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Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi Atyánktól, és az Ő egyszülött fiától, a mi 
Urunktól, Jézus Krisztustól! Ámen.  
 

Kezdő ének: 434. dicséret   
 
1. Vezess, Jézusunk, S véled indulunk. Küzdelemre hív az élet, Hadd kövessünk benne téged! 
Fogjad hát kezünk, Míg megérkezünk! 
2. Adj erős szívet, Hogy legyünk hívek! És ha terhet kell viselnünk, Panaszt mégsem ejt a 
nyelvünk. Rögös bár utunk, Hozzád így jutunk. 
3. Sebzett szívünk majd Mikor felsóhajt, Vagy ha másért bánat éget, Adj türelmet, 
békességet, Reménnyel teli Rád tekinteni! 
4. Kísérd lépteink Éltünk végeig, És ha roskadozva járunk, Benned támaszt hadd találunk, Míg 
csak tart az út, S mennyben nyitsz kaput! 
 

Előima: Drága Mennyei Édesatyánk! Hálával teli szívvel állunk meg most előtted, és 
köszönjük, hogy új napra kelhettünk. Hogy itt vagy velünk most is, ma is, és nem hagysz el 
minket. Bocsátsd meg, hogy oly sokszor vétkezünk és letérünk arról az útról, amelyet Te 
nekünk szánsz. Kisértések kerülgetnek bennünket, amelyek ellen nehéz megállnunk. De Te, 
mennyei Atyánk mindig erőt adsz nekünk és visszavezetsz Szentlelked által a Teáltalad kijelölt 
utunkra. Ezen az éven ismét átélhettünk a húsvét szentségét, hogy milyen áldozatott hozott 
egyszülött Fiad, Jézus Krisztus, a mi Urunk, akit keresztre feszítettek, hogy megváltson minket 
bűneinkből és új emberként élhessük a te általad kijelölt úton az életünket. Kérünk, hogy ezen 
az alkalmon is add Igédet és Szentlelkedet, hogy beszéded ma is megértésre találjon bennünk. 
Fiadért, Jézus Krisztusért kérünk hallgasd meg a mi imádságunkat. Ámen. 

 
Textus: János 13, 12-17  Szolgáló vezetés 

 
Szeretett Testvéreim! A mai igeszakaszban Jézus elmondja nekünk, hogy milyen is a jó 

vezető. Azonban itt nem csak arra kell gondolnunk, hogy egyszer mi is majd gyülekezetek, vagy 
iskolai osztályok vezetői leszünk, hanem arra is, hogy az élet minden területén, vezetők 
vagyunk. Három pontot emelnék ki a ma reggeli áhítatban, ami segíthet megértenünk, milyen 
is a jó vezető.  

 
1, A szolgáló vezetés, nem a saját identitásunk feladása 

Talán azt gondolnánk, hogy a szolgai vezetés által, feladjuk önmagunkat, de Jézus nem ezt 
mondja. Jézus pontosan tudta magáról, hogy kicsoda, biztos volt az identitásában. Nem azt 
mondja: „Nézzétek, gyenge és értéktelen vagyok, ezzel a lendülettel, már lábat is moshatnék”, 
hanem ennek a teljesen ellenkezőjét. Erős vagyok és biztonságban vagyok. Tudom, ki vagyok 
és tudom hová tartok, így megtehetem, amitől mások félnek; alázatosan és önmegtagadóan 
szolgálok. Fontos meglátnunk, hogy Jézus, a saját hatalmának teljes tudatában végzi el ezt az 
alantasnak tűnő munkát. Tudja, hogy minden erő és hatalom az övé – majd feláll a vacsora 
asztaltól és megmossa a tanítványai lábát. Ahogyan egy édesanya „szolgálja” a gyermekét, 
örömmel és magabiztosan, mert tudja, hogy ő a vezető. Akik biztosak az Istenkapcsolatukban, 
azok térden állva vezetnek. 

 
2, Egy jó vezető alázatos 
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A büszkeség, az egyik legnagyobb ellenségünk, tulajdonképpen a bűnök kivonata. Büszkeség 
az, amikor a bűnös ember, Isten pozíciójára vágyik és visszautasítja annak a belátását, hogy 
egyedül az Isten kegyelmétől függ. Ez emlékezetet bennünket, hogy az egyházban nem 
mindenhez is értő szupersztárokra van szükség, hanem Krisztus-függő szolgákra. „Nektek is 
meg kell mosnotok egymás lábát.” – mondja Jézus. Ennek örömnek kellene lennie anélkül, 
hogy vállveregetést kellene érte várnunk másoktól. Ha Krisztus térdre ereszkedett és elvállalta 
a legalantasabb munkát, mi mire várunk? Krisztus nem volt azzal eltöltve, hogy vajon mennyire 
hálásak lesznek ezért a tanítványai és mennyire tisztelni fogják ezért, nem vágyott az emberek 
elismerésére – hiszen ez az elismerés érzése, biztonságban volt az Atyánál. Ismét csak az 
Istenkapcsolatnál lyukadtunk ki. 
 

3, Egy szolgáló vezető, szolgál 
Remélem mind felkaptuk a fejünket, amikor Jézus azt mondta: „Ha tudjátok ezeket, boldogok 
lesztek, ha meg is teszitek.”  Fontos tudnunk, hogy a boldogság, nem csak a tudásban van, 
hanem az engedelmeskedésben. Ez Jézus parancsolatainak nagy részére igaz. Nagy előny, ha 
tudjuk, a kötelességünket, ám elégedetlenek leszünk, hogyha azokat nem teljesítjük. Az a 
tudás, amely nem testesül meg gyakorlatban, az haszontalan és gyümölcs nélküli lesz. Igen, 
alázatosnak kellene lennünk. A legtöbben csak félig ismerjük ezeket a parancsokat. Elvárjuk, 
hogy mások ennek megfelelően cselekedjenek velünk, szolgáljanak bennünket. Ez az egyik 
fele. A másik sokkal fontosabbik fele, hogy nekünk is így kellene cselekednünk másokkal. És  
akkor elégedettek és boldogok lehetünk. Kövessük Jézus példáját, lássuk meg milyen egy jó 
vezető és ne féljünk alázatosnak lenni. Krisztus megmutatta mit kell tennünk, nekünk csak 
követnünk kell! Ámen! 
 

Utóima: Szerető Kegyelmes Atyánk! Hálát adunk neked a te általad elkészített Igédért, 
amelyet most is átadtál nekünk. Adj erőt, hogy átvészeljük ezt a nehéz időszakot és hogy 
legyen erőnk az előttünk álló kihívásokra. Köszönjük, hogy igédben megmutatod nekünk, hogy 
milyen a tökéletes vezető és ezeket a tanácsokat megfogadván az élet más oldalán is tudjuk 
alkalmazni Jézus tanításait.  Kérünk urunk áld meg a betegeket a szegényeket az árvákat és a 
gyászolókat, akiknek ez az időszak a legnehezebb adj nekik erőt, hogy átvészeljék ezt az 
időszakot. Az egyszülött fiadért Jézusért kérünk, aki így tanított bennünket imádkozni:   
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.  
 

Ének:200 dicséret  
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. 
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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: Áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Ragyogtassa rád orcáját az Úr, 
és könyörüljön rajtad. Fordítsa feléd orcáját az Úr, és adjon neked békességet. (4Móz 6,24)  
  


