Magyar

Eljegyezlek magamnak örökre. (Oz 2,21a)

Ezt mondja az Úr: "Kiviszem népemet a pusztába, s a szívére
beszélek, hogy úgy válszoljon, mint ifjúsága napjaiban, mint
akkor, amikor feljött Egyiptom földjéről.
Eljegyezlek magamnak örökre, eljegyezlek igazsággal,
törvénnyel, jósággal és szeretettel. Eljegyezlek hűséggel, hogy
megismerd az Urat."

Testvéreim! Talán csak nem szorulunk nektek szóló vagy
tőletek kapott ajánlólevélre, mint némelyek? Ti vagytok a mi
ajánlólevelünk, a szívünkbe írva. Olvassa és megérti minden
ember, mert meglátszik rajtatok, hogy Krisztus levele vagytok,
amelyet mi írtunk, nem tintával, hanem az élő Isten Lelkével,
nem is kőtáblára, hanem az élő szív lapjaira.
Ez a bizalmunk Isten iránt Krisztusból ered. Nem mintha
magunktól képesek volnánk valamit is kigondolni, mintegy a
saját erőnkből, hiszen az alkalmasságunk Istentől való. Ő tett
minket alkalmassá arra, hogy az Újszövetség szolgái legyünk,
nem a betűé, hanem a Léleké. Hiszen a betű öl, a Lélek pedig
éltet.
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Abban az időben: János tanítványai és a farizeusok böjtöltek.
Ezért néhányan odamentek Jézushoz, és megkérdezték tőle:
"Miért van az, hogy Jánosnak és a farizeusoknak a tanítványai
böjtölnek, a tieid meg nem böjtölnek?"
Jézus így válaszolt: "Vajon böjtölhet-e a násznép, míg velük
van a vőlegény? Amíg a vőlegény velük van, nem
böjtölhetnek. De jönnek majd napok, amikor elviszik tőlük a
vőlegényt. És akkor, azon a napon majd böjtölnek.
Senki sem varr régi ruhára új szövetből foltot. Vagy ha igen,
akkor az új szövet kiszakítja a régit, és a szakadás még
nagyobb lesz. És új bort sem tölt senki régi tömlőbe; vagy ha
mégis, a bor szétveti a tömlőt, és a bor is tömlő és tönkremegy.
Az új bor új tömlőbe való."

Krisztus levele vagytok
Sokféle levél van. Hivatalos levél, amelyben a hatóság utasítást ad és
rendelkezést közöl alattvalóival. Vannak örömet és bánatot közlő
levelek, amelyek a távolságot átrepülik, hogy más is örüljön, vagy
ránehezedjék a fájdalom keresztje. Vannak szerelmes levelek,
amelyekben szívüket és örök hűséget ajánlják fel egymásnak az
emberek. Vannak köszönő, hálás sorok, s vannak gratuláló, köszöntő
levelek.
Vannak levelek, amelyeket nem a postás húz elő táskájából. Ezek a
kerestények.
Kristus levele voltam-e? Üzenete általam eljutott-e a címzettekhez?
Írj, Uram, sok-sok levelet. Nem tintával, hanem Lelkeddel, hogy
elvigyék üzenetedet mindenkihez, hogy hatalmas vagy, irgalmas vagy,
Atyánk vagy, és szereted az embereket, végtelenül szereted őket.
Így leszünk a te szerelmes leveled! (Gyűrű Géza)
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