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A hét igéje: Építsetek utat a pusztában az ÚRnak! (Ézs 40,3a)

Kedves Ifjúság!

A Fasor csapatának tagjai rövid áhítatokat írtak advent négy hetére. A harmadikat most fogadjátok sze-
retettel a Fasor főállású hitoktatójától, Bonnyai Zsuzskától.
Vigyázzatok magatokra, Isten is rátok!
Szeretettel és imádsággal:
Kati

NEM EGYEDÜL KELL ÉPÍTENI!

Ahitoktatás során a gyermekekkel a különböző tör-
téneteken keresztül ismerkedünk meg azzal, ho-
gyan volt jelen az Úr az emberek életében. Felelős-
ségünk rávezetni őket arra, hogy hogyan tud a mi
mindennapjainkban is ugyanígy jelen lenni. Úgy
érzem azonban, hogy idén mindannyiunk életében
nagyon aktuálissá és megfoghatóvá vált a babiloni
fogság története. Ha becsukom a szemem egy ki-
szikkadt föld, dimbes-dombos kopár vidék jelenik
meg előttem, amin Izrael népe él.

A saját életünkben is azt vehetjük észre, hogy
a járványhelyzet egyfajta pusztává alakította az
életterünket. Leszűkültek a lehetőségek, az emberi
kapcsolataink lekorlátozódnak, a mindennapi élet
terén is kihívásokkal szembesülünk. A zsidó nép
is ezzel a kiszolgáltatottsággal és bizonytalanság-
gal találkozhatott a babiloni fogság során.

A puszta a Bibliában mindig is nagyon külön-
leges hely volt. Gondolhatunk itt a pusztai vándor-
lásra vagy arra, amikor a sátán megkísérti Jézust.
De teret adott annak is, mikor Jézus csak elvonult
azért, hogy egyedül lehessen, és az Úrral töltsön
időt.

Ahogy Izrael népe számára, úgy számunkra is

ez az időszak a formálódás időszaka lehet. Az Úr
ma is várja a lelki sivárságban élőket. Téged is, és
engem is. Hiszem, hogy ezekben a nehéz időkben
is formál minket. Mert gyakran a kiszolgáltatott-
ság közepette látjuk meg milyen kicsinyek és el-
esettek vagyunk és szükségünk van Őrá. Ezért fon-
tos, hogy folyamatosan készítsünk utat és helyet az
élettereinkben. Tehát ez nem valami öncélú dolog,
ahogy a babiloni fogság sem az volt. Istennek ezzel
is célja van,még akkor is, ha ezt nem látjuk kristály-
tisztán.

Vajon utat tudunk készíteni a Megváltónak,
hogyha sokszor a magányból fakadó kiszolgálta-
tottság vagy az összezártságból eredő konfliktusok
közepette nem látjuk meg, hogy az Ő eljövetelére
készülünk?

Egyetlen dolgot tudunk ilyenkor tenni, ha na-
gyon őszintén és tiszta szívvel imádkozunk. Hitem
szerint azt fogjuk megtapasztalni, hogy nem va-
gyunk egyedül ebben az időszakban. Ő maga áll
odamellénk. Krisztusban a Szabadító jön el, aki „…
az út, az igazság és az élet”. Rábízhatjukmagunkat,
Aki örömmel és békességgel ajándékoz meg min-
ket.

Imádkozzunk!

Drága Urunk! Hálásak vagyunk a nehézségekért, mert ezekkel feléd fordulhatunk, és tudjuk, hogy
nem hagysz magunkra. Köszönjük az ajándékaidat, amivel nap, mint nap formálsz bennünket. Kérlek
légy velünk ebben az időszakban és add, hogy átélhessük szabadításod örömét.

Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen
meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma,
és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vígy minket
kísértésbe, de szabadítsmeg a gonosztól,mert tied az ország, a hatalom és a dicsőségmindörökké.Ámen.

Áldás

Isten békessége, amely minden értelmet meghalad, őrizze meg szíveteket és gondolataitokat a Krisztus
Jézusban! Ámen.


