
Reggeli áhítat 2021.03.12. Zeleni Margit Piroska - Takács Evelin 

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

Ének: 154. 
Úr Jézus, mely igen drága A te igédnek világa, :/: Mely bölccsé tévén az elmét, Szüli az 

Úrnak félelmét. Gerjeszd fel most indulatunk, :/: Hogy míg igédre hallgatunk, Végyen bennünk 
épületet A hit, reménység és szeretet: Tégy bölcsekké, tégy szentekké! 

 
Előima:  
Magasságos és Szent Urunk, Lélek által bennünk lakozó Isten! Csodálatos számunkra a te 

ismereted. Bennünk laksz, testünket templomoddá teszed, szívünket öleléseddel veszed körül, 
de mi mégis sokszor távolinak érzünk magunktól, ezért szüntelenül arra van szükségünk, hogy 
keressünk téged. Bocsásd meg és vedd el, a mi hitünk gyengeségeit, látásunk 
elhomályosultságát, ami visszatart minket attól, hogy jelenlétedet érzékeljük. Adj nekünk tiszta 
látást, igaz csendességet, hogy igédben és üzenetében találkozzunk veled és az árvaság rémisztő 
sötétségét megtörje a te közelséged világossága. Ámen. 
  

Textus: „Nem hagylak titeket árván, eljövök hozzátok. Még egy kis idő, és a világ nem 
lát többé engem, de ti megláttok, mert én élek, és ti is élni fogtok.” Jn 14,18-19 

 
Kedves Testvéreim! Amikor Jézus Krisztus ezeket a szavakat mondja a tanítványainak, 

akkor már elkezdődött az az esemény sorozat, amely elvezett bennünket a Nagypéntekhez, és 
majd Húsvét csodájához is. Jézus itt a tanítványainak éppen arról szól, hogy bár nem hosszú 
időre, de mégis el kell mennie közülük. Jézus készíti erre az eseményre az Ő tanítványait, és 
ígéretet tesz nekik arra, hogy ne féljenek, mert nem fognak egyedül maradni, ne féljenek, mert 
attól, hogy Ő már testben nem lesz velük, attól még nem maradnak egyedül, attól még nem 
lesznek árvák, mert a Szentlélek által továbbra is velük lesz, és továbbra is ott lesz nekik. 

Kedves Testvéreim! Ez az ígéret, akkor és ott szólt Jézus szeretett tanítványainak a 12 
apostolnak, és most szól itt nekünk is, hogy ne féljünk, mert Ő sosem hagy bennünket 
magunkra. Ez az ígéret, akkor és ott vigaszt jelentett a tanítványok számára. Vajon nekünk itt és 
most vigaszt tud-e jelenteni?  

És Jézus tovább megy az ígéretben, azzal, hogy kijelenti azt, „mert én élek, és ti is élni 
fogtok.” (Jn 14,19) Így mutat rá arra, hogy a Nagypéntek fájdalmas, és kínzó eseményei után 
Húsvétkor feltámad és ezzel legyőzi a halált, amely minden ember számára ellenség.  
A tanítványok megkapják az ígéretet arra, hogy nem lesznek egyedül, és nem kell félniük, mert 
ők is élni fognak Jézus Krisztus által.  

Kedves Testvéreim! Ez az ígéret és vigasztalás ránk nézve vajon, mit jelent? Mi nekünk, 
hogyan lehet örök életünk? Hogyan élhetünk mi is örökké?  
Azt mondta Jézus, hogy: „mert én élek, és ti is élni fogtok.” Az örök élethez vezető úthoz az kell, 
hogy higgyünk Jézus Krisztusban az Emberré lett Istenben, mert aki Ő benne hisz, annak örök 
élete van. Ő általa mehetünk csak és kizárólag az Atyához. Nincs más út, nincs más lehetőség. 
Csak és kizárólag Jézus Krisztus vezet el bennünket a mennyei Atyához.  
A tanítványok meglátják, és találkoznak is a feltámadott győzedelmes Urral, és ez az, a pillanat, 
amely által az örök életet elnyerik. Mert találkoztak azzal a személlyel, aki Isten lévén emberré 
lett, és győzedelmet aratott az ember legnagyobb félelme felett.  És ugyanez a helyzet mi 
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velünk, mai emberekkel is. Nekünk is megadatott az örök élet lehetősége és mi is megkaphatjuk 
azt. De ezt csak úgy kapjuk meg, ha a mi életünkben is megvan a találkozás az emberré lett 
Istennel, és mi magunk is el tudjuk Őt fogadni az életünk Urának és Megváltónknak.  A minden 
kegyelem Istene adja meg nekünk azt, hogy így legyen. Ámen 
 

Utóima:  
Urunk, Jézus! A mulandóságok földjén semmi sem jelent számunkra olyan biztonságot, 

mint a te örök ígéreted, szereteted, jelenlétet és életed, melyen keresztül készítesz minket az 
előttünk álló próbákra is. Taníts, hogy élni tudjunk a ma lehetőségével és  közeledni tudjunk 
hozzád teljes szívünkből. Ne engedd, hogy meginogjunk a te ígéreteidben, melyek életet 
kínálnak és a boldogságunkat szolgálják. Te vagy az igazi társunk, benned hiszünk és téged 
szeretünk, de gyakran félelmek és kétségek rémítenek minket. Szükségünk van a te jelenlétedre 
és vezetésedre ahhoz, hogy megmaradjon a mi hitünk, reménységünk és hűségünk, mely 
tanítványaiddá tesz minket, helyreállítja életünket, kapcsolatainkat, várni tanít és elvezet az igazi 
találkozásra, az örök életre. Imádságot meghallgató Istenünk hozzád könyörgünk a betegekért, a 
kétségek közt levőkért és ínséget szenvedőkért. Te adj szabadulást és add, hogy minél többen 
meglássák és elfogadják a te áldozatoddal szerzett és ígéreteddel kínált életüket. 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 minket a gonosztól, 
mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Ámen.  

 
Ének: 200. 

 1. Ó, maradj kegyelmeddel Mivelünk, Jézusunk, Hogy a bűnös világnak Tőribe ne jussunk. 
 2. Ó, maradj szent igéddel Mivelünk, Megváltónk, E földi vándorlásban Te légy útmutatónk. 
 3. Ó, maradj, világosság, Mivelünk fényeddel, Te vezess a sötétben, Hogy ne tévedjünk el.  
 4. Ó, maradj áldásoddal Mivelünk, Úr Isten, Szent kegyelmed áraszd ránk Minden 
szükséginkben.  
 5. Ó, maradj oltalmaddal Mivelünk, Hű pajzsunk, Hogy e világ diadalt Ne vehessen rajtunk. 
 6. Ó, maradj hűségeddel Mivelünk, szent Isten, Adj erőt, hogy megálljunk Mindvégig a hitben. 
 

Áldás:  
Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, Isten szeretete és a Szentlélek közössége legyen 

mindnyájatokkal. Ámen 
 


