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Kedves Ifjúság! Olvassátok figyelemmel az e heti áhítat sorait! Sok erőt, jó egészséget kívánok, szorgalmat
a tanuláshoz, a gyakorláshoz, szép eredményeket, és hosszútűrést ebben a hosszúra nyúlt Covidos
otthontanulós létezésben. Vigyázzatok magatokra, Isten is rátok! Szeretettel és imádsággal: Kati

Az áhítat alapigéje: Lk 6,27-36

Jézus mondja: Nektek pedig, akik hallgattok engem, ezt mon-
dom: szeressétek ellenségeiteket, tegyetek jót azokkal, akik gyű-
lölnek titeket; áldjátok azokat, akik átkoznak, és imádkozzatok
azokért, akik bántanak titeket! ... Adj mindenkinek, aki kér tő-
led, és aki elveszi a tiedet, attól ne követeld vissza! És amint
szeretnétek, hogy az emberek veletek bánjanak, ti is úgy bánjatok
velük! Ha azokat szeretitek, akik szeretnek titeket, mi a jutalma-
tok? Hiszen a bűnösök is szeretik azokat, akik őket szeretik. És
ha azokkal tesztek jót, akik veletek jót tesznek, mi a jutalmatok?
Hiszen a bűnösök is ugyanezt teszik. És ha azoknak adtok köl-
csönt, akiktől remélitek, hogy visszakapjátok, mi a jutalmatok?
Bűnösök is adnak kölcsönt bűnösöknek, hogy visszakapják azt,
ami jár nekik. Ti azonban szeressétek ellenségeiteket, tegyetek
jót, és adjatok, semmit sem várva érte: nagy lesz akkor a jutal-
matok, és a Magasságos fiai lesztek, mert ő jóságos a hálátlanok
és gonoszok iránt is. Legyetek irgalmasok, amint a ti Atyátok is
irgalmas!

„Örök barátságukra koccintanak az év első napján. Két
jóbarát.
– Mondd, ha öt TV-d lenne, nekem adnád az egyiket, ba-
rátom?
– De mennyire, barátom!
– Mondd, ha öt okostelefonod lenne, nekem adnád-e az
egyiket, barátom?
– De mennyire, barátom!
– Ha lenne öt jó autód, nekem adnád-e az egyiket, bará-
tom?
– De mennyire, barátom!
–Ha öt házad lenne, nekem adnád-e az egyiket, barátom?
– De mennyire, barátom!
– Ha öt inged lenne, nekem adnád-e az egyiket, barátom?
– A másik megrázta a fejét.
– De hát miért nem, barátom?
– Hát azért, mert öt ingem, az bizony van. ...”

Mi a lényege ennek a példatörténetnek? Az, hogy so-
kan csak addig nagylelkűek és nagyvonalúak, amíg nem
a nekik tényleg meglévő dolgaikból kell adniuk másnak.
Az új, 2021-es esztendő vezérigéje ezzel szemben egy szép
jézusi biztatás: Legyetek irgalmasok, amint a ti Atyátok is ir-
galmas! (Lk 6,27-36) Ennek egész más a lényege! Az, hogy

ne csak magadra gondolj, hogy ne légy önző!
Már az ószövetségi időkben is ez volt Isten ajánlása az

ő népének. Oszd meg kenyeredet az éhezővel, vidd be házad-
ba a szegény hajléktalant, ha meztelen embert látsz, ruházd fel,
és ne zárkózz el testvéred elől! Akkor eljön világosságod, mint
a hajnalhasadás, és hamar beheged a sebed. Igazságod jár előt-
ted, és az ÚR dicsősége lesz mögötted. Ha segítségül hívod az
URat, ő válaszol, ha kiáltasz, ezt mondja: Itt vagyok! Ha majd
senkire sem raksz terheket, ha majd senkire nem mutogatsz uj-
jal, és nem beszélsz álnokul, ha falatodat megosztod az éhezővel,
és jól tartod a nincstelent, akkor fölragyog a sötétben világossá-
god. Az ÚR vezet majd szüntelen; kopár földön is jól tart téged,
és csontjaidat megerősíti. Olyan leszel, mint a jól öntözött kert,
mint a forrás, amelyből nem fogy ki a víz. (Ézs 58,7-11)

Aki teszi ezeket az irgalom tetteket, számíthat Isten ál-
dására. Arra, hogy neki nem lesz kevesebb azáltal, hogy
megosztja mással is azt, amije van. Sőt. Isten gondosko-
dik az önzetlen, adakozó, másokon megkönyörülő, má-
soknak segítő emberről.

Jézus is ezt tanácsolta a rá figyelőknek: Legyetek irgal-
masok, amint a ti Atyátok is irgalmas! Luther azt írja: „Miben
is van a mi mennyei Atyánk irgalmassága? Abban, hogy
mindenféle jót ad, testit, lelkit, ideig és örökkévalót, életet
és üdvösséget. Nem azért, mert megérdemeljük, hanem
ingyen, tiszta isteni jóságból. Nekünk pedig követnünk
kell Istent ebben az adakozó irgalmasságban.”

A keresztény gyerek, már idősebb diák és felnőtt ir-
galmas, ha nem csak a maga hasznát-javát keresi, ha nem
csak magára gondol, hanem nyitott szemmel jár, egyfor-
mán néz mindenkire, barátra és ellenségre is – ahogy
mennyei Atyánk. Ahol ez az irgalmasság, ez az adakozás,
a javak megosztása nincs meg, ott hit sincsen. Nem hívő
ember az, aki csak magának tartja meg azt, amit Istentől
kap.

Isten ajándéka az is, hogy mi – tanáraitok, nevelőitek,
szüleitek – egészségesek vagyunk, vanmunkánk és pénzt
kereshetünk. Viszont nekünk is tudnunk kell, hogy ez a
mi pénzünk sem csak a magunké!

Járjatok így, Fiúk-Lányok az új év minden napján: nyi-
tott szemmel, nagylelkűen, adni-megosztani szerető szív-
vel, azokkal is kedvesen beszélve, akik megbántottak tite-
ket, ellenségeiteknek is segítve, ha rászorul! AzÚristen ra-
gyogó csillagjaivá, áldott istenfiakká váltok akkor. Ámen.

Áldás

Isten, aki minden áldásnak ősforrása, adja meg nektek kegyelmét, árassza rátok bőséges áldását, és tartsonmeg titeket
egészségben és épségben!

Őrizzen meg titeket töretlenül a hitben, adjon hűséges kitartást a reményben, és erősítsen meg a mindvégig türel-
mesen gyakorolt szeretetben!

Irányítsa békéjében napjaitokat és tetteiteket, hallgassa meg mindig és mindenütt kéréseiteket, és vezessen el a
boldog örök életre!

Áldjon meg benneteket a mindenható Isten: az Atya, a Fiú † és a Szentlélek. Ámen.


