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

Kezdő ének: 461-es dicséret első két verse 
 
1. Bár bűn és kín gyötör, 
És nehéz bár szívem, 
A Sátán életemre tör: 
Kétségbe nem esem.       
  
2. Bár vétkem súlya nagy, 
Mégis hozzád jövök: 
A bűnnek gyűlölője vagy, 
De kegyelmed örök. 
 

Előima: Imádkozzunk! Urunk köszönjük, hogy a mai napot is a te igédnek a 
hallgatásával kezdhetjük el. Hálát adunk neked, hogy ezekben az időkben is az igéd tartja 
bennünk a lelket. Hálát adunk Urunk, hogy a te megtartó kegyelmed tart minket 
egészségben. Urunk kérünk azokért a testvéreinkért akik, elfordultak tőled, ezekben az 
időkben. Kérünk bocsásd meg mindazon bűneinket amellyel megszegtük a parancsolataidat, 
melyeket kinyilatkoztattál felénk. Kérünk te mutasd nekünk az utat, hogy visszatérhessünk 
oda, ahova te szándékaid szerint tartozunk. Kérünk téged szerető mennyei Atyánk, hogy 
segíts nekünk felismerni azt, hogyha rossz irányba tart az életünk, segíts hogy ellent tudjunk 
állni a kísértésnek, és hogy a Te jelenlétedben tudjunk élni! Bocsáss meg nekünk! Jézus 
Krisztus nevében kérünk hallgass meg Urunk! Ámen! 
 
 

„Ha gyűlöl titeket a világ, tudjátok meg, hogy engem előbb gyűlölt, mint titeket. 
Ha e világból valók volnátok, a világ szeretné a magáét, de mivel nem e világból valók 
vagytok, hanem én választottalak ki titeket a világból, azért gyűlöl titeket a világ. 
Emlékezzetek arra az igére, amelyet én mondtam nektek: Nem nagyobb a szolga az 
uránál. Ha engem üldöztek, titeket is üldözni fognak, ha az én igémet megtartották, a 
tieteket is meg fogják tartani.” (János 15,18–20) 
 

Szeretett Testvérek! 
Jézus tanítja, készíti a nagyheti eseményekre és az azt követő időszakra a 

tanítványokat. És tanít, készít most minket, 21. századi tanítványokat a közelgő nagyhétre, a 
mindennapokra és az előttünk álló szolgálatokra. Jézus szavai kijózanítóan és megrendítő 
erővel hatnak ránk, akik gyakran még egy szúrós tekintetet, vagy egy gúnyos mosolyt is 
panaszkodva és hosszan sorolva viszünk Isten elé, s kérdezzük, hogy „Hogyan engedheted 
ezt meg, Uram?” 

Láthatjuk azt az evangéliumokban, itt Jánosnál is, hogy Jézus nem csak tanít, nem 
csak szavaiban mondja, hogy mit hogyan kellene, nem távolról filozofál, hanem nagyon is 
benne van az eseményekben, cselekszik és példát mutat. Igazi emberi életet él, olyat, 
amilyet mi soha nem tudnánk. Segít, gyógyít, csodákat tesz, számíthatnak rá a körülötte 
lévők, nem személyválogató, együttérző, ő az igazi ember prototípusa.  
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Élete mégis tragédiába torkollik, földi szolgálatát talán legjobban a szenvedés szóval lehet 
jellemezni. Mind a politikai, mind a vallási vezetők támadásba lendültek. Olyan emberek, 
olyan csoportok, akik semmiben nem értettek egyet, most hirtelen egy oldalon kezdtek 
harcolni, Jézus ellen. S miért támadták Jézust ennyire? Azért mert nem illett bele a képbe, 
mert más volt és nem tudtak vele mit kezdeni, azon kívül, hogy gyűlölték. És Jézus nem árul 
zsákbamacskát! Nyíltan beszél arról, hogy lesz ellenszél, hogy a tanítványokkal, a mindenkori 
Krisztuskövetőkkel sem lesz ez másképp, hiszen Jézus tanítása a mai világ számára is idegen.  

Mindez talán kevés vigasz lett volna a tanítványok számára és talán számunkra is. 
Azonban úgy mondja Jézus ezeket a szavakat, hogy már példát adott a tanítványoknak arra 
nézve, hogy hogyan viseljék mindezt. Számunkra pedig úgy hangzanak most ezek a szavak, 
mint akik már jól tudjuk, hogy Jézus a legnagyobb szenvedéseket is elviselte értünk. Jézus 
amikor a keresztyének világ által való gyűlöletéről beszél, akkor tulajdonképpen együttérez, 
mintha azt mondaná, hogy „nagyon jól tudom mi vár rátok, mert átéltem, de tudnotok kell, 
hogy a szenvedésekben sem vagytok egyedül!” Jézus is úgy tudta elviselni a bántásokat, 
hogy nem volt egyedül, végig, szenvedésének legsötétebb pillanataiban is szoros 
kapcsolatban volt az Atyával.  

Azon az úton, amelyen lépten-nyomon a szenvedésnek különböző típusa leselkedik 
ránk, számunkra is az adhat védelmet, ha szoros lelki közösségben maradunk Krisztussal, 
vagy ahogyan Ő mondta néhány verssel ezelőtt ugyanebben a fejezeteben, ha Őbenne 
maradunk. Ha ez így van, ha az ő jelenlétében éljük mindennapjainkat, akkor tudhatjuk, 
hogy biztos védelem alatt vagyunk. Biztosak lehetünk abban, hogy bármi ér minket, arról Ő 
tud és védelmező karjai között nem érhet minket nagyobb megpróbáltatás vagy szenvedés, 
mint amit képesek lennénk elviselni. Ezzel a bizonyossággal, Krisztus oltalmába rejtőzve 
induljunk el mai napunkra is. Ámen 
 
 

Utóima: Imádkozzunk! Szerető mennyei Atyánk köszönjük neked, hogy Te elküldted 
közénk Jézus Krisztust a Te fiadat, hogy bűneinkért megfizessen. Urunk kérünk téged tégy 
minket a te szolgáddá, hogy mi is Jézus Krisztus tanítványaivá válhassunk, és hirdethessük a 
Te általad kijelentett örömhírt. Kérünk Urunk, hogy segíts szembe állni azokkal akik ebben a 
munkánkban megpróbálnak ellened fordítani és letéríteni az útról amit Te jelöltél ki a 
számunkra. Töröld el az emberekben lakozó félelmet és add, hogy az emberekben a te 
szereteted növekedjék és hogy ez a szeretet meg is maradjon a szívünkben. Ehhez kérjük 
Urunk a Te segítségedet, és kérünk mindazokért, akik elbuktak, vagy betegek, gyászolnak, 
terheket hordoznak. Köszönjük, hogy tudhatjuk, hogy te mindig ott leszel mellettünk, az idők 
kezdetétől, az idők végezetéig. A Te fiad nevében kérünk hallgass meg minket! 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.  
 
 

Záró ének: 246. Dicséret mind a négy versszakával  
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1.Adj Úr Isten, nékünk Szentlelket, Szent igédben építs meg minket, Adjad megismernünk 
természetünket, Tekintsd meg szükségünket, könyörgésünket: Adj igaz hitet. 
 
2.Te vagy, Atyánk, örök Úr Isten, Kiben semmi kétségünk nincsen; Neveljed hitünket te szent 
igédben, Szent Fiadnak, Krisztusnak ismeretében, Idvességünkben. 
 
3.Te vagy, Krisztus, mi Idvezítőnk, Szent Atyádnál békesség-szerzőnk; Mi életünk vagy te: 
lakozzál bennünk, Hogy minden mi dolgunkban téged dicsérjünk És dicsőítsünk. 
 
4.Ó Szentlélek, kérünk tégedet: Bátorítsad a mi szívünket; Vígasztalj meg minket s igazgass 
minket, Hogy hallván megérthessük te szent igédet, Idvességünket.  

 

 
Áldás: Semmi felől ne aggódjatok, hanem imádságotokban és könyörgéstekben 

minden alkalommal hálaadással tárjátok fel kívánságaitokat az Isten előtt. És az Istennek 
békessége, mely minden értelmet felül halad, meg fogja őrizni szíveiteket és 
gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Ámen! 
 


