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Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi Atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól! Ámen! 
 
Kezdő ének: 5. zsoltár 1,8,11-12. versei 
1. „Úr Isten, az én imádságom, Kérlek vegyed füleidbe, És hallgass meg kérésembe’! Én Istenem 
és én királyom, Értsd meg mondásom. 
8. Uram, vezérelj igazságban Ellenségimnek láttokra, Kik igyekeznek káromra; Oktass, hogy a 
te utaidban Járhassak jobban. 
11. És hogy azok mind örüljenek, Akik bíznak csak tebenned, Szívből szeretik szent neved: 
Engedd, hogy vígan Felségednek Énekeljenek. 
12. Az igazat mert te megáldod, Te nagy irgalmasságoddal Körülveszed, mint paizzsal; A 
gonosz ellen őt megtartod, És oltalmazod. 
 

Előima: Mindenható Urunk, a mai reggelen is Te vagy a Legfőbb Jó az életünkben, aki 
számtalan csodát és örömet adsz, szükségeinkben megoldások, nehézségeinkben erőnk 
forrása vagy. Köszönjük Neked mindazt, amink van, és hálásak vagyunk azért, hogy Eléd 
hozhatjuk mindazt is, ami hosszabb, vagy rövidebb ideje hiányzik az életünkből. Add nekünk 
bűnbocsátó kegyelmed, mikor túlzásba visszük a panaszkodást, mikor hallgatunk a szólásra 
rendelt időben, mikor nem szeretünk eléggé Téged és nem becsüljük felebarátainkat sem. 
Ölelj át minket gondviselő szereteteddel és segíts, hogy terheinket ne lerázni akarjuk, hanem 
nehézségeinkben is Krisztusra tekintve jól hordozni azokat. Áldj meg minket Szentlelked 
jelenlétével, hogy Igéd befogadásra és megértésre kész nyitott szemeket, füleket és szíveket 
találjon. Jézus Krisztus nevében kérünk, hallgass meg minket! Ámen! 
 

Textus: „Ekkor előállt Péter a tizeneggyel, felemelte a hangját, és így szólt hozzájuk: 
Zsidó férfiak és Jeruzsálem minden lakója! Figyeljetek szavaimra és tudjátok meg, mit jelent 
mindez!” (ApCsel 2,14) 

 
Szeretett Testvéreim! 

Szélrohamhoz hasonló zúgás, sokféle nyelv, összeszaladó sokaság, zavarodottság, 
megdöbbenés, tanácstalanság, gúnyolódás. A Szentlélek kitöltetett, sok ember tanúja ennek 
a különös történésnek, és bár korábban már Jézus Krisztus által sok csodának lehettek a 
részesei, vagy szemtanúi, az emberek első reakciója mégis jobb esetben a tanácstalanság, 
rosszabb esetben a gúnyos megjegyzés: bizonyára részegek, azért viselkednek így. Ismerjük 
már ezt a félreértést, korábban Éli főpap is részegnek gondolta a bánatában hosszan az Úrhoz 
fohászkodó Annát. Akkor ő maga tisztázta a helyzetet, s most ismét itt a magyarázat ideje. 
Péter a tanítványok élén a sokaság elé áll, s beszélni kezd hozzájuk. Csak ő beszél egyedül, ám 
az, hogy a tanítványok is kiállnak vele, azt mutatja, Péter nem csupán önmaga egyéni 
gondolatait tárja a hallgatóság elé, hanem az egész tanítványi közösség nevében és 
meggyőződése szerint szól.  

Megszólítja a népet és beszélni kezd abban a tudatban, hogy neki szólnia kell, nem 
hallgathat, hanem magyarázatot kell adnia a történtekre. Őt is azok közé sorolják, akiket már 
kora reggel részegnek gondolnak, ő azonban tárgyilagosan szólítja meg az ottlévőket, nem 
tűnik sértődöttnek, vagy megbántottnak, nem vagdalkozik, hanem kiáll, kétséget sem hagyva 
megcáfolja az őket ért vádakat, és igazolja is állítását a jóeli próféciával, melynek 
beteljesedését hangsúlyozza. Péter nem fél, nem bujkál, nem alkuszik meg, nem húzódik 
vissza mondván „hadd gondoljanak, amit csak akarnak, mi úgyis tudjuk, mi történt igazából és 
ez a fontos”, hanem előáll, a Lélek által szól, és bizonyságot tesz Isten akaratának a 
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megvalósulásáról, később Krisztus feltámadásáról és arról, hogy a megfeszített Jézust „Isten 
Úrrá és Krisztussá tette”.  

A Mindenható Isten, ahogy Pétert is, időről-időre megszólít Lelke által embereket, 
megerősíti és alkalmassá teszi őket arra, hogy felszólaljanak, bizonyságot tegyenek és 
hirdessék, hogy ami történik, az az Úrtól van, azok az Isten dolgai. Bátorság, hit és alázat kell 
ahhoz, hogy minden időben, könnyű és nehéz helyzetben, értő fülű, vagy kemény szívű 
emberek elé is kiálljunk és szóljunk, hirdetve Isten cselekedeteit. Tudjuk, talán már mind 
tapasztaltuk, hogy ez sok konfliktussal járhat, elképzelhetően nem is növeli a 
népszerűségünket az emberek között, de „nem tehetjük meg, hogy ne mondjuk el azt, amit 
láttunk és hallottunk” (ApCsel 4,20). Hálásak lehetünk azért, hogy voltak, s élnek ilyen Péterek 
körülöttünk ma is, akik példát adnak, akik fel mernek állni, s felhívni az emberek figyelmét az 
Isten világban végzett munkájára. Kérhetjük az Urat, hogy segítsen felismerni azokat a 
helyzeteket, amikor szólnunk kell, erősítsen minket is, és tegyen alkalmassá mindenkor a 
bizonyságtételre! Ámen! 
 

Utóima: Istenünk, Te adtál korábban és adsz nekünk ma is ígéreteket, amelyek 
beteljesedése felől nem lehet kétségünk. Köszönjük, hogy a legnagyobb ígéretet, a te Fiadat 
már elküldted a világba, aki által reménységünk van az örök életünkre nézve és elküldted a te 
Lelkedet is, aki szól hozzánk és bátorít, megerősít minket minden dolgunkban. Hálás a szívünk 
azért, hogy bizonyságot tehetünk Rólad, míg ebben a világban vagyunk, s bár sokszor 
megdöbbenten, zavarodottan, vagy gúnyosan néznek ránk, mégis adsz erőt és bizonyosságot, 
és alkalmassá teszel minket arra, hogy szóljunk. Köszönjük, hogy adsz elénk példákat, akik 
szintén erősíthetnek minket. Kérünk, Urunk, légy segítségünkre, hogy elmondhassuk azt, amit 
láttunk, hallottunk és megtapasztaltunk, de óvj meg a kényszeres szólástól is, hogy ne 
harsogjuk túl emberi hangunkkal a te hozzánk szóló, minket megszólító szavaidat. Légy, Urunk 
mindazokkal, akik szükséget szenvednek, és segíts nekünk életünket teljesen a te kezedbe 
tenni, benned bízó és téged dicsőítő életet élni. 
Fiad nevében kérünk, hallgasd meg imádságunkat! 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 vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a 
gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Ámen! 
 
Záró ének: 451. dicséret 1. és 4. verse 
1. Száma nincsen, Uram, jótéteményidnek, Vége, hossza nincsen kegyelmességednek; Azért 
magasztallak felette mindennek, Mert hiszen én lelkem te ígéretednek. 
4. Kész mindenha lelkem néked énekelni, Mind e világ előtt rólad vallást tenni, Sok jótételidért 
néked hálát adni, Örökkön örökké tégedet dícsérni.  
 
Áldás: „Ezért, szeretett testvéreim, legyetek szilárdak, rendíthetetlenek, buzgólkodjatok 
mindenkor az Úr munkájában, hiszen tudjátok, hogy fáradozásotok nem hiábavaló az 
Úrban.” (1Kor 15,58) 
 


