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ÉLETIGE: 2010. m á j u s hóban : ( Jelen. 21,5/a : ) :
« Akkor a trónon ülő megszólalt: „Íme, újjáteremtek mindent! »

Tematizálás. – Kedves Nővéreim és Fivéreim az Úr Jézus Krisztusban ! Az Isteni Báránynak, Jézus
Krisztusnak követése, s az Ővele és áldozatával való közösségvállalás hatalmas gondolatkohójában forgolódtunk az
előző hónapban. Amikor belépünk Krisztus titkába, « kalandjába », akkor figyeljük a fejleményeket. Mi jön ki
belőle ? Mi jön ki abból, ha a magot elvetik a földbe ? (Mert Urunk ebben a képben foglalta össze főművét : » Bizony,
bizony, mondom nektek: ha a búzaszem nem hull a földbe, és nem hal el, egymaga marad, de ha elhal, sok termést
hoz » (Jn.12,24) . )- Ha hittel figyeljük Jézus golgotai művének rejtett titkát, akkor meghalljuk a világóra ketyegését.
Ez rajta van a Golgotai Titkon, mint egy időzített bombán. Ez a ‘bomba‘, robbanás előtt áll. Ez a Teremtés Ős-BUMMjához hasonló második robbanás, második teremtés lesz. A hasonlat csak ott sántít ( mert minden hasonlat valahol
sántít), hogy míg az ember által készített bomba pusztít, addig az Isten által készített - épít. Mivel ez, ami jön, a
második, egy Új Robbanás, ezért ebbe a biblikus kifejezésbe öltözködött :ÚJJÁTEREMTÉS.- Ezt az ígéretet kaptuk a
Szentlélektől, aki az Atyától és a Fiútól származik : « Íme, újjáteremtek mindent. ! » (Jel.21,5.) A Bárány kódja, titka,
nem más, mint hitünk szent titka. Naponta illene felszítanunk magunkban ezt a tudatot, mert ebbe a tudatba lettünk
belemerítve : S ez így szól : Jézus meghalt értünk bűnösökért, s feltámadt üdvösségünkért - másképpen, imaformátumban :
‘Halálodat hirdetjük Urunk és hittel valljuk feltámadásodat, amíg el nem jössz.’ – Már Izaiás megírta : » Mert új eget
és új földet teremtek; a régi feledésbe merül, és eszébe se jut többé senkinek. » (Iz. 65,17). A Péter levél is erről
tanúskodik : « Mi ígérete alapján új eget és új földet várunk, az igazságosság hazáját. » ( II.Pét.3,13) A Jelenések
könyve pedig ugyanezt harsogja : »Új eget és új földet láttam. Az első ég és az első föld ugyanis elmúltak, és tenger
sincs többé ». (Jel. 21,1. ) S mivel a Báránnyal és titokzatos áldozatával egy közösséget vállaltunk, ezért az egész
titkos vállalkozásban mi is benne vagyunk - csak mi ezt sokan nem is tudjuk. – A Jézusban való életünk – a
Titokzatos Test által - teszi ezt lehetővé. Ahogy’ tehát életünk : Krisztus ; úgy életünk feladata sem lehet más, mint
Krisztus feladata, küldetése, missziója, kódja és titka : Újjáteremteni a mindenséget. S itt nemcsak feltámadásról van
szó, hanem arról, hogy felvétetünk a dicsőségbe. Felvétetünk, hogy a dicsőség Urával lehessünk mindörökre. – Ez
szépen hangzik, teljesen igaz kijelentés is, de kérdem :Vajon mind felvétetünk ? Mind ott leszünk ? - Idézhetném az
első korintusi levelet levelet : » Nem szeretném, ha elkerülné figyelmeteket, testvérek, hogy atyáink mind ott voltak a
felhő alatt, mind átkeltek a tengeren, s mind megkeresztelkedtek Mózesre, a felhőben és a tengerben. Mindnyájan
ugyanazt a lelki ételt ették, ugyanazt a lelki italt itták. Ittak ugyanis a lelki sziklából, amely kísérte őket, s a szikla
Krisztus volt. De legtöbbjükben nem telt kedve az Istennek, ezért odavesztek a pusztában. Ez mind intő példa lett
számunkra » (I Kor.10,1-6)
Téma. – Jézus jön, s újjá alkot mindent. Dimenzionálva, mintegy térhatásban fogalmazva : Jézus, a
Bárány, az Ő áldozatának titkában, s az áldozatában egyesült közösségével, újjáteremti az első teremtést. Nagyon jó gondolni arra, hogy sokan vannak a hivatalosak (vagyis mindenki), de kevesen a választottak. Hogy sokan
mondják majd azon a napon : „Uram, Uram, hát nem a te nevedben jövendöltünk? Nem a te nevedben űztünk ördögöt?
Nem a te nevedben tettünk annyi csodát? - Akkor kijelentem nekik: Sose ismertelek benneteket. Távozzatok színem elől,
ti gonosztevők! « (Mt.7,22.-23.) Másutt : » Ha két asszony őröl a malomban, az egyiket fölveszik, a másikat
otthagyják.» ( Mt.24,41.) A « felvétel » már itt kezdődik jelen életünkben. Ha tehát nem épülünk bele Krisztus
Titokzatos Testébe, mint élő tagok, akkor holt tagokként - elveszünk. Az « új ég, új föld » eszméje azoknak, akik
elvesznek, elakad az érdekességek és a gondolat-csiklandozások szintjén. Semmi több...., - főleg :Semmi közük Isten
Országához, a Nagy Ígérethez. - Ez az élet ugyanis megmentés és Megmentő után kiált :és boldog az, aki meghallja
ezt a kiáltást a szívében. A Jézushoz való bensőséges csatlakozáson múlik tehát minden ! Jézus u.i. azért jött, hogy
mindeneket magához vonzzon. Nemcsak Téged és engem, hanem minden embert és teremtményt, sőt, az élettelen
teremtést is. – Érdekes Isten stratégiája, : Az első teremtésnél alúlról kezdi, a fény, a víz, a föld, a növényzet, az
állatvilág, az ember, s élén az Istenember- :Jézus Krisztussal. – A második teremtésnél, a világegyetem megújításakor a
csúccsal kezdi :Először feltámasztja Jézust, s a megújult világ Urává teszi, utána jönnek az emberek, majd állatok,
növények, kőzetek, végül a dicsőség fénye. – Tehát Isten, a Legfőbb Rendező, egy pontos sorrendet tart.. Nem erről,
de egy ehhez hasonlóról beszél a Tesszaloniki levél : » Először a Krisztusban elhunytak támadnak fel, azután mi, akik
életben maradtunk. » ( I. 4,16) Az Úrban való életre és az Úrban való halálra kell erőfeszítésünket összpontosítani :
Ez pedig a hit, mely igazolást nyer az áldozatos, (a Bárány kódjába foglalt) élettel. – Sokat emlegetem ezt a Bárány
kódját : Ezt én találtam ki, mert több mindent elmond egyetlen szóval.Pl. Jézus sebeit is. – A világmindenség megsérült
a bűn által, s ezért « sunt lacrimas rerum » - még a tárgyak is sírnak. Könnyezik, és vérzik itt minden és mindenki :
Még a bazaltkő és a csalogány is. Sír-zokog a Mindenség a megbomlott egyensúly és az átható sebek okán.
Gyógyulásért kiált, a sebek behegedéséért..A károsodás és sebesültség áthatja a Mindenség minden szektorát és
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faktorát : A tekintélyt, az apaságot, az anyaságot, a gyermekséget, az összes kapcsolatot, a munkát és munkálkodást,
a vezetést, a helytállást, a megbízhatóságot, az adott szó becsületét, a természet, a test tiszteletbentartását, a jogot, a
rendet, az érzelmi világot, a felelősségtudatot, a bizalmat, a hűséget, a jóindulatot, a szabadságot, , a vezetést, az
egységet minden fakultásban, de még az imádságot, bőjtöt, lelki gyakorlatokat is, az értelmet, az értékrendet, a
szándékot, a békességet, ....s mondjál még Te is hozzá szótárnyi fogalmat...- Ez mind megsérült : Parasztosan : Beteg
az egész világ : Sebektől borított. –Ezért jön Jézus, a Restaurátor újjáépíteni mindent. Méghozzá sebekkel borítottan
jön. Ezek a sebek : orvossága a világ sérülésének. Itt sebet - sebbel gyógyítanak. A gonoszságot úgy gyógyítja meg a
Bárány Kódja, hogy áldozatul esik a gonoszságnak. – A sátán ezt nem érti. De senki sem érti, mert teljesen érthetetlen.
Ahogy az Írás mondja : » Ezt senki sem ismerte fel a világ fejedelmei közül, mert ha felismerték volna, nem feszítették
volna keresztre a dicsőség Urát. » ( I.Kor.2,8. ) Ez Krisztus titka, aki IKTÜSZ (görög szó) :Jelentése : « HAL »,
vagyis a kezdőbetük nyomán : Jézus Krisztus Isten Fia, Megváltó. - Az eddig elmondottaknak ez az összefoglalása,
amiért az első keresztények életüket adták. –Először átadták életüket Jézusnak, utána már a Bárány Kódja - vitte őket
a vérpadra, a mártíriumba, hogy ők is áldozatul adják életüket az Úrért, aki értük meghalt és feltámadt.
Akció-program - Az Úrral való közösségvállalás nem verifikálódik (nem valósul meg) , míg egész
lényünk rá nem megy. A Bárány ma bennünk élve-halva, örökkön élő áldozatként lángoló sebeit akarja felmutatni és
bemutatni a Magasságbelinek, az Atyának. Amikor megmentjük a lelkünket, ezzel együtt sokakat tudunk kiragadni a
potenciális tűzből, vagyis a lelki halálból. Ezek a testvéreink nagy számban hemzsegnek szerte a világban, de
belebotlásnyi közelségben szorosan mellettünk is. „Az aratnivaló sok, de a munkás kevés” - mondta egykor
tanítványainak az Úr. ( Mt.9,37. ) Ma is mondja. Az igazi munkás, a lélekmentő, aki az Úrban él, kell, hogy
stigmatizált legyen. No nem a szó szoros, inkább laza, tág értelmében. Égő sebeink, ha nem is véreznek, de
valóságosak. A sok testi-lelki macera krisztusi módon való megélése : Ez által válunk Istennek tetsző, egészen elégő
áldozattá. Hallgassuk csak meg Szent Pált : »Testvérek, Isten irgalmára kérlek benneteket: Adjátok testeteket élő, szent,
Istennek tetsző áldozatul. Ez legyen szellemi hódolatotok. Ne hasonuljatok a világhoz, hanem gondolkodástokban
megújulva alakuljatok át, hogy felismerjétek, mi az Isten akarata, mi a helyes, mi a kedves előtte és mi a tökéletes. «
(Róm. 12,1-2)
Tanúságtétel. - Igen egyszerű tanúságtételt mondok el. Volt egy nehéz napom.Az egész nap igen húzós
volt, s jól elfáradtam benne :Nem részletezem. Este pedig jött a közösség. Ezt nagyon szeretem, de fáradtan ez sem az,
mint ahogy azt én megálmodtam. Filmet vetítettünk,
majd kiértékeltük, imádkoztunk körben és sorban, majd
igét nyitottunk, s utána még haza kellett szállítanom
egyik-másik testvért. Mindegyiket szívesen teszem, de a
fáradtság csak halmozódott.Holt fáradtan tértem haza, s
az ágy nagyon húzott. Eszembe jutott, hogy van még egy
privát imám, ami egy kis időbe kerül, s alkudoztam
magammal :Elvégezzem ? Vagy ne végezem el ?
Áhítatról nem lehetett szó, de egy fontos imaszándékra
kértek fel, s azt meg is ígértem. Majdnem fogcsikorgatva,
, de azért -arra gondolva, hogy ez nem jólesik alapon
történik
- elvégeztem. Másnap szólt a telefon, s
felhívtak, hogy a Jóisten meghallgatta imámat, s az
imaszándékul adott kérés maximálisan teljesült. – Úgy
vélem, ha nincs beleszőve imámba a fáradtsággal való
éjszakai küzködés, akkor az a telefonjelentés sokkal
lehangolóbban szólt volna.

Igei Ima. - Uram Jézus Krisztus Nagy
szavakat mondanom : Nem nehéz.Nem hazudnék, s nem
mondanék nagy szavakat, ha azt mondanám : Szeretlek.
–De úgy vélem :Ha valamit Irántad való szeretetből mint
lemondást, áldozatot meghozok, az ékesebben beszél
minden szónál, s beszédnél. Ezért kérlek :Nevelj rá
engem az áldozat szeretetére és gyakorlatára.Ámen.
LEVELESLÁDA.
Ezt kérem kedves Nővéreim és Fivéreim számára is
imádságos szeretettel : Károly,Karcsi atya, testvér.

