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Kegyelem nektek és békesség Istentől, a mi Atyánktól, és a mi Urunk, Jézus Krisztustól. Ámen
Áhítatunk kezdetén énekeljük a 154. dicséretünket:
Úr Jézus, mely igen drága A te igédnek világa, :/: Mely bölccsé tévén az elmét, Szűli az Úrnak félelmét.
Gerjeszd fel most indulatunk, :/: Hogy míg igédre hallgatunk, Végyen bennünk épületet A hit,
reménység és szeretet: Tégy bölcsekké, tégy szentekké!
Imádkozzunk! Mindenható Istenünk!
Hálás a szívünk azért, hogy bár különleges formában, de mégis együtt dicsérhetünk és
magasztalhatjuk a te háromszor szent nevedet. Köszönjük neked az elmúlt éjszaka csendjét,
pihenését, és köszönjük, hogy új nappal ajándékoztál meg bennünket. Te látod Istenünk mennyi
gond nehezedik ránk, kétkedés, mind magunkban mind a körülöttünk levő világban, hagyd tehessük
most ezeket le eléd. Istenünk kérünk légy velünk és szenteld meg a mai napunkat is. Szentlelkedet
kérve hadd tudjuk befogadni a mai nap igéjét is. Jézus nevében kérünk, hallgasd meg
könyörgésünket. Ámen
Textus: Jóllehet a vezetők közül is sokan hittek benne, mégsem vallották meg ezt a farizeusok
miatt, nehogy kizárják őket a zsinagógából; mert többre becsülték az emberektől nyert
dicsőséget, mint az Isten dicsőségét. Jn 12,42-43
Mit gondolnak majd mások? Milyen véleménnyel lesznek, ha ezt teszem? Felvállalom, de
akkor vajon ki fognak közösíteni?
Szeretett testvéreim! Hányszor és hányszor mozgolódtak, vagy talán még ma is mozgolódnak
bennünk ezek a gondolatok, kételyek, félelmek? Mennyire engedünk az emberi nyomásnak,
amikor a saját magunk megbecsültsége, elismerése forog kockán?
A Jézus körül lévő vezetők javára elmondható, hogy sok farizeussal ellentétben már
eljutottak arra a pontra, hogy hittek Jézusban: hitték, hogy Ő az Isten Fia; felismerték, hogy ki jött
el a Földre Krisztus személyében. Azonban arra a pontra nem jutottak el, hogy nyiltan meg is vallják
a hitüket; hogy a nyilvánosság előtt is felvállalják, hogy igenis egyet értenek Krisztus tanaival; hogy
kockázatot vállaljanak a hitükért. És bár nem értettek egyet a farizeusok ténykedésével, amely arra
törekedett, hogy Krisztust eltűntessék a föld színéről, mégis inkább csendben maradtak. Mert
féltek, hogy a farizeusok esetleg kizárják majd őket a zsinagógából, amely lelki értelemben a
kitaszítottságot, a közösségtől való megfosztottságot is jelentette. És mai értelemben véve féltek
attól is, hogy mit gondolnak majd róluk mások; hogy milyen véleménnyel lesznek róluk, ha
felvállalják a hitüket, ha nyiltan ki mernek állni Krisztus ügye mellett. És ez valahol érthető is volt,
hiszen a zsidó társadalomra is jellemző volt, hogy a szégyent, a becsület és tisztelet csorbulását
minden áron el akarták kerülni. Ez mégsem lehet elegendő indok és megfelelő kifogás a Krisztus
melletti állásfoglalás elhallgatására.
Az, aki igazán megismerte Krisztust, akit igazán átformál az Ő Szentlelke által, aki jár a
megszentelődés útján, az többé nem hallgathatja el a hitét. Az nem rejtheti véka alá a világosságot,
hiszen nem oda való: feladata, hogy világítson mindenkinek!
És most vizsgáljuk meg magunkat is, hogy hányszor engedünk az emberi vélemények
nyomásának, mikor Krisztus ügyéről van szó? Merünk világosságként jelen lenni a világban? És itt
gondolhatunk a legegyszerűbb esetekre is, amikor megvalljuk, hogy Krisztushoz tartozunk: akár egy
vonat utazás során egy kedves ismeretlen érdeklődő, aki a tanulmányaink, a munkánk felől
érdeklődik. Elárulom, hogy teológusként, kántorként, vallástanárként, tanítóként, teológiai
oktatóként az Isten ügyét szolgálom? Vagy elkerülök egy kellemetlennek tűnő beszélgetést?
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Számtalan eset juthat eszünkbe, amikor kiállhatunk Krisztus mellett, vagy épp a
kitaszítottságtól való félelem miatt inkább csendben maradunk, de az Ige által jó tudatosítani
magunkban azt, hogy ez az Istenhez és az Ő igéjéhez fűződő viszonyunknak a bizonyítéka.
Adja Isten, hogy bátran fel merjük vállalni azt, hogy a Krisztuséi vagyunk, és az emberek
nyomásától függetlenül váljunk akár „bolondokká” is, ha ez az Isten akarata, és így mutatja meg
rajtunk az Ő dicsőségét! Így legyen! Ámen.
Csendesedjünk el és imádkozzunk! Mennyei Urunk!
Te látod a mi lelkünket, te látod azt is, hogy milyen erős a mi beléd vetett hitünk. Te látod, amikor
elbukunk, és téged megtagadva lelépünk a helyes útról, mely hozzád vezet. Jézusunk kérünk bocsáss
meg, ha a világ elcsábít minket és nem azt tesszük, amit te helyesnek látsz. Urunk te adj nekünk erőt,
és erősítsd meg a szívünk, hogy életünkkel dicsőíthessünk téged és bátran mondhassuk: „Te vagy a
Krisztus, az élő Isten Fia.” Urunk eléd hozzuk most a betegeket, a gyászolókat, a szenvedőket, kérünk
te légy velük ezekben a nehéz órákban is. Imádkozunk a világjárvány végéért, imádkozunk
országunk, nemzetünk vezetőiért, hogy a legbölcsebb intézkedéseket tudják meghozni. Urunk, Jézus
Krisztus légy velünk! Ámen
Ti azért így imádkozzatok:
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 énekként énekeljük a 135. zsoltárunkat, annak is az 1., 8., 9., és 12. versszakát:
1. Áldjátok az Úr nevét, Akik néki szolgáltok! Magasztaljátok őtet, Kik hív szolgái vagytok, Kik állotok
házában És jártok tornáciban.
8. Megáll örökké neve És szent emlékezete. Ítéli hatalmában, Népét igazságában; Szolgáinak az Isten
Megkegyelmez kegyesen.
9. A pogányok bálványi Ezüstből és aranyból Kézzel szoktak öntetni, Csak semmik, bár nézd meg jól.
Szájukkal ők nem szólnak, Ő szemükkel nem látnak.
12. Kik az Urat félitek, Szent nevét dicsérjétek! A Sionról áldjátok És őt magasztaljátok Az ő
lakóhelyében, A szent Jeruzsálemben!
Áldás: „És az Istennek békessége, mely minden értelmet felül halad, meg fogja őrizni szíveteket és
gondolataitokat a Krisztus Jézusban.” Ámen

