Köszöntés: „4Gyönyörködj az ÚRban, és megadja szíved kéréseit! 5Hagyd az ÚRra utadat,
bízzál benne, mert ő munkálkodik: 6világossá teszi igazságodat, jogodra fényt derít.” Ámen
Zsolt 37,4-6
Ének: 77.zs.1.8.9. Az Istenhez az én szómat, emelém kiáltásomat…
156 Úr Isten, légy közöttünk…
277 Gondviselő jó Atyám vagy…
Előfohász: „A bűnös ember szíve mélyén ott suttog a bűn. Nem számít neki az istenfélelem,
3
sőt azzal hízeleg magának, hogy bűnével gyűlöletet tud szítani. 4Szája rontást és csalárdságot
beszél, nem akar okos és jó lenni. 5Rontást eszel ki ágyában, nem a jó úton jár, nem veti meg
a rosszat. 6URam, szereteted az égig ér, hűséged a fellegekig. 7Igazságod olyan, mint a
hatalmas hegyek, ítéleteid, mint a nagy mélység, embert és állatot megtartasz, URam. 8Mily
drága a te szereteted, Istenem! Szárnyad árnyékába menekülnek az emberek. 9Dúslakodnak
házad bőségében, örömöt árasztasz rájuk, mint patakot. 10Mert nálad van az élet forrása, a te
világosságod által látunk világosságot.”Ámen Zsolt 36,2-10
Lekció: Máté evangéliuma 26, 30-56 Lelkünk épülésére és hitünk erősödésére olvasom
felétek Istenünk Szent Igéjét, amely megírva található…
Előima: Kegyelmes Istenünk, bűnbánattal jövünk ma Eléd, és hiszünk abban, hogy a Te
beszédet színigaz és képes megjobbítani mindazokat, akik Veled rendezik be az életüket. Hála
Neked Atyánk, hogy adtad a vágyat a szívünkbe, hogy ma is jöjjünk, hogy ma is kiöntsük
előtted a szívünket és megvalljuk mindazt, ami bűn, vétek, elutasítás és árulás az életünkben,
amit napi szinten halmozunk, de hisszük, hogy Lelked erejével megvilágosítod napjaink
minden pillanatát, hogy felismerjük szavainkban és cselekedeteinkben, hogy mi az, ami távol
tart tőled, ami nem Téged helyez az első helyre.
Könyörgünk a mai ittlétünkért. Hiszen te tudod mit jártunk meg a hét folyamán, mi az, ami ért
bennünket, és mi az, amitől még mindig nem tudunk szabadulni gondolatban.
Kérünk add, hogy most csak rád figyeljünk, csak a te tökéletes utad és színtiszta beszéded
legyen fontos, az az Ige, ami ma is keres bennünket, hogy megismerjük a tanítványok életén
keresztül a saját szolgálatunkat, hozzád tartozásunkat, gyengeségeinket és erősségeinket.
Kegyelmedben bízva, az Úr Jézus Krisztusért kérünk légy ma is velünk Lelked által, és szólj
hozzánk, mert hallják a Te választottaid. Ámen

Igehirdetés előtti ének: 119:67 Szent Igédben vezéreld útamat…
Textus: Máté evangéliuma 26, 47-56 Az a Szent Ige, amelynek alapján szólni kívánok
hozzátok a Szentlélek Isten segítségül hívásával megírva található…
„„47Még beszélt, amikor megjött Júdás, egy a tizenkettő közül, és nagy sokaság jött vele
kardokkal és botokkal a főpapoktól és a nép véneitől. 48Az árulója ezt az ismertetőjelet adta
meg nekik: „Akit megcsókolok, az lesz ő, azt fogjátok el!” 49Majd egyenest Jézushoz menve
így szólt: „Üdvözlégy, Mester!” - és megcsókolta őt. 50Jézus ezt mondta neki: „Barátom, hát
ezért jöttél!” Akkor odamentek, rátették a kezüket, és elfogták. 51Egy pedig azok közül, akik
Jézussal voltak, kardjához kapott, kirántotta, lecsapott a főpap szolgájára, és levágta a fülét.
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Ekkor így szólt hozzá Jézus: „Tedd vissza kardodat a helyére, mert akik kardot fognak, kard

által vesznek el. 53Vagy azt gondolod, hogy nem kérhetném meg Atyámat, hogy adjon mellém
most tizenkét sereg angyalnál is többet? 54De miképpen teljesednének be akkor az Írások,
hogy ennek így kell történnie?” 55Abban az órában így szólt Jézus a sokasághoz: „Úgy
vonultatok ki, mint valami rabló ellen, kardokkal és botokkal, hogy elfogjatok; mindennap a
templomban ültem és tanítottam, mégsem fogtatok el. 56Mindez pedig azért történt, hogy
beteljesedjenek a próféták írásai.” Akkor a tanítványok mind elhagyták őt, és elfutottak.”
Vasárnapot ünneplő keresztyén gyülekezet,
szeretett testvéreim az Úr Jézus Krisztusban!
A hét folyamán a gyülekezeti táborunkban a tanítványok kiválasztásával, elhívásával,
életével és szolgálatával foglalkoztunk. Azzal, hogy hogyan mondtak nemet addigi életükre és
követték az Úr Jézust. A legnagyobb fejtörést Júdás jelentette számunkra…, hogy vajon
bekerüljön-e a 12 közül az 5 napba, és foglakozzunk-e a személyével és árulásával.
A mai igénket elolvasva teljes mértékben megerősítést kaptam abban, hogy nemcsak a
gyermekeink előtt kell Júdásról és tettéről beszélni, hanem -függetlenül attól, hogy a nagyhét
már jóval mögöttünk van-, a „nagyoknak”-a „felnőtteknek” sem árt közelebbről megvizsgálni
ezt a történetet, miközben elcsendesedünk, kérdezünk, válaszokat kapunk és ítélkezés nélkül
olvassuk Jézus elfogatásának egyes mozdulatait, mint az Írás beteljesedését.
S mivel a nagyheti eseményeket nem hallgathattuk közösen, és itt ebben a hajlékban
az éven nem ünnepelhettük együtt a húsvétot, mégsem maradnak ki közösségi hitéletünkből
azok a bibliai történetek, amelyeken keresztül újra rácsodálkozhatunk Isten kegyelmére,
elfogadva szeretetét és ma élő tanítványaként kérve, hogy szabadítson meg bennünket a
gonosztól. Hiszen egyedül Ő az, aki megharcolt és mai napig megharcolhat legfőbb
ellenségünkkel, hogy ne az árulás vagy a tagadás bélyegét hordozzuk sebként a bensőnkben,
hanem hitvalló, megváltott bűnösökként kérjük el mindazt, ami hozzátérésünk őszinteségét
táplálja.
Kedves Testvéreim! Az utolsó vacsora sok meglepetést hozott a tanítványoknak, s
ezek közül az egyik éppen az, amikor Jézus közli velük, hogy egy közülük elárulja. S ebben
az esetben kérdéses, hogy Jézus miért választotta ki és hívta el Júdást tanítványának, ha tudta
előre, hogy ezt fogja tenni.
A tanítványok naponként Vele jártak, hallgatták tanításait a mennyek országáról, szemtanúi
voltak a gyógyításainak és csodáinak, s mégis a kiválasztottak közül van, aki ítéletre megy.
Megrendítő, sőt fájdalmas azt olvasni, hogy az a bizonyos „ismertetőjel” egy tanítványtól
érkezik a vele érkező sokaság felé.
Megrendítő, sőt fájdalmas azt olvasni, hogy a Sátán beférkőzik még a legszűkebb körbe is
csak azért, hogy az Ártatlant az övéi közül egy elárulja. Kihasználja a gyengeségét Júdásnak,
aki nyújtja a kezét a 30 ezüstért, majd megcsókolja Jézust… jelezve, hogy Őt fogják el,
miközben Mesternek nevezi. „Üdvözlégy, Mester!”
Isten üdvözítő terve azonban nem torpan meg sem az akkori Júdás, sőt a mai Júdások láttán
sem. Hiszen mindnyájunknak adatott Istentől szabadságunk-szabad akaratunk, ami által
eldönthetjük, hogy ki mellett, ill. ki ellen vagyunk. S nagyon sok mai Júdás van, aki saját
érdekeit előbbre tartja, mint embertársai szolgálatát. Akik nem törődnek azzal, hogy mi az,
ami az Úr számára is megrendítő és fájdalmas, amikor rájuk tekint. Sajnos mi magunk is
hordozzuk magunkban ezt a fajta magatartást. S nem is szükséges hozzá az árulás csókja. Zárt
szájjal is elárulhatjuk. Amikor nem tesszük hallhatóvá és láthatóvá azt, amit szívünkre helyez,

amit megértünk az Igéből, amikor a sokaságnak akarunk megfelelni, és hasznot akarunk húzni
még abból is, hogy mi ismerjük és tudjuk, hogy hogyan fogható el.
Jézus elfogatásáról kisebb-nagyobb eltéréssel mind a 4 evangélium tudósít, de
végkimenetelben megegyező történetek ezek, amik elindítják és felgyorsítják Jézus
szenvedéstörténetét.
Júdás, aki eddig Jézus oldalán van, most az ellenség oldalán áll. Jézus elfogói Júdás
vezetésével érkeznek meg, felfegyverkezve kardokkal és botokkal, s később Jézus meg is
jegyzi, hogy úgy vonulnak ki ellenem, mint egy rabló ellen, mintha egy bűnöző lenne. Jézus
tudja, hogy mire készülnek, tudja, hogy ez is része-kezdete a szenvedésének, de amikor
elfogadja az Atya akaratát és a végsőkig engedelmeskedik-Isten kezébe helyezi életét.
A főpapok és a vének 30 ezüstje beindítja Júdás emberi-Jézus nélküli oldalát- beindítja
„hitvallását”, amikor a szeretet jelét, a csókját úgy lealacsonyítja, hogy ez válik jellé, amikor
Jézust elárulja.
A halálba taszítja a pásztorát. Akit megcsókolok azt fogjátok el, s köszönésére Jézus csak
annyit mond: „Barátom, hát ezért jöttél!” Barátjának nevezi a tanítványból lett ellenséget,
akiről tudja, hogy miért jött, sőt ezért az árulóért is kész szenvedni és meghalni.
Legtöbbször Júdás viselkedése az, amit elítélünk az elfogatással kapcsolatban, de még 2
viselkedési formát mutat be az Ige: amikor az egyik tanítvány kardjához kapott, kirántotta és
lecsapott a főpap szolgájára és levágta a fülét. Amikor a tenni akarás vezérel, de itt emberi erő
és levágott testrészek sem segítenek, mert aminek be kell teljesednie az Isten terve szerint
annak ember sem karddal, sem élettel nem állhat ellen. Mert a Jézus melletti védő tetteim és
beszédeim nem bírnak akkora súllyal, mint Jézus cselekedete, hiszen Ő a mi legfőbb Őrizőnk,
Megváltónk és Pásztorunk, s én a saját erőmből képtelen vagyok bármit is tenni. Mert
kérhette volna az Atyától, hogy mentse meg angyalseregeivel, sőt elrejtőzhetett volna Júdás
elől, mert már korábban jelezte, hogy lesz valaki, aki elárulja. DE csak így teljesedhettek be
az Írások.
A harmadik viselkedési forma pedig, amikor „a tanítványok mind elhagyták őt, és elfutottak”.
Az ígérgetésekkel teli közösség, akik kimondják, hogy történjék bármi ők vele maradnak
most szétszélednek, s látva a kardokat, a botokat, valamint Jézus elfogását-elfutnak, mintha
semmi közük nem lenne Hozzá.
Otthagyják feladatával, otthagyják vádlóival, de ebben a magányban Isten megerősíti, és
felruházza olyan engedelmességgel, ami elfogadást tanúsít mindazok iránt, akik őt elhagyták.
Kedves Testvéreim! A Biblia nem szépíti a tanítványok életét. Nem egy tökéletes, hiba
mentes, kitartó és bűntelen közösség az első tanítványi kör. Mégis helyük volt Jézus
választásai között, megadatott nekik, hogy ott legyenek Mesterüket találják meg Jézusban.
Megadatott nekik, hogy testközelben, ha megszabott ideig is, de csodái folytán higgyenek
benne.
Sokszor, mintha magunkat látnánk ebben a közösségben, akiknek ha elvégzett Isten bizonyos
dolgokat az életében, akkor hitünk erősödik, bármit megtennénk Jézusért és az Ő ügyéért,
Igéje hirdetéséért, de hányszor megtagadjuk mi magunk is ígéreteinkkel, hányszor eláruljuk és
megyünk inkább a sokasággal, mintha kitöröltek volna mindent, amit addig az Úrral
megéltem.

S mégis kegyelmével közelít felénk ma is. Az áruló, a hirtelen cselekvő és a menekülő is jöhet
Jézus keresztjéhez. Mert Jézus elfogatása nemcsak Júdásra kenhető rá, nemcsak Júdás az, aki
bűnös abban, amit Jézusnak el kellett szenvednie. Hanem mi magunk is, mert a már elkövetett
és az elkövetendő bűneinkért is volt, aki elszenvedte az elfogatást, a kihallgatást, a
megcsúfolást, az ütéseket és a halált.
De megváltott bűnösökként, bűnbocsánatot kérve jöhetünk ma is-hozva az árulásainkat, a
hirtelen haragunkat és menekülésünket, hogy Isten Igéje mutassa meg, hogy mi az, ami
megrontja kapcsolatomat a mindenható Úrral. S ha meglátom az én bűneimet, hadd tudjam
elfogadni Isten szeretetének a jelét. S válaszként megtörve és üresen odaadva neki magam
teljesen, hogy Ő formáljon, vezessen, s tegyen szabaddá, az ő elfogatása és halála árán.
A történetünk alapján hadd tudjuk ma tisztázni magunkban, hogy kihez is tartozunk. Hogy
megerősödve a szolgálatban, elfogadva Krisztus erejét, olyan tanítvány tudjak lenni, aki kitart
a kísértések idején, s nem cseréli le mesterét semmire sem. Hanem Vele akar teljes, békés, s
lehet, hogy próbákkal teli, de Krisztussal szoros kapcsolatban lévő életet élni. Hogy
döntésünkben mindvégig ki tudjunk tartani, ezért gyertek és imádkozzunk. Ámen
Utóima:
Istenünk megköszönjük Neked, hogy mellettünk, bűnösök mellett te kitartottál, és saját
egyszülött Fiad szenvedte el mindazt, amit mi érdemelnénk. Hálásak vagyunk Neked az
életünkért, az örök élet ígéretéért.
Kérünk ajándékozz meg bennünket egy olyan földi élettel, amit nem az árulás, hanem a
melletted való kitartás jellemez. Olyan élettel, amit nem a menekülés, hanem a
nehézségeinkkel való szembenézés kísér.
Kérünk segíts elhordozni bűneink következményeit, légy mellettünk amikor keressük a
megoldásokat, Te adj tanácsot, Igéd vezetését, hogy Szentlelked jelenléte által érezzük, hogy
olyan Urunk van, akihez bármikor jöhetünk, s aki elé bármit hozhatunk.
Így könyörgünk ma betegeinkért, akik újabb kezeléseket kapnak, hogy hadd tudjanak
reménységgel hozzád kiáltani. Könyörgünk azokért a családtagokért, akik támogató jelleggel
vannak beteg szeretteik mellett. Könyörgünk a lélekben megfáradtakért. S könyörgünk
mindazokért, akik ott vannak minden nap melletted, Te erősítsd az ő hitüket, adj nekik
kitartást minden helyzetben.
Hálát adunk Neked Urunk, a hét folyamán megtapasztalt áldásaidért. Köszönjük neked
gyermekeinket, köszönjük neked azokat a szülőket, akiknek fontos gyermekük hitbeli
növekedése, köszönjük neked, hogy Te szólsz általunk is. S hisszük, hogy akikben Te
elkezded munkád a Lélek által, azoknak az életében nem ér véget egy táborzárással mindaz,
amit Te Fiadban nekünk szánsz.
Kérünk Te őrizd a szünidőző gyermekeket, s adj a szülőknek és nagyszülőknek mindenre
elegendő türelmet és békességet. Az Úr Jézus Krisztusért hallgass meg minket. Ámen
Úri ima: Jézus mondja: Ti azért így imádkozzatok…
Áldás: Az Atyának kegyelme, a Fiúnak szeretete és a Szentléleknek minden jóra vezérlő ereje
legyen és maradjon mindnyájunkkal. Ámen
Záró ének: 452 Jézus, édes emlékezet…

