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„Kegyelem, irgalmasság és békesség az Atya Istentől és az Úr Jézustól, a mi megtartónktól.
Ámen”
Ének: 241. dicséret összes verse: „Szent vagy örökké, Atya Úr Isten”
1. Szent vagy örökké,
Atya Úr Isten,
A magas mennyekben,
Ki teremtettél
És megtartottál
E nyomorult testben.

3. Szent a Szentlélek,
Ki az Atyával
Egy és a Fiúval,
Aki vígasztal
És tanít minket
Az örök életre.

2. Szent a mi Urunk,
Úr Jézus Krisztus,
Kit értünk bocsátál,
Kivel megváltál,
Hogy testünk miatt
Lelkünk el ne vesszen.

4. Szentség, dicsőség,
Légyen tisztesség
A Szentháromságnak,
Ki uralkodik
Egy Istenségben
Most és mindörökké.

Előima: Kegyelmes Istenünk. Nagy a te hatalmad. Bölcsen igazgatsz mindeneket. Hálát
adunk gondviselésedért, hogy megőriztél és hogy egy újabb napra ébresztettél fel bennünket.
Köszönjük, hogy erőt adtál az elmúlt nap teendőihez, és hálát adunk azért, hogy a koronavírus
járvány idejében is hatékonyan tudjuk folytatni tanulmányainkat.
Kérünk Istenünk bocsáss meg nekünk azért, hogy sokszor nem a te dicsőségedre cselekedtünk.
Bocsáss meg azért is, hogy a magunk urai akartunk lenni, és kérünk bocsátsd meg azt is, ha
lusták voltunk a te igéd kutatására. Bevalljuk, hogy sokszor elkényelmesedtünk, és csak sietve
figyeltünk rád.
Kérünk Istenünk, add áldásodat az ige meghallására, befogadására és megtartására. Jöjj
Szentlélek Úr Isten, szólíts meg bennünket. Jézus nevében kérünk. Ámen.
Textus: ApCsel 2, 29-36
29Testvéreim, férfiak! Hadd szóljak nektek nyíltan ősatyánkról, Dávidról: meghalt,
eltemették, és sírja is nálunk van mind a mai napig. 30De próféta volt, és tudta, hogy Isten
esküvel fogadta neki, hogy véréből valót ültet a trónjára, 31ezért előretekintve, a Krisztus
feltámadásáról mondta azt, hogy nem marad a holtak hazájában, és teste sem lát elmúlást.
32Ezt a Jézust támasztotta fel az Isten, aminek mi valamennyien tanúi vagyunk. 33Miután
tehát felemeltetett az Isten jobbjára, és megkapta az Atyától a megígért Szentlelket,
kitöltötte ezt, amint látjátok is, halljátok is. 34Mert nem Dávid ment fel a mennyekbe, hiszen
ő maga mondja: „Így szól az Úr az én Uramhoz: Ülj a jobb kezem felől, 35míg ellenségeidet
lábad zsámolyává nem teszem.” 36Tudja meg tehát Izráel egész háza teljes bizonyossággal,
hogy Isten Úrrá és Krisztussá tette őt: azt a Jézust, akit ti keresztre feszítettetek.
Kedves testvéreim!
Húsvéthoz közeledve megnéztem egy Jézus életéről szóló filmet, azért, hogy elkezdjek
ráhangolódni az ünnepre. A film nézése közben azonban feltevődött bennem egy költői
kérdés, ami nem hagyott nyugodni, mégpedig, hogy kinél vannak Jézus megfilmesítésének a
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jogai. Valójában nem a kérdés, hanem az erre adott válasz a nyugtalanító, hiszen azt láthatjuk,
hogy bárki készíthet Jézusról filmet. Az író és a rendező pedig kedve szerint formálhatja Jézus
karakterét.
Keresztyén testvéreim! Sok Krisztus feldolgozás létezik, de az igazán fontos mégis az,
hogy mi kinek tarjuk Jézust. Hogy milyen szerepet tölt be az életünkben. A rendezőknek van
egy képük Jézusról, amit meg akarnak osztani másokkal a filmművészet eszközével. Teológus
társaim! Mi milyen képet akarunk közvetíteni róla életünkkel és prédikációnkkal?
A felolvasott igeszakaszban Péter apostol példát ad arra, hogy hogyan és mit hirdessünk
Jézusról. Nem ez volt beszédének az elsődleges célja, de mégis útmutatást ad számunkra.
Péter pünkösdi beszéde, és így a most belőle kiemelt szakasz is egy gondosan felépített
igehirdetés, amiben az apostol törekedett arra, hogy hallgatóságával megértesse, hogy Jézus
az a messiás, akire ők vártak. Péter azonban nem állt meg ennél, hanem továbbmenve
bizonyságot is tett arról, hogy ki is az a Jézus. Elmondta, hogy meghalt, de feltámadott.
Feltámadása után pedig felmagasztaltatott. Apostoli hitvallásunk Péterrel egybehangzóan ezt
így fogalmazza meg: „harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a
mindenható Atya Isten jobbján.” Péter beszédének csúcsa az, amikor kimondja, hogy „Isten
Úrrá és Krisztussá tette őt.”
A Krisztus jelző használatával kimondta Jézusról, hogy ő az a szabadító, aki
kereszthalálával megszabadított bennünket a bűntől és annak következményeitől. 1 Az Úr
titulussal pedig azt mondta ki, hogy Jézus ma is uralkodik a maga bölcs akarata szerint.
Keresztyén testvéreim! Teológusként, és keresztyén emberként nekünk is hirdetnünk kell az
evangéliumot, életünkkel és szavainkkal egyaránt. Nagy felelősség van rajtunk, mert ahogyan
egy film tud torz képet közvetíteni Jézusról, úgy mi is tudunk hamis képet ábrázolni róla. Éppen
ezért ne szűnjünk meg kutatni az írásokat. Készüljünk lelkiismeretesen igehirdetéseinkre, s ne
szűnjük meg hirdetni azt a Jézust, aki Úr és Krisztus.
Kedves testvérem! A te életed felett már Jézus az Úr? Életviteled azt sugározza a
kívülállók felé, hogy ő uralkodik feletted? Testvéreim! Tudatosítanunk kell magunkban, hogy
hétköznapi viselkedésünk megerősítheti, de el is hiteltelenítheti az igehirdetésünket.
Jézus Krisztus Úr. Megváltott minket és továbbra is uralkodik a világmindenség felett. Adja az
Isten, hogy elfogadjuk Jézust Urunknak, benne bízzunk és hálaadatosságból neki tetszően
éljünk, és hogy szolgálataink során az ige Krisztusát hirdessük. Így legyen! Ámen!
Utóima: Megváltó Urunk! Hálát adunk kegyelmedért és irgalmadért. Köszönjük, hogy
elhordoztad helyettünk bűneink büntetését. Köszönjük, hogy nem hagysz magunkra
bennünket, hogy jót tervezel felőlünk, és hogy reményteljes jövőt adsz nekünk, hiszen
tudhatjuk, hogy élő Isten vagy, aki uralkodsz örökkön örökké.
Kérünk Urunk segíts lemondani a saját akaratunkról azért, hogy téged szolgálhassunk, és hogy
a te dicsőségedre élhessünk. Adj kitartást és erőt a te igéd kutatásához, és add, hogy hitelesen
tudjunk hirdetni téged a világba.
Imádkozunk Istenünk a betegekért. Te adj nekik kitartást terhük elhordozásához. Imádkozunk
a gyászolókért is. Te légy vigasztaló Uruk. Imádkozunk országunk vezetőiért is. Kérünk te adj
nekik tőled jövő bölcsességet.
Mindenható Urunk! Áld meg ezt az újabb napot. Őrizz meg bennünket, és kérünk, hogy legyen
meg mindenben a te akaratod. Jézus nevében kérünk, Ámen!

Reggeli áhítat 2021.04.14. Kovács Dániel

„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: 286. dicséret 1,6,7,13 versei: „Jer, dicsérjük az Istennek Fiát”
1. Jer, dícsérjük az Istennek Fiát,
A szép szűznek áldott szent magzatját,
E világnak édes Megváltóját,
Bűnösöknek kegyes szószólóját.
6. A keresztfán érettünk meghaltál,
Harmadnapra ismét feltámadtál,
Mennyországban felmagasztaltattál,
Tisztességgel megkoronáztattál.

7. Azért vallunk téged királyunknak,
És örökké való főpapunknak,
Isten előtt minden gyámolunknak,
E világon minden oltalmunknak.
13. Adjad nékünk a te Szentlelkedet,
Terjesztessed a te szent igédet;
Ismerjünk meg mindnyájan tégedet,
Dícsérhessük a te szent nevedet.

Áldás: „Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, az Isten szeretete és a Szentlélek közössége legyen
mindnyájatokkal! Ámen”

