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Textus olvasás:
Jer 6, 16-19
16. Így szól az ÚR: Álljatok ki az utakra, és nézzetek szét, kérdezősködjetek
az ősi ösvények után, melyik a jó út, és azon járjatok, akkor nyugalmat
találtok lelketeknek! De ők ezt mondták: Nem megyünk! 17. Őröket is
állítottam föléjük, hogy figyeljenek a kürt szavára. De ők ezt mondták: Nem
figyelünk! 18. Ezért halljátok, ti, népek, és tudjátok meg, akik
egybegyűltetek, hogy milyen sors vár rájuk! 19. Halld meg, te, föld! Íme,
veszedelmet hozok erre a népre: saját gondolataik gyümölcsét, mert nem
figyeltek beszédemre, és tanításomat megvetették.
Szívembe jöjj! Szívembe jöjj!
Jöjj szívembe most, Úr Jézus!
Ó, jöjj ma még, Lakója légy!
Jöjj szívembe most Úr Jézus!
Bevezető:
Kemény prófétai szavak.
Baj van, közeleg a nagy elszámolás!
Menj ki az utakra és keress menekülést, egérutat!
Föld méretű harapások
jóléti társadalma!
Az engedetlenség Éden kerti gyümölcsén immár
nem a „titkos féreg foga rág”, hanem a fogvásott Éva - utódoké.
Friss hír, hogy az egyik texasi iskolában kitiltják a könyvtárból a Bibliát.
Az Európában közel 300 éve fölbukkant Istentagadás újabb fázisa megint
nyugatról indul.
Bibliátlan Tízparancsolata (Részlet)
Én, ember, vagyok az úr aki megalkottam a világnézetemet!
A Tízparancsolatot végkép eltörlöm.
Az ünnepnapot vásárlással szentelem
a áruházban.
Szüleimet nem tisztelem.

Amikor az Úr Jónást Ninivébe küldi, az nem szól semmit, csak éppen az
ellenkező irányba hajózik.
A mai Jónások kimondják:
Nem megyek!
Folyékony
időaszály
fenyeget!
Írom az igehirdetési vázlatot:
Isten közelgő ítélete bűneink miatt hamarosan beteljesedik!
De nem! Áthúzom. Másról szólok.
Hogyan kerülhetem el
Isten közelgő haragját?
Egérút!
Az egérút, a menekülés lehetősége. Kérdés: merre?
Ének szöveggel:
Merre menjek én, Uram, kérdezem.
Nem látom a célt, Mutasd meg nekem!
Nem látom a célt, Mutasd meg nekem!
Út van sok, de mind Elfut sietve.
Egy út vezet csak Örökéletre.
Egy út vezet csak Örökéletre.
A jó út, Uram, Csak Hozzád vihet.
Jöjjön bármi baj: Látlak Tégedet! Jöjjön bármi baj: Látlak Tégedet!
A vallásokban előjön az Út
teológiája, nemcsak a keresztyénségben.
Az ÚT, mint tanítás, tan.
Ugyanakkor Jézus Krisztus
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azt mondja magáról, hogy én vagyok az ÚT!
Nem azt mondja, jöjj, én megmutatom az utat, hanem azt, hogy én vagyok az
út az igazság és az élet!

nyilvánítás. Az eredeti kifejezés fájdalomról beszél. Mereven fordítva együtt
fájni, fájlalni. - A mi testté lett Megváltónk annyira kondoleál az emberrel,
hogy belehal, hogy meghal érte a Golgotán.

Urunk nem egy tan követésére szólít föl, hanem arra, hogy menjünk utána.
Kempis Tamás: De imitatione Christi – Krisztus követéséről, Krisztus
utánzásáról, imitálásáról.
Egérút a meghatározás szerint:
Menekülési lehetőség. Szorult vagy veszélyes helyzetből a megmenekülés
módja, lehetősége. Általában a következő szókapcsolatokban használják,
például egérutat kap, egérutat talál.
Meglepetés szerűen hatott rám, hogy tavaly mindenhol szirénákat szereltek
föl a kerületben. Azóta kitört a háború. Minden iskolában alkalmas
óvóhelynek kell lenni, szól a híradó!
Krisztus lelki háborúink idején nem óvóhelyet ajánl, hanem egérutat kínál.
Menekülj az örök halál elől. Menekíts gyermekeidet, unokáidat.
Ne a szirénára várj, hanem Krisztus szelíd evangéliumát vedd elő, vedd
komolyan, tedd mások elé.
Ne várd meg, míg a laborleletek szirénáznak. Ne várd meg, míg családod
szétesését szirénázzák! Ma keresztelő volt az istentiszteleten. Kedves szülők,
Lilla szülei. A lehető legjobb utat választottátok ennek a gyermeknek. A
keresztelő nem más, mint annak a nevelési szándáknak a dokumentálása,
hogy a gyermeket Krisztus követésére indítjuk.

Így lett Ő a fájdalmak férfija … Ézsaiás prófétai jövendölésében.
Ez azonban nagyon fontos, mert mi csak részvétet veszünk a gyász okozta
fájdalmakból, de az a Krisztus, aki ma követésére hív, nemcsak együtt érez,
nemcsak részt vesz a fájdalmunkban, hanem el tudja venni a fájdalmat,
elveszi a halált, mert föltámadt és föltámadást ad nekünk örök életre.
Jeremiás beszél őrállókról.

Hogyan is mondta Kempis Tamás:
Négy könyv Krisztus követéséről.
Töltsétek le a netről, olvassátok, tanulmányozzátok a keresztszülőkkel együtt.
Ma ezt mondja az Úr: Menjetek a netre és töltsétek le Kempis szolgám
tanítását. Ott van PDF-ben, vagy Wordban! Ne mondjátok: Nem töltjük le!
https://www.google.com/search?q=kempis+tam%C3%A1s+Krisztus+k%C3%B6vet%C3%A9s&oq=kempis+tam%
C3%A1s+Krisztus+k%C3%B6vet%C3%A9s&aqs=chrome..69i57.15259j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8

Kell szólnom egy gyászról is, hiszen ma is szolgáló orátorunk, Éva,
édesapját veszítette el váratlan baleset következtében. Ismert a kondoleálás
szavunk, mely a latinból érkezett hozzánk. Úgy fordítjuk, hogy részvét

Isten őrállókat is állított, hogy figyelmeztessenek.
Feladatuk a figyelmeztetés.
Rájöttem, hogy a szülinapok ilyen őrállók a család életében.
Hálára figyelmeztetnek és bölcs előre tekintésre nevelnek.
A születésnapok őrálló alkalmak.
Hadd emlékezzek meg ma egy igen kedves
őrállóról, a születésnapról. Teszem ezt nemcsak illemből, hanem boldogító
üzenetként.
A lelkészcsalád Janka, gyülekezetünk karvezetője szülinapját ünnepelte a
múlt héten.
Most Jeremiás hatására jöttem rá, hogy a szülinapoknak is őrállói feladatuk
van.
Egyrészt őrizik az emlékeket. Őrizik az igeneket. Amikor igent mondtatok
Istennek és egymásnak, Amikor igent mondtatok a hatodik érkezőre,
Oliviára. Őrállói feladat egy-egy szülinapon emlékeztetni az édesanyánkra,
aki igent mondott érkezésünkre. Legyenek áldottak a megszületettek és a
szülésre igent mondók.
Íme, ítélethirdetés, harag - harang kongatás helyett menekülés - remény,
Út, egérút, Kegyelem, Jézus Krisztus.
Boldogok vagytok, ha már a hazafelé vezető utatok is Krisztus út, Krisztus
követés! Ámen.

