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Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami Atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól! Ámen! 
 

Kezdő ének: 487. dicséret 1, 4 versek 
 
1. Magasztallak én téged, Isten, egeknek királyát, :/: Hogy tőlem messze űzted A sötét 
éjnek homályát. Nem küldél rám betegséget, Sem egyéb ínséget, Épségben megtartottál, E 
napra engem juttattál. 
4. Az igaz hitnek tüzét Bennem Krisztusért élesszed, :/: Gyarlóságomnak vétkét Soha 
szememre ne vessed; Fogadásodat tekintsd meg, Szent Fiadért tarts meg, Ki értem 
eleget tett, Törvény átkától megmentett. 
 

Előima: Mennyei Atyánk hálát adunk Neked azért, hogy az éjszaka sötétjében is velünk 
voltál és most ezt az új hetet is a Te igéddel kezdhetjük. Kérünk Urunk Te légy velünk ezen a 
napon is, hogy a mai nap feladatait is becsülettel és kitartással végezhessük el. Adj nekünk 
nyitott szíveket, hogy ezen a mai reggelen is teljes nyitottsággal fogadhassuk be a Te szent 
igéd üzenetét. Bocsáss meg nekünk Urunk mulasztásainkért, megvallott és meg nem vallott 
bűneinkért. A Te Szent Fiadnak, Jézus Krisztusnak nevéért kérünk hallgasd meg imádságunkat, 
Ámen! 
 
 

Textus: 36Simon Péter megkérdezte tőle: Uram, hova mégy? Jézus így felelt: Ahova 
én megyek, oda most nem követhetsz, de később követni fogsz. 37Péter így szólt hozzá: 
Uram, miért ne követhetnélek most? Az életemet adom érted! 38Jézus így válaszolt: Az 
életedet adod énértem? Bizony, bizony, mondom neked, mire a kakas megszólal, háromszor 
tagadsz meg engem. (Jn 13,36-38) 
 

Kedves Testvéreim! 
 

Képzeljük magunkat a tanítványok és különösen is Péter helyébe. Együtt vagyunk 
Jézussal azon az éjszakán. Jézus valami érthetetlen okból megmossa a lábunkat, mi nem értjük 
a dolgot, sőt, van, aki ellenkezik is. Vacsora közben azt mondja Jézus, hogy valaki közülünk el 
fogja őt árulni, majd az elmenetelről és valami új parancsolatról beszél. Ezek után amikor 
biztosítom Jézust az áldozatkészségemről, azt mondja nekem, hogy bizony 3-szor fogom őt 
megtagadni.  

Milyen kétségek lehettek Péterben? Mennyire félt önmagától és tettétől? 
Szégyenkezik miatta? Mennyire érezhette gyengének a hitét? Mit tudott kezdeni a 
tanácstalansággal? Biztos vagyok benne, hogy ezek a kérdések az apostolban is ott voltak. És 
szinte biztos vagyok benne, hogy egy-egy élethelyzetben, időről időre ezek a kérdések 
bennünk is ott vannak, akár ki merjük mondani őket, akár nem.  

Péter tragédiája az, hogy ekkor még nem látja, hogy nem Jézusnak van szüksége őrá, 
hanem sokkal inkább neki van szüksége Jézusra, ugyan szereti a Mesterét, de még nincs elég 
hite ahhoz, hogy ezt belássa. A kereszt titkát, Jézus szenvedésének az értelmét ekkor még nem 
látja. A heves, buzgó és szókimondó tanítvány ezen a ponton nem képes többre, mint amit egy 
átlagembertől elvárhatnánk. Nagyon is emberi Péter reakciója, mégis van valami felemelő az 
ő történetében. Ha egy kicsit előre tekintünk, láthatjuk, hogy a tagadás után az apostol őszinte 
bűnbánattal visszatér Jézushoz. Péter képes felállni a padlóról és képes továbbmenni. 
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Jézus Krisztus nem csak azt látja Péterben, és bennünk sem, hogy milyenek vagyunk 
természetünk szerint, mire vagyunk képesek és mire nem, hányszor és milyen módon bukunk 
el, hanem azt is, hogy milyenek lehetünk általa. Jézus látja bennünk azt az embert akivé 
lehetünk újjáteremtő szeretete és megváltó tette által. A jó szándékból és az áldozatkész 
elhatározásból pedig csak akkor lesz valóság, ha az ember nem a saját akaratára és 
elhatározására tekint, hanem az Isten tervére és erejére. Jézus mellett kitartani valóságos 
szituációkban csak az Isten erejével lehet. 

Adja Isten, hogy ez a böjti időszak lehetőséget teremtsen nekünk, hogy számba tudjuk 
venni eddigi bukásainkat, és oda tudjunk borulni a kereszthez, erőt, bátorságot és hitet kérve 
a folytatáshoz, hogy továbbmenve bizonyságot tudjunk tenni arról, aki értünk nagy áldozatot 
hozott, és akiért mi is készek vagyunk áldozatot hozni. Így legyen. Ámen.  
 

Utóima: Te látod Urunk, hogy most milyen kétségek és félelmek vannak bennünk. Add 
Urunk, hogy ebben a nehéz helyzetben is meglássuk, hogy Rád van a legnagyobb szükségünk, 
és adj nekünk hitet ennek felismerésére. Segíts meg minket, hogyha talán elbuktunk egy 
élethelyzetben, vagy éppen a Te követésedben akkor feltudjunk mi is állni, ahogy Péter is 
felállt bűnbánattal a szívében. Vezess minket arra a felismerésre, hogy Te Urunk tovább látsz 
a mi bukásainknál és felakarsz minket emelni. Imádkozunk hozzád a betegekért, és 
gyászolókért, add nekik gyógyító és vigasztaló kegyelmedet. Te legyél Urunk egyetemi 
közösségünkkel is ezekben a megpróbáló időkben. Őrizz meg minket a Te Szentlelked által. 
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: 466. dicséret 1, 3 versek 
 
1. Rád tekint már hitem, Megváltóm, Istenem, A Golgotán: Halld könyörgésemet, És 
vedd el vétkemet; Mostantól hadd legyek Tied csupán. 
3. Ha elfog utamon Félelem s fájdalom: Fogd kezemet! Derítsd fel éjemet, Szárítsd fel 
könnyemet: Tévelygésben ne hagyd Én lelkemet! 
 

Áldás: A kegyelem legyen mindazokkal akik el nem múló szeretettel szeretik a mi 
Urunkat Jézus Krisztust! Ámen! (Efézus 6, 24) 


