2021.03.07. – Böjti istentisztelet
Köszöntés: „ Isten azonban abban mutatta meg rajtunk a szeretetét, hogy Krisztus már
akkor meghalt értünk, amikor bűnösök voltunk.”(Róm5,8)
Böjti istentiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú,
Szentlélek, teljes Szentháromság egy örök és igaz Isten. Ámen.
Ének: 234:1-3 „Jer kérjük Isten áldott Szentlelkét…”
166:1 „Urunk, Jézus fordulj hozzánk…”
116:1-6.9-10 „Szeretem és áldom az Úr Istent…”
Előfohász: „Ti azonban, szeretteim, épüljetek szentséges hitetekben, imádkozzatok a
Szentlélek által, tartsátok meg magatokat Isten szeretetében, várván a mi Urunk Jézus
Krisztusnak irgalmát az örök életre.”(Júd 20-22.) Ámen
Lekció: János evangéliuma 13,31-35
„31Amikor kiment, így szólt Jézus: „Most dicsőült meg az Emberfia, és az Isten dicsőült
meg őbenne; 32ha pedig az Isten dicsőült meg benne, az Isten is megdicsőíti majd őt
önmagában, sőt azonnal megdicsőíti őt.

33

Gyermekeim, még egy kis ideig veletek

vagyok: kerestek majd engem, és ahogyan megmondtam a zsidóknak, hogy ahova én
megyek, oda ti nem jöhettek, most nektek is ezt mondom.

34

Új parancsolatot adok

nektek, hogy szeressétek egymást: ahogyan én szerettelek titeket, ti is úgy szeressétek
egymást!

35

Arról fogja megtudni mindenki, hogy az én tanítványaim vagytok, ha

szeretitek egymást.”
Előima: Urunk megvalljuk Előtted, hogy megfáradva és megterhelve jövünk Eléd, s
bűneinktől olyan nehezen szabadulunk. Szükségünk van a Te segítségedre, a Te
Lelked erejére, hogy eljussunk közösségként és egyénként is a bűnbánatra és őszintén
tudjuk kérni, hogy bocsásd meg a mi bűneinket. Azokat a bűneinket, amik ott vannak
sokszor gondolatainkban, amikor nem szeretetünkből táplálkoznak gondolataink, s
innentől kezdve már csak egy lépés, hogy tettekké is váljanak.

Megvalljuk Előtted, hogy kegyelmed nélkül nem vagyunk képesek önmagunktól a jó
cselekvésére. Szükségünk van Szent Igéd tisztító erejére. Szükségünk van arra, hogy
tükörként használjuk mindazt, amivel Te vasárnapról vasárnapra megcélzod a mi
szívünket.
Kérünk, újítsd meg belső emberünket, hogy az erősödjön, újuljon és felbátorodjon a
cselekvő szeretet gyakorlására.
Add, hogy meglássunk Téged, mint szívünk Urát, hogy rajtad kívül ne legyen más
fontos számunkra.
Könyörgünk gyülekezetünk tagjaiért, mindazokért, akik szeretteikért aggódnak és
imaharcaikban

könyörögnek

a

betegekért,

idős

testvérekért

és

a

lelkileg

megfáradtakért.
Imádkozunk gyászoló testvéreinkért, hogy Szentlelked ereje vigasztalja mindazokat,
akik a hét elején utolsó útjára kísérték családtagjukat.
Könyörgünk a legkisebbekért, a gyermekekért, az iskolásokért, szüleikért és
tanáraikért. Urunk, Te légy őriző pásztora nyájadnak. Az Úr Jézusé Krisztusért kérünk,
hallgass meg minket. Ámen.
Igehirdetés előtti ének: 166:2 „Nyisd meg szánkat háladásra…”
Textus: János evangéliuma 13,34.35
„34Új parancsolatot adok nektek, hogy szeressétek egymást: ahogyan én szerettelek
titeket, ti is úgy szeressétek egymást!

35

Arról fogja megtudni mindenki, hogy az én

tanítványaim vagytok, ha szeretitek egymást.””
Böjtben élő keresztyén gyülekezet,
szeretett testvéreim az Úr Jézus Krisztusban!
Mit vált ki belőlünk az, ha valamelyik családtagunk, azt mondja nekünk, hogy:
szeretlek? Szeretlek- a szüleink, a nagyszüleink, a testvéreink, a házastársunk részéről,
vagy szeretlek- a kis unokánk, a gyermekünk és barátunk részéről. A legszűkebb
családi közegben az egyik legszükségesebb táplálék birtokában vagyunk, amikor a
másik jelenléte és szeretete épít, támogat és gyógyít.

De ami ennél is jobb, az az új parancsolatban hangzik el: „én szerettelek
titeket.”(34b) Egyetlen mozgatórugója volt Jézus földre jövetelének, szolgálatának és
engedelmességének, ez pedig az irántunk érzett szeretete.
S míg a parancsolat és a szeretet hangját nehéz összeegyeztetni, addig a 10 parancsolat
is azzal a céllal adatott, hogy védje a választott népet. Az „új parancsolat” pedig
egyfajta végrendelkezésként hangzik el Jézus szájából, amikor nagyobb értéket és
életmentő parancsot nem is adhatott volna a tanítványainak és a ma élő követőinek. Az
Ószövetségben már megjelenik a felebarát szeretete: „18Ne légy bosszúálló, se
haragtartó

a

népedhez

tartozókkal

szemben.

Szeresd

felebarátodat,

mint

magadat!”(3Móz 19,18), sőt az idegenek szeretetéről is olvasunk: „34Olyan legyen a
köztetek tartózkodó jövevény, mint a közületek való bennszülött! Szeressétek, mint
magatokat, mert jövevények voltatok Egyiptomban. Én, az ÚR, vagyok a ti
Istenetek!”(3Móz19,34) Ezekben az esetekben az önmagunk szeretetéhez van mérve a
szeretet, míg az új parancsolatban Jézus szeretete az egyetlen mérték.
Kedves Testvérek! Amikor Jézus szájából elhangzik ez a parancsolat már tudja, hogy
Júdás mire készül. Az a Júdás, aki „miután elfogadta a falatot, azonnal
kiment”(Jn13,30). S annak ellenére, hogy „már éjszaka volt”, a világ világossága ott
fénylett a tanítványok közösségében. Elérkezett földi szolgálatának befejező szakasza
és felkészítette a tanítványait az elválásra.
Jézus az őt eláruló és megtagadó tanítványért is meghajtotta a fejét, a tőle
elidegenedett világért is szeretete tartotta a kereszten.
Kedves Testvérek! Egymás iránti szeretetünk alapja pedig ez lehet, hogy engem és
téged is szeret az Úr Jézus. Csak úgy élhetünk egymás mellett békességben, ha
szeretjük egymást. S mennyire nehéz ezt az első hallásra egyszerű parancsolatot
megtartani. Sokan tudnának erről mesélni, amikor az egy fedél alatt élőkkel össze
vannak zárva. Amikor a szeretteink tetteire sem olyan könnyű szeretettel reagálni,
nemhogy egy nagyobb közösségben, gyülekezetben és ebben a világban ezt megélni és
beleélni. De a szeretet mindenkor a bűnbocsánatból él. A bűnbocsánat gyakorlása a
másik irányába, abból táplálkozhat ma is tanítványi közösségünk, hogy tudjuk, hogy

nekünk maga a mindenható Isten megbocsátott és szeretetét úgy mutatta meg, hogy
Egyszülöttjét adta ezért a világért-benne értem és érted is.
S ahogy egy édesanya vagy egy édesapa nem tud hosszútávon haragudni a
gyermekére, mert amikor rátekint a szeretete mindent felülír (normális esetben)
szívében, úgy a mi teremtő Atyánkat sem a haragja vezérli, amikor ránk tekint, hanem
Jézusra tekint először és így részesülhetünk kegyelmében és elfogadásában.
Aki már megtapasztalta az Úr részéről a Szeretetet az nem tud nem engedelmeskedni
kérésének. Az egyre jobban tapasztalja, hogy ő maga is változik, formálódik abban a
közösségben, ahol szeretetet ad és kap. A tanítványság mai ismertető jegye és
megkülönböztető jegye egyedül az egymás iránt érzett szeretetünk. Vajon, a
környezetünkben élők-„Mindenki”-tudják, hogy az Ő tanítványai vagyunk?
Ma, amikor ránk tekint Urunk nemcsak azt az embert látja, aki a szeme előtt van,
hanem azt, akivé válhat újjáteremtő szeretete által.
Hiszen hány ember élete változott meg ebben a világban, amikor nemcsak a fülig jutott
el, hanem az értelemig és szívig is, hogy Jézus halálával és feltámadásával azt kiáltotta
bele ebbe a világba, hogy szeretlek.
Luther Márton úgy fogalmazta meg, hogy „A szeretet a szíved megújulása”. Engedjük,
hogy Urunk megvizsgáljon bennünket imádságunk alatt, és ami a szívünkben van,
mint harag, meg nem bocsátás, keserű indulat, irigység, árulás, tagadás, gyűlölet,
szenvedély, csalódottság, sértődöttség … és fokozhatnánk tovább, ezt mind vegye el,
hogy semmi se szakítson el a ma élő tanítványi körtől.
Mert egyedül az Úr Jézus képes szívünket megújítani és késszé tenni arra, hogy
ezentúl csak neki éljünk egymást szeretve, mert Ő tegnap, ma és holnap is szeret.
Ámen.

Utóima: Szerető Urunk!
Köszönjük, hogy Te ma is szeretettel közeledsz felénk, mint egykori tanítványaidhoz.
Nevünkön szólítasz bennünket egyenként, és szív szerint halandóvá és késszé teszel
arra, hogy ezentúl csak neked éljünk.
Köszönjük, hogy Te mindenben példát adtál elénk, hogy kész voltál tanítványaid lábát
is megmosni, hogy szeretettel válaszoltál még arra is, amikor elhagytak és ellened
mentek.
Segíts nekünk abban, hogy hozzád tartozásuk jele mindenkor az legyen, hogy
szeretjük egymást. Hadd legyenek a mi családjaink és gyülekezetünk egy
szeretetközösség, ahol soha nem kell félnünk attól, hogy túl sokat adunk magunkból,
időnkből és szeretetünkből. Segíts, kérünk abban, hogy ne csak üres szavak legyenek
ajkunkon,

hogy

szeretjük

tanítványaidat,

presbitereinket,

gondnokainkat,

gyülekezetünket, hanem valóban mindenkor az vezessen mindnyájunkat tetteinkben,
szavainkban és gondolatainkban is, hogy szeretjük egymást.
Igen rövid parancsot kaptál:
Szeress, és tégy, amit akarsz.
Ha hallgatsz, szeretetből hallgass;
ha kiáltasz, szeretetből kiálts;
ha korholsz, szeretetből korholj;
ha kímélsz valakit, szeretetből kíméld;
a szeretet gyökere legyen meg benned,
s ebből a gyökérből csak jó fakad.(Szent Ágoston) Ámen.
Úri ima: Jézus mondja: Ti azért így imádkozzatok…
Áldás: „Senkinek se tartozzatok semmivel, csak azzal, hogy egymást szeressétek; mert
aki a másikat szereti, betöltötte a törvényt.”(Róm13,8) Ámen.
Záró ének: 395:1-3 „Isten szívén megpihenve…”

