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Kegyelem néktek és békesség, Istentől a mi Atyánktól és az ÚR Jézus Krisztustól. Ámen!
Kezdő ének: Áhítatunk kezdetén énekeljük a 370. dicséretünk összes versét:
1. Jövel, Szentlélek Úr Isten, Töltsd bé szíveinket épen:/: Mennyei szent ajándékkal, Szívbéli
szent buzgósággal, Melynek szentséges ereje :/:
Nyelveket egyező hitre Egybegyűjte sok népeket, Kik mondván így énekeljenek: Alleluja!
Alleluja!
2. Te, szentségnek új világa, Igédnek vezérlj útjára, :/: Taníts téged megismernünk, Istent
Atyánknak neveznünk. Őrizz hamis tudománytól, :/: Hogy mi ne tanuljunk mástól, És ne légyen
több más senki, Hanem Krisztus, kiben kell bízni! Alleluja! Alleluja!
3. Ó, mi édes Vígasztalónk, Légy kegyes megoltalmazónk, :/: Hogy maradjunk útaidban, Ne
csüggedjünk háborúnkban. Erőddel elménket készítsd, :/: Gyenge hitünket erősítsd, Hogy halál
és élet által Hozzád siessünk hamarsággal! Alleluja! Alleluja!
Előima: Imádkozzunk! Mennyei Atyánk a Krisztusban! Köszönjük, hogy ismét
hálaadással kezdhetjük e mai napot. Mert van miért hálát adni! Hálát adni egy új nap
kezdetéért, hálát adni ezért a közösségért, hálát adni egy újabb lelki élményért, hálát adni a
naponta megújuló kegyelmedért, hálát adni azért, hogy van bűnbocsánat, hálát adni
oltalmadért és szeretetedért, hálát adni azokért a magasságokért és mélységekért, melyek
által próbára teszel és felemelsz bennünket. Megvalljuk neked bűneinket, amellyel naponta
vétkezünk ellened. Kérünk segíts felismerni a jó és a rossz, a világosság és a sötétség közöti
különbséget. Köszönjük, hogy e rohanó világban Te ismét időt szánsz ránk és ami lelkünkre.
Így kérünk tisztelj meg bennünket jelenléteddel, Jézus Krisztus érdeméért kérünk, hallgass
meg minket. Ámen!
Textus: Jn 15,12–13
„Az az én parancsolatom, hogy úgy szeressétek egymást, ahogyan én szerettelek
titeket. Nincs senkiben nagyobb szeretet annál, mint ha valaki életét adja barátaiért.”
Szeretni és szeretve lenni! Két olyan dolog, mely nélkül nem is lehet igazán élni. Hiszen
milyen az az élet, amiben nem szeretünk és nem szeretnek minket?
Szeretett(!) Testvéreim!
Erre a nagyon fontos dologra tanította Jézus a tanítványokat és tanít bennünket is. A szeretet
parancsa Jézus legfontosabb parancsolata. És bár azt gondolhatjuk, hogy szeretni könnyű, de
valójában nagyon is nehéz feladat! Bizonyára mindannyian éreztük már azt, hogy nem tudunk
szeretni, hogy valakire annyira haragszunk, hogy a gyűlöleten kívül más érzelmet nem nagyon
tud belőlünk kiváltani és a szeretet áll a legtávolabb, amit tudnánk iránta érezni. Jézus mégis
azt kéri tőlünk, hogy szeressük egymást, mégpedig nem is akárhogy. Úgy, ahogyan Ő szeretett
minket.
A szeretetnek sok fajtája van. Másképp szeretjük a szüleinket, másképp a párunkat,
másképp a barátainkat és másképp Istent. Az Isten iránt érzett szeretet és tisztelet az első
ebben a sorban, azonban a felebarátink iránt érzett szeretet ennek a bizonyítéka, ezért nem
csoda, hogy Jézus az egymás iránti szeretet fontosságát hangsúlyozza. Krisztus azért jelenti ki
nekünk az irántunk érzett szeretetének nagyságát, hogy még inkább megerősítse az
üdvbizonyosságunkat.
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Ezzel a kijelentésével azonban az a célja, hogy felébressze bennünk a szeretetet
felebarátaink iránt. Mert a szeretet felülmúlhatatlan tette az, aminél nem létezik sem
nagyobb, sem teljesebb, ha valaki életét adja barátaiért. Krisztus váltságműve a legnagyobb
és legteljesebb, ami valaha is történhetett „pusztán” szeretetből annak ellenére, hogy Isten
egyetlen szóval vagy egyetlen cselekedettel megválthatott volna minket. De nem így történt,
mert Ő másképp gondolta! Kimutatta irántunk érzett szeretetét azzal, hogy saját Fiát nem
kímélve az Ő személyében tegyen bizonyságot arról, hogy milyen fontos neki a mi
üdvösségünk. Jézus Krisztus pedig mindezt önként vállalta és nem ellenkezett, hanem
engedelmeskedett az Atyának, szeretetből és tiszteletből, mely szeretet megmutatkozott az
irántunk, barátai iránt érzett szeretetében. „Hiszen aki szeret, az legyőzi az egész világot, és
nem fél, hogy elveszít valamit. Az igazi szeretet a teljes odaadás aktusa.” Krisztus nem félt a
veszteségektől és megmutatta, hogy mi is az a teljes odaadás. Életét adta értünk!
Merjünk mi is teljes odaadással szeretni úgy, ahogyan Krisztus is szeretett minket és
engedjük megmutatkozni Isten iránti szeretetünket abban, ahogyan felebarátainkat szeretjük!
Mert „szeretni és szeretve lenni olyan, mintha kétfelől sütne ránk a nap”. Ámen
Utóima: Imádkozzunk! Atyánk a Jézus Krisztusban! Köszönjük URunk, hogy szeretsz
bennünket, akkor is, ha olykor nem érdemeljük meg szeretetedet. Taníts meg URunk úgy
szeretni, ahogyan Te szeretsz bennünket. Úgy, ahogyan egyszülött Fiad által mutattad meg
nekünk. Megvalljuk neked, hogy ez nem olyan egyszerű dolog, hanem olykor igenis nehéz.
Kérünk URunk ajándékoz meg bennünket, olyan lelkülettel és alázattal, ami által
felismerhetjük az igaz szeretetet, ami mindent hisz és remél, ami nem kételkedik ami teljes
odaadással van. Add hogy mi is ilyen odaadással legyünk mások iránt. Segíts ezt felismerni
magunkévá tenni. Jézus Krisztus érdeméért kérünk, hallgass meg minket. Ámen!
Mondjuk el fennhangon az Úr Jézus Krisztustól tanult imádságunkat: 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 Tiéd az ország a hatalom és a
dicsőség mindörökké. Ámen!
Záróének: Áhítatunk végén énekeljük 265. énekünk első versét:
1. Hagyjad az Úr Istenre Te minden útadat, :/: Ha bánt szíved keserve, Ő néked nyugtot ad. Ki
az eget hordozza, Oszlat felhőt, szelet, Napját rád is felhozza, Atyád ő, áld, szeret.
Áldás: Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, Isten szeretete és a Szentlélek közössége legyen
mindnyájatokkal. Ámen!

