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ÉLETIGE: 2011. m á j u s hóban ( I.Pét.1,3-4. ) :
« Legyen áldott az Isten és Urunk, Jézus Krisztus Atyja, aki minket nagy irgalmában
Jézusnak a halálból való feltámadása által új életre hívott, az élő reményre, hogy
a mennyekben elpusztíthatatlan, tiszta és soha el nem hervadó örökség várjon rátok.. »

Tematizálás. – Kedves Nővéreim és Fivéreim az Úr Jézus Krisztusban ! Isten bölcsességének szemlélése
mindig ámulatba ejt. Fantasztikus a természet csodája és rejtélye, telve titkokkal és bámulatos ötletességgel. Ha már a
természetes rendben ekkora méretben tud a szánk tátva maradni - látván egy fölöttünk lévő, utólérhetetlenül
színpompás és szikrázó Értelmet, akkor mit szóljunk ahhoz, ha a természetfölötti rend megdöbbentő sakkhúzásait
fedezzük fel. – Mert ilyen is van, s erről a Sátán, e világ megrontója sem tudott, mert őt is meglepte Isten harci
modora, melyet - mondjuk : - a megváltás művében alkalmazott. Itt pl. az ártatlan FIÚ halálával törte meg magát a
halált. A látszólag alul maradott, került fölülre. A vesztes - lett a Győztes ; a Megalázott, lett a Felmagasztalt. Ha ezt
bárki is előre tudta volna ...... ! (I.Kor.2,8) : » Ezt senki sem ismerte fel a világ fejedelmei közül, mert ha felismerték
volna, nem feszítették volna keresztre a dicsőség Urát. » A sátán pedig leginkább e világ fejedelme. Isten irgalmas
megjelenése – emberi testben, fordulatot hozott. Ezt művelte Isten, ember iránti szeretete : » Segíts rajtam, Uram,
Istenem, irgalmadban ments meg engem! Hadd tudják meg: a kezed volt az, te voltál, Uram, aki ezt művelte. » (Zsolt.
109, 26-27) – így sóhajt fel a zsoltáros és mi is vele együtt, felismervén Isten cselekvését életünkben. Isten
cselekvésének legjellemzőbb vonása : Az Ő irgalma. Ez hoz egy jó fordulatot mindazokban a dolgokban, ahol ez a
fosztóképző szerepel « -talan »-« telen ». Magát a fosztóképzőt fosztja meg, s a « teljes » és « bőséges » irányba
mozdítja el nemcsak magát a szót, hanem annak egész horderejét. – Isten irgalmának köszönhetően a mi életünk nagy
lehetőséget kapott és segítséget Tőle, hogy e reménytelen, örömtelen, kilátástalan, céltalan, haszontalan, értéktelen,
becstelen, érdemtelen, szeretettelen, és élettelen életből egy szent fordulatban részesüljünk. S az irgalmas fordulat
után átélhetjük azt, hogy életünk reményteljessé lesz, kilátásban, megbecsülésben, érdemben, szeretetben és örömben
bőséges, teljes értékű, és az élet teljességét felkínáló örök életet nyerjük el. Mindez Isten irgalmának műve, melyet
Fiának, Jézusnak feltámadásával igazolt felénk. Ez lett egyúttal reményünk szilárd alapja ! Így is mondhatnám : A
hiányosságok földjéről meghívást kaptunk a teljesség, betelitkezés és hiánytalanság földjére. Az üdvösség - minden
esetre : Teljesség ! Benne kiteljesedik életünk , végső exisztenciális kibontakozását benne nyeri el, s eltelünk a javak
teljességével, a Legfőbb Jóval : « hogy Isten legyen minden mindenben. » ( I.Kor.15,28). Ez az « elpusztíthatatlan
örökség », Krisztus Urunk - velünk megosztott öröksége. Ez, az új életről szóló, soha el nem hervadó örökség. Így
lettünk Krisztus társörökösei, melyet élő reménységben hordozunk. Ez az élő remény - viszont – záloga is az örökség
elnyerésének. Ha nem reméljük, nem nyerjük el. – Ó, de sokan nem remélik - ó de sokan nem nyerik el. Minden
ócska ígéretet és hazúgságot elhisznek egy-két szóra, de az Igazságnak (aki Jézus) - nem adnak hitelt, és ígéretét láriflárinak, hiteltelen mézesmadzagnak, vagy mesének tartják. – De akibe beleszáll az elpusztíthatatlan örökség
ígéretének kőkemény realitása, az mindent rátesz majd erre a lapra. Jutalmát azonnal megkapja, nemcsak majd....,
hanem - azonnal, rögtön, mert egész belsejét elárasztja az eljövendő javak utáni sóvárgás mámora. Ettől boldogok a
nyolc boldogságban felsoroltak, mert szinte nem bírnak magukkal az örömtől - könnyek, zaklatások közepette sem.
Téma. - Nagyjából beérett a téma, s kb. itt kötöttünk ki, hogy : jelenlegi, válságaimból nemhogy kimászok,
hanem bennük egyre mélyebbre süllyedek, hacsak meg nem ragadom Jézus Krisztust, és hazúgság mentes ígéretét,
azt az egyetlen lehetőséget, melyet Istenünk és Atyánk mindannyiunknak felkínál a hit elfogadása által, hogy általa a fent vázolt hervadhatatlan örökség - élő reménységére jussunk. – Talán ott kezdeném:Újabban az az érzésem,
hogy a világ és annak dolgai egyre jobban süllyednek a mélybe. Először a nagy változások a világrendben új
reményeket ébresztettek, de ezek gyorsan szétfoszlottak, mert új válságok keletkeztek. Nem részletezem :Ismerjük
őket, csak fémjelzem : Kilátástalan a jövőkép, csaló, hamis, gyanakvó,viszálytól terhes a társadalmi szintű érintkezés,
az erkölcsi értékek mélyzuhanása, s visszaélések minden szinten , pl. a természet kincseivel ; a technológia
hencegései mellett kiszámíthatatlanok a károk. Az ipari forradalom kétséges értékei, a bioszféra és ökológiai
egyensúly megbomlása, a halmozottan terhelt és gnóm újgeneráció, az erkölcsi alapértékrend megkérdőjelezése,
hazárdjáték a léttel, az értékekkel és a jövővel. – Ehhez még a tudomány is rátesz egy lapáttal :Előrelátható
atomreaktor- és kozmikus balesetek, klímaváltozás és annak minden következménye. Nos ezek sorra kitermelhetnek
bennünk egy reménytelenséget, kilátástalanságot. Ezek az összhatások gerjesztőleg hatnak a 7 milliárd földlakó
pszichés közérzetére, s kezd a rettegés és a félelem lassan, majd egyre gyorsabban begyűrűzni. Ahogyan Lukács
evangélista írja : »Az emberek megdermednmek a rémülettől és a világra zúduló szörnyűségek várásában »( Lk.
21,26.) - Lesznek azonban néhányan, akiket nem kerít hatalmába ez a világméretű rémület-görcs, sőt az Úr ( aki
Jézus) dicsőségének megnyilvánulását fogják mindezekben látni. Jézus ugyan már megdicsőült, de ez - mindaddig a
napig - nem lett nyilvánvalóvá minden ember számára. Akkor azonban az Úr érkezése és második eljövetele sokak
számára a rémületkeltő jelenség lesz ; mások, ill. egyesek számára viszont örvendetes eseményként jelenik majd

meg. Épp ezért egyszerre fognak jajveszékelni is, és újjongani is. Ez utóbbiak a « hervadhatatlan örökség « előszelét
fogják - szinte a levegőben érezni. Igazolva látják majd egész életük értelmét ; a gúnyolódók ajkára viszont ráfagy a
mosoly. Akkor mindenki előtt világos lesz, hogy a kozmosznak van Gazdája, s most éppen úton van mifelénk. Az
igazakat öröm tölti el, mert a teremtés Szerzője jön terermtményeit megjutalmazni. A hamisakat pedig azért tölti el
borzadály Isten közeledtével, mert a számonkérés és büntetés, az elszámoltatás és a szankciók, mint pálcák suhogását vélik majd kihallani a mindenség morajlásából. –Boldog lesz az az ember, akinek bekattan majd agyábaszívébe az Örök Jóság és Irgalom utáni jajkiáltás a személyes Legfőbb Lény iránt. Hiszen Ő tartja össze a
mindenséget, ő éltet és ad jutalmat, ő büntet és Ő irgalmaz. De a hamisak is megkapják a beosztásukat, de
rendesen : »Ide nézzetek, ti gőgösök, ámuljatok, aztán vesszetek! Mert olyat viszek véghez napjaitokban, hogy nem
hinnétek, ha hírét hallanátok.”( Ap.Csel.13,41). – Jézus feltámadt, él és újra eljön ! - ha így ma elkiáltom magamat,
bizony - tömegszinten és jobb esetben ezt legfeljebb az irodalmi szép-mondások közé sorolják be az emberek.
Szívüket nem rendíti meg a realitások kozmikus súlyával, mint valóság-tényezővel, mellyel szembe kellene
nézniök. Az igazak örömét pedig éppen az okozza, hogy – ezek bekövetkeztével - igazolást nyer számukra a
tisztesség, a becsület, az erkölcs, az érdem, a helytállás, vagyis az ő egész életrendjük. Sőt, az új élet küszöbeként élik
majd meg az óvilág sírbatételét és lebontását. Ők lesznek (mi leszünk ?) a NAGY túlélők. – A tavalyi hó felett nem
fogunk sírni, ha jön a várva-várt kikelet : A tökéletesen, teljesen boldog, hiánytalan örök élet.

Akció-program. -

Ha Isten személy – márpedig az, akkor a Vele való kapcsolat eszköztárában
is a személyességnek kell dominálnia. Személyes imára van szükség, ez építi, mélyíti, szépíti és frissiti a
kapcsolatot. Személyes, spontán, szívből fakadó, szabad imára. A Belé vetett személyes bizalom nyomán
hiszek ígéreteiben, hogy mindegyik beteljesül, és én is egy újjongóan szép valóságra fogok ébredni, mely
minden képzeletemet messze meghaladja. * Ettől a felismeréstől fogva, tudni fogom, hogy minden idültté
vált szomorúság nem más, mint vastag hitetlenség. – A krónikus szomorúság « luxusát » hagyjuk rá a
hitetlenekre azzal a gondolattal, hogy ki miben vétkezik, abban bűnhődjék.
Tanúságtétel. –
Csodálatos az Isten ! Annyi finomság és lehelet-érzékeny gyengédség,
színárnyalat és mélység van benne ! Minden pszichének (embernek), minden labirintusát gondos,
figyelmes részletességgel átjárja, sokkalta tökéletesebben, mint egy orvosi videokamera a hajszálerekben.
Egymás után ugyanaz a sztori, tehát kétszer, amelyet a közelmúltban éltem át. Kórházba hívtak beteghez. A
beteg, amint meglátott, szinte felkiáltott : Igen, ő az,
de nagyon kedves magától... ! - Mi az, hogy ő ? –
kérdeztem a betegtől, akinek ragyogott az arca. –
Atyám, magát még nem láttam, de az éjjel álmomban
idejött :Pont úgy nézett ki, mint ahogy most látom.
Ragyogott az arca, ahogy most is. – Nehogy aztán válaszoltam, az én arcom inkább fáradt, s valóban,
annak is éreztem magam. Nem, - válaszolt ismét, pontosan olyan, amilyennek láttam : Egészen olyan !
- Rá néhány napra, a másik osztályon és kórteremben,
egy másik betegnél, az eset szinte szórúl-szóra
megismétlődött. – Az egyik már ‘elköltözött, a másik
most indul a ‘hervadhatatlan örökségbe.- Most
mondjad :Nem csodálatos ?!
Igei ima. – Úr Jézus ! Szívemből kérlek,
emelj ki engem, szeretteimet és mindazokat, akiket
szívemre helyeztél a földszagú kesergésekből.
Lebegtesd és lobogtasd szemem és szívem előtt a
mennyország valós vizióját. Ne engedd, hogy
szívemben gyermekes ostobaságnak tartsam és
érezzem azt, ami az élet egyetlen felhajtó ereje.
Ámen.
LEVELESLÁDA.
Ezt emelkedettséget kívánom és kérem az Úrtól minden
kedves Nővéreimnek és Fivéreimnek !
Imádságos szeretettel :
Károly,Karcsi atya, testvér.

