélek ereje
által.” (Róm 15,13) Ámen.

Záró ének: 297: 3-9: „Uram, mert te vagy Amaz örök Ige...“


