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Kegyelem, irgalmasság és békesség adassék nékünk bőségesen, attól aki van, aki volt és aki 
eljövend. Ámen 
 

Ének: 92. zsoltár 1-2:  
Ékes dolog dicsérni, Uram, Felségedet, És a te nevedet Énekkel magasztalni. Hogy 

ember áldja reggel Te nagy jó voltodat, És igazságodat Dicsérje minden éjjel.  
Lantban és hegedűben És szép cimbalmokban, Hangos citerákban, Dicsértessél 

zengésben! Dolgaidon örvendek, Hatalmadat látván; Kezednek csudáján Örömömben éneklek. 
 

Előima: Urunk Istenünk az Úr Jézus Krisztus által. Köszönjük, hogy bár külön helyeken 
de közös időben lehetőséget adsz nekünk ma is arra, hogy hálát adhassunk a te igéd 
világosságáért, irántunk való, meg nem érdemelt szeretetedért. Köszönjük, hogy az elmúlt 
héten is olyan sok bizonyságát adtad annak, hogy nem bűneink szerint cselekszel velünk és 
nem fizetsz nekünk a mi álnokságaink szerint. Köszönjük a mindennapi kenyeret és a 
mindennapra elkészített igét. Urunk most csendben vagyunk előtted. Nem sietünk. Hallgatjuk 
a csendet amely körülöttünk és bennünk van. Ebben csendben, hisszük, nem vagyunk egyedül, 
mert Lelked által, veled beszélgetünk. Te velünk vagy és szeretsz, reményt adsz és közelséget. 
Kérünk arra, hogy Hit által láttasd meg velünk, ami rejtve még előttünk, hogy egyedül a Te 
előrelátásodra hagyatkozva, szilárdan higgyük, hogy gondoskodsz életünkről és 
üdvösségünkről, aminek következtében mi valóban biztonságban érezhetjük magunkat. Adj 
nekünk ezen a reggelen is Téged megértő értelmet, Téged átélő érzelmet, hozzád siető lelket, 
a Te szavaidra hallgató fület, hogy a Rád bukkanó bölcsességben és téged felismerő 
világosságban, neked kedves életet éljünk. Ámen 

 
Textus: Jn 18,33-40 
33 Pilátus azután ismét bement a helytartóságra, behívatta Jézust, és megkérdezte 

tőle: "Te vagy a zsidók királya?" 34 Jézus viszont ezt kérdezte tőle: "Magadtól mondod-e ezt, 
vagy mások mondták neked rólam?" 35 Pilátus erre így szólt: "Hát zsidó vagyok én? A te 
néped és a főpapok adtak át nekem téged: Mit tettél?" 36 Jézus így felelt: "Az én országom 
nem e világból való: ha ebből a világból való volna az én országom, az én szolgáim 
harcolnának, hogy ne szolgáltassanak ki a zsidóknak. De az én országom nem innen való." 
37 Pilátus ezt mondta neki: "Akkor mégis király vagy te?" Jézus így válaszolt: "Te mondod, 
hogy király vagyok. Én azért születtem, és azért jöttem a világba, hogy bizonyságot tegyek 
az igazságról: mindenki, aki az igazságból való, hallgat az én szavamra." 38 Pilátus így szólt 
hozzá: "Mi az igazság? Miután ezt mondta, ismét kiment a zsidókhoz, és így szólt hozzájuk: 
"Én nem találok benne semmiféle bűnt. 39 Szokás nálatok, hogy valakit szabadon bocsássak 
a húsvét ünnepén: akarjátok-e hát, hogy szabadon bocsássam nektek a zsidók királyát?" 
40 Ekkor újra kiáltozni kezdtek: "Ne ezt, hanem Barabbást!" Ez a Barabbás pedig rabló volt. 
 

Kedves Testvéreim!  
Jézus mellett vagy ellene dönteni, nem könnyű dolog. Mint minden döntéshozatalnak, 

ennek is következményei vannak, nem is könnyűek, nem is akármilyenek. Az egyik legnagyobb 
példa erre előttünk Pilátus. Tudjuk jól, hogy egyáltalán nem szimpatikus az a kép, amit mind a 
Szentírás, mind pedig a történetírás Pilátusról fest. Van egy közmondásunk is róla: bekerült, 
mint Pilátus a Credoba, vagyis a Hiszekegybe. Miért mondja ezt a közmondás? Azért mert nincs 
ott a helye, neki mint a római császár helytartójának semmi köze nem volt Jézushoz. Ennek az 
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embernek az élete azonban, nagyon fontos üzenetet hordoz a mi számunkra, mégpedig azt, 
hogy neki is köze lett Jézushoz.  

Bár látszólag neki semmi köze nem volt hozzá, nem ő akarta ezt a találkozót, mégis 
ennek megkellett történnie. Állást kellett foglalnia ebben a kényes ügyben. Nem lehetett 
semlegesnek maradni, neki is fel kellett tenni a kérdést: mit cselekedjek Jézussal, akit 
Krisztusnak hívnak? Megrázó üzenetet hordoz Pilátus története: Jézust nem lehet kikerülni, 
még a világ leghatalmasabb vezetői sem kerülhetik el a Vele való találkozást, a Vele való 
szembesülést. Egyszer minden embernek az életében elkövetkezik az a pillanat, amikor 
akarva-akaratlanul belekerül a Credoba.  

Dönteni kell. Vannak akik elfogadják, vannak akik elutasítják, vannak akik közömbösek, 
de elkerülni nem lehet. Pilátus nagyon jól tudta, hogy mit kellett volna Jézussal tennie, hisz 
maga is többször mondta a kihallgatás folyamán: „semmi bűnt nem találok ebben az 
emberben”. Nagyon jól tudta, hogy ő az utolsó, aki ezt az igazságtalan ítéletet még 
megakadályozhatta volna, de mégsem tette ezt meg. Ha most Pilátus leborult volna Jézus 
előtt, beismerte volna bűnét, megvallotta volna szerencsétlen nyomorult voltát, akkor neki is 
lett volna szabadulás. Lehet, hogy a császár kegyeiből kiesett volna, de Isten vette volna őt 
kegyelmébe. A világ Megváltója ő érte is kész meghalni, az ő bűne se volt nagyobb mint Isten 
kegyelme.  

De Pilátus elszalasztotta életének ezt a nagy döntő pillanatát. Őt bűne nem a 
megváltóhoz hajtotta, hanem a vizes tálhoz hajtja és később azt mondja a legképmutatóbb 
módon: ártatlan vagyok. Pilátus esete megrázó módon arra figyelmeztet minket, hogy ne 
kezünket mosogassuk, ne ártatlanságunkat bizonygassuk, mert ártatlan ember csak egy volt 
ezen a világon, az a Jézus Krisztus, aki most ott áll Pilátus előtt. Sokkal inkább boruljunk le, és 
kérjük az Ő kegyelmét. A Jézus melletti döntésnek vannak következményei.  

De boldog ember az, aki ezeket vállalja, mert mérhetetlenül többet kap, mint amit 
esetleg elveszít. Rajtunk múlik tehát: Jézus mellett vagy ellene? Megkoronázom vagy 
megfeszítem? Nehéz dolog folyamatosan Jézus mellett dönteni. Egy-egy villanásnyi időre 
beragyoghatja az életünket a fény amikor mellette vagyunk. Lesznek békés perceink, vagy akár 
napjaink is. De mindezeket egyszerűen nem lehet összehasonlítani azzal a boldogsággal, ami 
még vár ránk. Ámen 
 

Utóima: Mindenható Istenünk az Úr Jézus Krisztus által. Megvalljuk előtted, hogy 
sokszor nagyon nehéz számunkra is, folyamatosan a te egyszülött Fiad mellett maradni, akit 
értünk küldtél a világba. Sokszor tapasztaljuk mi is, mennyire szűk az a kapu és keskeny az az 
út amely az életre vezet. Mégis kérünk téged, bocsáss meg nekünk, ha tévelygünk és segíts 
vissza állnunk a te utadra, a te Fiad mellé. Véget nem érő hálával köszönjük meg, hogy a Te 
egyszülött fiad, aki drága vérén kibékített és megváltott bennünket, az Ő cselekedete és a Te 
Szentlelked által már nem vagyunk sem a magunkéi, sem pedig a bűné. Vezérelj minket a Te 
békességeddel, azzal az egyedüli nyugalommal és reménységgel amelyet a te egyszülött 
Fiadban adtál nekünk! Kérünk Téged a Te teremtő igéddel végezd bennünk az újjáteremtés 
munkáját. Így könyörgünk most Urunk közel és távol lévő szeretteinkért, a terhet a fájdalmat 
és a gyászt hordozókért, Te adj nekik erőt és vígasztalást. Imádkozunk Urunk az örülőkért, légy 
jelen közöttük is és segíts, hogy legyen kivel örömeiket megosztaniuk. Imádkozunk 
egyházunkért és az egész teremtett világért. A te szent fiad nevéért kérünk. 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 
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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.” 

 
Záró ének: 457. dicséret mindhárom verse: 
 
1. Ó Jézus, árva csendben az ajtón kívül állsz, 
Bejönnél már, de némán kulcsfordulásra vársz. 
Mi mondjuk, hogy miénk vagy, te vagy a név, a jel: 
Ó, szégyen, hogy te légy az, akinek várni kell. 
 
2. Ó Jézus, most kopogtatsz, sebhelyes még a kéz; 
Könnymarta kedves arcod oly búsan intve néz. 
Ó áldott, drága jóság, mely ennyit tűrve vár! 
Ó, bűnök szörnyű bűne, mely téged így kizár! 
 
3. Ó Jézus, szólsz, s a szívhez a szó szelíden ér: 
„Így bánsz velem? teérted hullt testemből a vér!” 
Bús szégyennel behívunk, az ajtónk nyitva már. 
Jöjj, Jézus, jöjj, ne hagyj el, a szívünk várva vár! 
 

Áldás: Istennek békessége, mely minden értelmet meghalad, megfogja őrizni a ti 
szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban! Ámen 
 


