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Apostoli köszöntés: Kegyelem nektek és békesség Istentől, a mi Atyánktól és a mi Urunk, Jézus 
Krisztustól. Ámen!  
 
Ének: 485. 1-3:  
1. Jézus Krisztus, szép fényes hajnal, Ki feltámadsz új világgal, És megáldasz minden jókkal: 2. 
Te vagy nékünk egy reménységünk, Isten előtt közbenjárónk, Szép koronánk, ékességünk. 3. 
Világosítsd a mi szívünket: Ismerhessünk meg tégedet; Tanulhassuk szent Igédet.  
 
Előima: Urunk! Hálásak vagyunk Neked, hogy ezen a péntek reggelen is Veled egy közösségben 
kezdhetjük el a hét utolsó tanítási napját! Köszönjük, hogy lelkünk megpihenhet, felüdülhet 
Nálad! Csak Te tudod igazán, hogy mi van a szívünkben, Te ismered gondolatainkat! Te tudod, 
mikor járunk jó vagy rossz úton. Ha tékozló fiúként elfordultunk Tőled, kérünk, bocsáss meg! 
Áraszd ránk irgalmadat és kegyelmedet! Istenünk, hiányzik most, hogy az egyetem öreg falai 
között gyarapítsuk tudásunkat; hogy a Díszteremben gyűljünk össze istentiszteleti 
alkalmainkra; hogy a kollégiumban beszélgessünk! Tudjuk, bár fizikailag távol, de lélekben 
közel vagyunk egymáshoz napról-napra! Add, hogy a mai reggelen is teljes szívünkkel halljuk 
és értsük meg igéd üzenetét! Ámen 
 
 
Textus: Ekkor újra köveket ragadtak a zsidók, hogy megkövezzék őt. Jézus megszólalt, és ezt 
mondta nekik: Sok jó cselekedetet vittem véghez előttetek az én Atyám nevében. Ezek közül 
melyik miatt köveztek meg engem? A zsidók így feleltek neki: Nem jó cselekedetért 
kövezünk meg téged, hanem istenkáromlásért, vagyis azért, mert te ember létedre Istenné 
teszed magad. Jézus így válaszolt: Nincs-e megírva a ti törvényetekben: „Én mondtam: 
istenek vagytok”? Ha isteneknek mondta azokat, akikhez az Isten igéje szólt, márpedig az 
Írást nem lehet érvénytelenné tenni, akkor ti hogyan mondhatjátok rólam, akit az Atya 
megszentelt, és elküldött a világba, hogy káromlást szólok, mert azt mondtam: az Isten Fia 
vagyok?! Jn 10,31-36 
 
Keresztyén Testvérem! 2021.02.19-én is aktuális egy kérdés, amit most az Ige tükrében 
tehetünk fel, de azt gondolom napi szinten megválaszolandó, hogy mit hiszel Jézus Krisztus 
személyéről? Egyrészt nagyon vallásosnak tűnhet a kérdés, másrészt bizonyos ismerettel a 
háttérben könnyen megadható a válsz a kérdésre. De ezeket most félretéve tegyük fel 
magunknak a kérdést, nagyon őszintén, úgy, hogy nincs jó, meg rossz válasz, egyszerűen most 
csak válaszoljunk, s aztán kicsit közösen merüljünk el az Igében. 

Krisztus a felolvasott versek előtt önmaga is megadja a választ: „Én és az Atya egy 
vagyunk.”, vagyis bármit is tesz Krisztus, azt az Atya hatalma fogja megerősíteni. És 
tulajdonképpen itt meg is állhatnánk, s ehhez maximum a saját tapasztalatainkat 
csatolhatnánk még hozzá, de hogy a zsidók erre a válaszra emelnek köveket, s tervezik kioltani 
Krisztus életét már ott és akkor. És valóban látható, hogy amiképpen az igaz vallás Isten 
dicsőségének fenntartásában érdekelt, úgy a hitetlenség a dühöngés anyja, és a gonosz oly 
módon nógatja a bűnösöket, hogy ne mást, mint mészárlást leheljenek.  

Most egy kicsit gondoljuk vissza az imént megfogalmazott válaszra, amit Jézus Krisztus 
személyéről mondtunk. Ki Ő? Halált akaró, közösségeket felbontó, embert mélybe taszító 
istenség? Benned is a hitetlenség, a mészárlás hangjai csengnek ma fel? Nem probléma, ha 
igen a válasz ezekre, mert Jézus örömmel folytat velünk értelmi vitát, s jegyzi meg ugyanazt, 
amit mondott ott az őt vádló zsidóknak is, hogy olyan sok jó dolgot mutattam már néktek. 
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Krisztus itt nemcsak azt mondja ki, hogy nincs oku(n)k a durvaságra, de megvádolja őket 
hálátlansággal is, amiért ennyire igazságtalan megtorlással illetnék Isten jóindulatát.  

Aztán azért azt is megjegyzi nekik, hogy nemcsak önmaguk, de Isten iránt is hálátlanok, 
mikor azt mondja, hogy Ő az Atya szolgálója, Aki nyíltan kimutatta a hatalmát, hogy 
megismerhessék és megbizonyosodhassanak róla. Ennek jelentése tehát így foglalható össze: 
„Istennek szándékában állt, hogy általam megkülönböztetett javakat juttasson nektek, az én 
kezem által ruházta azokat rátok. Kergessetek csak, amennyire akartok, én nem tettem 
semmit, ami ne érdemelne dicséretet és jóakaratot. Engem üldözvén tehát ti az Isten 
ajándékaival szembeni haragotokat mutatjátok meg.”  

Fájdalmas felismerés ma reggel is, hogy néha egy számonkérő kérdés mennyi sebet rejt 
az ellen, aki nem tett semmit, ami ne érdemelne dicséretet és jóakaratot. A 36. versben 
Krisztus azt mondja magáról: „akit az Atya megszentelt”. Ez azonban szigorúan csak Krisztus 
személyére vonatkozik, ami az Ő testben való megjelenését illeti. Ennek megfelelően van 
összekapcsolva az a két dolog, hogy Ő megszenteltetett és elküldetett a világba. Azt is meg 
kell értenünk azonban, hogy miféle okból és milyen feltétellel küldetett Ő el. Azzal, hogy 
üdvösséget hozzon Istentől és minden lehetséges módon bizonyítsa be és mutassa meg 
Önmagáról, hogy Ő az Isten Fia. Úgy, hogy ha hiszek mennyei Atyámban, akkor hittel 
meglátom, hogy Ő munkálkodni fog bennem, akkor az Ő teremtményeként élhetek, nem csak 
úgy létezem emberként ebben a nagy világban egy szál magam, hanem máris van egy kötődési 
pontom, mert a Teremtőmmel összeköt az, hogy Ő alkotott, Ő az, aki fenntart, megtart és 
éltet.  

De nemcsak teremtménye, hanem legyen ez még személyesebb: Jézus Krisztus által 
fogadott gyermeke lehetek az Atyának, és gyermekeként élhetek a mindennapokban. akire 
szüksége van, s aki gondoskodik rólam. Vagyis megérezhetem, hogy tartozom valakihez. Mit 
hiszel Jézus Krisztusról: „hogy én a gyermeke vagyok”. Ámen. 
 
Utóima: Istenünk! Köszönjük Neked igéd üzenetét! Kérünk, add, hogy ne felejtsük el szavad; 
hogy az igemagok gyümölccsé váljanak életünkben, közösségeinkben! Kérünk, segíts meg, 
hogy a mi szívünk ne keményedjen meg! Ismerjük fel Benned a Megváltót, hogy ne a 
hitetlenség, vádaskodás, hálátlanság hangjai csengjenek fel szívünkben! Higgyük, hogy mi a 
Te teremtményeid vagyunk, akik Hozzád tartoznak, akik Jézus Krisztus által fogadott 
gyermekei az Atyának! Bízzunk abban, hogy megsegítesz, munkálkodni fogsz életünkben, s 
megtartasz az örök életben! A böjti napokhoz közeledve még inkább szomjazunk a Te igédre! 
Segíts, hogy a böjti úton megváltoztassuk gondolkodásunkat, hogy méltóképpen fogadhassuk 
szívünkbe a feltámadott Krisztust!  Adj gyógyulást a betegeknek, gondviselő kezeket az 
árváknak! Adj megnyugvást a gyászolóknak! Áldd meg a tanárok és hallgatók tevékenységét, 
szolgálatát! Adj bölcsességet országunk elöljáróinak és áldd meg magyar nemzetünket! 
Teremts békét világunkban, szolgáltass igazságot a Benned igazaknak! Add a Szentlélek 
Úristen által, hogy minél többen hallják és értsék meg az örömhírt! Áldd meg keresztyén 
közösségeinket!  Ámen. 
 
Úri ima: 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! 
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Ének: 294. 1-3.  
Jézus, vígasságom, Esdekelve várom Áldó szavadat! A te jelenléted Megvidámít, éltet, Bátor 
szívet ad. Légy velem, Ó, mindenem! Nálad nélkül nem is élek: Te vagy örök élet. 
 
Jézus, Menedékem! Hű oltalmam nékem Te vagy egyedül! Lelkem a viharból, Bűnből, minden 
bajból Hozzád menekül. Bár a föld Mind romba dőlt, S ha a pokol hada hány tőrt: Jézus maga 
áll őrt. 
 
 Jézus, Üdvösségem! Te vagy földön-égen Örök örömem! Kik szeretjük Istent, Zengjünk neki 
itt lent S otthon: odafenn!  Lelkem esd, Hogy Te vezesd! S hazahívó szavad várom, Jézus, 
Vígasságom! 
 
Áldás: 2Pét 3,18 
„Növekedjetek a kegyelemben és a mi Urunk, üdvözítő Jézus Krisztusunk ismeretében. Övé 
a dicsőség most és az örökkévalóságban!”  Ámen. 
 


