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Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi Atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Ámen! 
 

Ének: 42. zsoltár 1. verse: Mint a szép, híves patakra 
 
1. Mint a szép híves patakra A szarvas kívánkozik, 
Lelkem úgy óhajt Uramra, És hozzá fohászkodik. 
Tehozzád, én Istenem, Szomjúhozik én lelkem, 
Vajon színed eleiben Mikor jutok, élő Isten? 
 

Előima: Mennyei Atyánk! Köszönjük, hogy egy újabb alkalmat adsz nekünk arra, hogy 
elcsendesedhessünk előtted és meghallgathassuk igédet, ezekben a bizonytalan időkben. 
Valamint kérünk bocsásd meg számtalan bűnüket melyeket elkövetünk Te ellened, sokszor 
anélkül, hogy felfognánk mit is tettünk. Szentlelked által erősíts meg minket ezekben a nehéz 
időkben és nyisd meg fülünket és szívünket, hogy a te igédet követve a helyes úton 
maradhassunk. A te Fiad, által kérünk, hallgasd meg könyörgéseinket. Ámen! 
 
 

Textus: Jn 14,12-14 
„12 Bizony, Bizony, mondom nektek, aki hisz énbennem, azokat a cselekedeteket, amelyeket 
én teszek, szintén megteszi, sőt ezeknél nagyobbakat is tesz. Mert én az Atyához megyek, 13 

és amit csak kértek majd az én nevemben, megteszem, hogy dicsőíttessék az Atya a Fiúban.” 
 
Kedves Testvéreim! 
 

Ebben az időszakban, amiben élünk a koronavírus által megnehezített világban, 
rengeteg a kérdés, a félelem, és kevés a válasz a hívő keresztyén emberek problémáira. 
Rengeteg a bizonytalan és a kétségbeesett ember él ma is úgy, hogy nem tudják mihez 
kezdjenek, kihez forduljanak, mit tegyenek a bezártság, a korlátozottság idején. Így 
kérdezhetnénk, hogy a Krisztus név mit jelent a mi számunkra ma 2021. tavaszán? 

Azt olvashatjuk az Igében, hogy Jézus mielőtt mennybement volna, a tanítványoknak 
elmondta, hogy: „Bizony, Bizony, mondom nektek, aki hisz énbennem, azokat a 
cselekedeteket, amelyeket én teszek, szintén megteszi, sőt ezeknél nagyobbakat is tesz. Mert 
én az Atyához megyek, és amit csak kértek majd az én nevemben, megteszem, hogy 
dicsőíttessék az Atya a Fiúban.” Jézus nevének ereje által Isten maga munkálkodik. Jézus 
mennyei dicsőségbe való visszatérése egyúttal annak az imádság meghallgatásnak az alapja, 
amely az ő nevében történik, vagyis akaratával összhangban megbízását teljesítve munkáját 
végezve. Ezeket a Jézusénál nagyobb cselekedeteket azonban a tanítvány csak azért vihetik 
véghez, mivel Jézus „elmegy az Atyához”.  

Amit a tanítványok cselekszenek azt Jézustól nyerik el ajándékul. Ha ajkán megszólal az 
ige, azt a megdicsőült Krisztus adja nekik, ha pedig cselekedetében megvalósul a szeretet, 
akkor ahhoz az erőt Krisztus adja neki. Krisztus, aki az Atyánál van, meghallgatja a tanítvány 
könyörgését, mellyel Urához fordult és segedelmét kérte a gonoszság hatalmaival folytatott 
harcában. Itt tehát Jézus azt ígéri tanítványainak, hogy az ő Atyjához menetele után azok még 
nagyobb tetteket, csodajeleket is fognak tenni, mint amilyeneket ő tett. Milyen nagyobb 
cselekedetekről van itt szó? Ezek a cselekedetek hogyan valósulnak meg a mi emberi 
életünkben?  
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Mert bár Isten el szokott halmozni minket mindennemű javakkal, de ha fél hónapig 
nem jelentkezik, azt képzeljük, hogy már nem is él. Minket azonban az érzéketlenségünk vagy 
rosszhiszeműségünk akadályoz abban, hogy felismerjük Istent műveiben, Krisztust pedig Isten 
műveiben. Aki Jézusban hisz, az egyrészt azokat a cselekedeteket fogja cselekedni, amelyeket 
ő tett, másrészt még nagyobbakat is cselekszik majd azoknál.  

Az Atya munkája, amely Jézus kijelentésével elkezdődött, az ő hatásával, erejével megy 
tovább, s majd a gyülekezetben folytatódik az igehirdetés által és fog hatni gyógyító erejével, 
és hitet fog ébreszteni és a szeretetet fogja munkálni. Lehet, hogy fizikai értelemben 
korlátozások között kell élnünk mindennapjainkat, de mi a helyzet a lélekkel? A hívő 
keresztyén ember lelkét nem lehet korlátozások közé zárni.  

Adja meg Isten számunkra, hogy azok a kérések, amelyeket nap mint nap 
megfogalmazódnak bennünk, azok valóban eljuthassanak az Atyához, hogy amikor majd vége 
ennek a koronavírus által tűzdelt időszaknak együtt közösen, egy szívből, egy lélekkel 
dicsőíthessük az Atyát a Fiú által. Ámen. 

 
Utóima: Köszönjük Urunk, hogy te mindig velünk vagy és soha nem hagysz el minket. 

Ezekben a kérdésekkel és kétellyel teli időkben is mindig utat mutatsz nekünk, ha még mi ezt 
nem is vesszük mindig észre. Ha elbukunk felsegítesz minket, ha eltévedünk vissza vezetsz 
minket a helyes útra és ha kérdezünk, Te válaszolt adsz nekünk kérdéseinkre. Ezekben a 
gondterhelt és nehéz időkben pedig bár fizikailag nem tudunk most közösségben lenni, de Te 
általad lelkileg egy közösségben lehetünk mind azokkal akik követnek téged, hogy együtt 
folytathassuk a te általad ránk bízott feladatunkat, tudván sosem vagyunk egyedül. Ámen! 

 
Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te 

országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is; mindennapi 
kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is 
megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek; és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a 
gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Ámen! 

 
  
Ének: 372.  Könyörögjünk az Istennek Szentlelkének 
 
1. Könyörögjünk az Istennek Szentlelkének, Bocsássa ki magas mennyből fénylő világát, 
Végye el mi szívünknek minden homályát, Hogy érthessük Istenünknek 
Mindenben akaratját. 
2. Ó, Szentlélek, árváknak kegyelmes Atyja, Szegény gyarló bűnösöknek bátorítója, 
Hitükben tántorgóknak erős gyámola, És az ő reménységüknek 
Csak te vagy táplálója. 
 
Áldás: A reménység Istene pedig töltsön be titeket a hitben teljes örömmel és 

békességgel, hogy bővölködjetek a reménységben a Szentlélek ereje által. (Róm 15:13) 


