2021.03.24. SZERDAI ÁHITAT: BARTHA ESZTER ÉVA
APOSTOLI KÖSZÖNTÉS: “Kegyelem, irgalmasság és békesség Istentől, a mi Atyánktól és az
Úr Jézus Krisztustól, a mi megtartónktól. Ámen.”
ÉNEK: 489. dicséret 1-2 “Örök élet reggele”
1. Örök élet reggele, Fény a véghetetlen fényből, :/: Egy sugárt küldj ránk te le,
Kik új napra ébredénk föl; Fényed lelkünk éjjelét, Űzze szét.
2. Jóságodnak harmata Gyarló életünkre hulljon, :/: Szívünk, mely kiszárada, Vígaszodtól
felviduljon, S híveid közt légy jelen Szüntelen.
Előima: Mennyei Édesatyánk! Hálával telt szívvel állunk meg előtted, hogy új nap virradt ránk.
Jó nekünk a te kegyelmedben és oltalmazó szeretetedben lenni. Köszönjük neked a mögöttünk
levő napok áldásait. Köszönjük, hogy erősebbé teszel bennünket a mindennapok küzdelmeiben.
Köszönjük azt, hogy Te velünk voltál és velünk vagy minden helyzetben. Te látsz minket, Urunk
és tudod, hogy gyakran áthágjuk a rendeléseidet. Bocsájtsd meg nekünk, ha engedetlenek
vagyunk és vétkezünk Ellened. Kérünk, Szentlelked erejével légy jelen közöttünk, és áldd meg a
szolgálattevőt, s a Te igéd jusson el hozzánk. Jézusért kérünk, hallgasd meg fohászunk. Ámen!
TEXTUS: Jn 17,13-19
13. Most pedig hozzád megyek, és ezeket elmondom a világban, hogy az én örömöm teljes
legyen bennük. 14. Én nekik adtam igédet, és a világ gyűlölte őket, mert nem a világból valók,
mint ahogy én sem vagyok a világból való. 15. Nem azt kérem, hogy vedd ki őket a világból,
hanem hogy őrizd meg őket a gonosztól. 16. Nem a világból valók, mint ahogy én sem vagyok
a világból való. 17. Szenteld meg őket az igazsággal: a te igéd igazság. 18. Ahogyan engem
elküldtél a világba, én is elküldtem őket a világba: 19. én őértük odaszentelem magamat, hogy
ők is megszentelődjenek az igazsággal.
Kedves Testvéreim!
Mai igeszakaszunkban egy csodálatos imát olvashatunk, melyben Jézus az Atyához szól,
s a tanítványokért imádkozik. A tanítványok olyan emberek, akikre feladat van bízva. Ahogyan
Isten Jézust a világba küldte, úgy küldi Jézus az ő tanítványait ki a világba.
A tanítványoknak szükségük van segítségre, mert a világ gyűlöli őket. De mi az oka
ennek a gyűlöletnek? Az, hogy befogadták Isten igéjét, melyet a világ képtelen befogadni. Isten
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azonban nem hagyja cserben azokat, akik az evangéliumot veszik védelmükbe. Jézus
párhuzamot von saját maga és a tanítványok között: „nem a világból valók, mint ahogy én sem
vagyok a világból való”. Azért mondja ezt, mert mindaz, amit Lelke által megújított, elkülönül
ettől a világtól. Jézus nem azt kéri az Atyától, hogy vegye ki a tanítványokat a világból, hanem
azt, hogy a gonosztól őrizze meg őket. Arra kéri az Atyát, hogy tartsa meg őket ennek a világnak
a nehézségeiben. Isten nem emeli ki őket a világból, hiszen akkor túlzottan is
elkényelmesednének, hanem azt akarja, hogy küzdjenek és ebben a küzdelemben ad nekik erőt, s
oltalmazza őket. A 2Kor 5,17-ben olvassuk, hogy: „Ezért ha valaki Krisztusban van új teremtés
az: a régi elmúlt, és íme: új jött létre.” A tanítványok elfogadták Isten igéjét. Isten igéjének
befogadása pedig egy új kezdetet jelöl az ember életében.
Jézus most arra kéri az Atyát, hogy szentelje meg a tanítványokat az igazsággal. Mit is
jelent ez? Az igazsággal való megszentelődés Isten igéje által lehetséges. Ahogyan az Atya
elküldte Jézust a világba, úgy Jézus is elküldte a tanítványokat a világba. Ebből az következik,
hogy a tanítványoknak feladatuk van a világban, mellyel maga Jézus bízta meg őket. Jézus saját
magát szentelte oda azért, hogy a tanítványok is megszentelődjenek az igazsággal, Jézus a
tanítványokban megdicsőül. Ahogyan, a tanuló az ő tanítójának megbecsülést szerez, és a
sportoló az edzőjének, a beteg, aki ismét egészséges lett az orvosnak, úgy azok az emberek,
akiket Jézus megmentett, megváltott és jó emberekké tett, Jézusnak szereznek tiszteletet és
szolgálnak az ő dicsőítésére. Minden olyan emberben, aki gonosz volt és megváltozott, minden
emberben, aki arra hasznosítja erejét, hogy keresztény életet folytasson, Jézus dicsőül meg.
Isten adta Jézusnak a tanítványokat. Mit jelent ez a gondolat? Azt, hogy Isten lelke
megindítja szívünket, úgy hogy Jézus hívására hallgatunk. Ha a mi szívünk szeretettel és
vonzalommal Jézushoz fordul, akkor Isten Szentlelke munkálkodik bennünk. Soha ne feledjük,
hogy Isten minket is különleges szolgálatra választott ki. E különleges szolgálat abban áll, hogy
mi Istent szeretjük, Neki engedelmeskedünk. Ő soha nem hagy minket magunkra és
kegyelmében mindent megad, melyre a ránk bízott feladatok megvalósításához szükség van, ha
mi életünket bizalommal az ő kezébe helyezzük. Így legyen! Ámen!
Utóima: Köszönjük Urunk, hogy a Te igéden keresztül megszólítottál minket. Köszönjük, hogy
Jézus által az igazságot adtad nekünk: „a Te igéd igazság”. Akárcsak a tanítványoknak, nekünk
is szükségünk van bátorításra, hogy helyt tudjunk állni a világban, a hétköznapi nehézségekben, s
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győzedelmeskedjünk a hitben. Adj nekünk engedelmes szívet, hogy méltó tanítványok legyünk, s
a Te igazságodról tegyünk bizonyságot a világban. Kérünk Urunk légy a betegekkel, az árvákkal,
a szegényekkel és özvegyekkel, egyetemi gyülekezetünkkel. 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.”
ZÁRÓ ÉNEK: 471. 1–4 „Fel barátim, drága Jézus zászlaja alatt”
1. Fel barátim, drága Jézus zászlaja alatt, Rajta, bátran! megsegít és győzedelmet ad. Bízzatok,
mert Jézus eljön, ő a fővezér, Zengje ajkunk: hozzád esdünk győzedelemér'!
2. Lám, a Sátán serge talpon, szembetörni kész, Jól vigyázz, mert akit elkap, teste-lelke vész.
Bízzatok, mert Jézus eljön, ő a fővezér, Zengje ajkunk: hozzád esdünk győzedelemér'!
3. Szóljon a kürt, fenn lobogjon győzedelmi jel, Így előre Jézusunkkal: néki győzni kell! Bízzatok,
mert Jézus eljön, ő a fővezér, Zengje ajkunk: hozzád esdünk győzedelemér'!
4. Harci zajban, küzdelemben oldalunkon áll, Benne higyjünk, ő segít meg szívünk harcinál.
Bízzatok, mert Jézus eljön, ő a fővezér, Zengje ajkunk: hozzád esdünk győzedelemér'!
ÁLDÁS: „... és Isten békessége, mely minden értelmet meghalad, meg fogja őrizni
szíveteket és gondolataitokat Krisztus Jézusban.” Ámen
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