
Köszöntés: „Mert  az  Emberfia  azért  jött,  hogy  megkeresse  és  megtartsa  az
elveszettet.”(Lk19,10)

Ének: 334:1-3 Ó Isten, ki a törődött szívet meg nem utálod…

           341:1 Ó Krisztusfő, te zúzott….

           230:1-5 Áll a Krisztus szent keresztje…

Előfohász:  „Mert  az  Emberfia  sem  azért  jött,  hogy  neki  szolgáljanak,  hanem  hogy  ő
szolgáljon, és életét adja váltságul sokakért.” (Mk10, 45)

Lekció: Lukács evangéliuma 22,66-71 

Lelkünk épülésére és hitünk erősödésére a mai napra kijelölt újszövetségi igeszakaszból: 

„Amint  megvirradt,  összegyűlt  a  nép  véneinek  tanácsa,  a  főpapok  és  az  írástudók,  és
bekísértették  őt  a  nagytanácsba,  s  ott  felszólították:  „Ha te  vagy  a  Krisztus,  mondd meg
nekünk.”  Ő  pedig  így  válaszolt:  „Ha  megmondom  nektek,  nem  hiszitek,  ha  pedig  én
kérdezlek titeket, nem feleltek.  De mostantól fogva ott ül majd az Emberfia Isten hatalma
jobbján.” Erre mind azt kérdezték: „Akkor hát te vagy az Isten Fia?” „Ti mondjátok, hogy én
vagyok” - felelte nekik. Azok pedig így szóltak: „Mi szükségünk van még tanúvallomásra?
Hiszen magunk hallottuk a saját szájából.”

Előima: Istenünk valóban ennyi idő leforgása alatt képes az ember megváltozni, képes egy
közösség ellenkező formában hozzáállni magához az Isten Fiához? Virágvasárnap még hála,
hozsánna és öröm, s ma úgy állunk újra a nagypénteki eseményeket hallva,  hogy valóban
létezik olyan gyűlölet,  irigység és indulat,  amely egészen a gyilkosságig megy? Fáj tudni,
hogy mi sem vagyunk különbek, mint az akkor élő nép.

Kérünk, szabadíts meg bennünket a gonosztól,  és az önmagunkra és másokra nézve káros
indulatoktól.  Megvalljuk  előtted,  hogy  saját  erőnkből  nehezen  győzünk  óemberünk
gyengeségei  felett.  Segíts,  hogy a  2020-as  nagypéntek  a  bűneink  megvallásának  az  ideje
legyen. -Annak az elfogadása, hogy nálad minden kész, nálad elkészíttetett a megbocsátás,
nálad van a kegyelem, nálad van az a szeretet, sőt Te magad vagy az a szeretet, amely nem
utasítja el ma sem a bűnös ember hozzád térését,   hanem helyette,  érte és miatta az Atya
akaratát elfogadva mindent megtesz azért, hogy az örök élet legyen a mi osztályrészünk. 

Hisszük Urunk, hogy neked hatalmad van a bűn és a halál felett, s nem engedted, és nem
engeded ma sem, hogy ezek legyőzzenek bennünket. 

Hisszük, hogy a te töviskoronád életet szerzett számunkra és semmi nem állhat elénk ma sem,
hogy a Te kegyelmedben részesüljünk.

Hisszük Urunk, hogy a mi testünk, amit Tőled kaptunk, a bennünk lévő Szentlélek temploma,
ezért a tieid vagyunk, a Te értékes gyermekeid, akiket megvásároltál. Hadd dicsőítsünk ma
Téged, adj őszinte imát ajkunkra, hogy kifejezzük ma is a mi hálánkat mindazért, amit Fiad
által elvégeztél értünk, hogy nekünk örök életünk legyen. 



Hisszük, hogy féltő szereteted vitte véghez mindazt, amit értünk tettél, annak ellenére, hogy
nem érdemeljük meg a te kegyelmed, hiszen annyi helyzetben nem törődtünk a Te nekünk
címzett üzeneteddel, annak ellenére, hogy felismertük az élet útját.

Könyörgünk ma a Szentlélek vezetéséért, hogy ne szóljon Igéd hiába, hanem dolgozz rajtunk
és bennünk, hogy hűségedre mindenkor hűséggel tudjunk válaszolni.  Az Úr Jézus Krisztusért
kérünk, hallgass meg minket. Ámen 

Igehirdetés előtti ének: 341:3Mind, ami kín és ütés ért…

Textus: Lukács evangéliuma 22, 37

„Mert  mondom  nektek,  hogy  be  kell  teljesednie  rajtam  annak,  ami  meg  van  írva:  És  a
bűnösök közé sorolták. Mert ami felőlem elrendeltetett, az most beteljesedik.”

Nagypénteket ünneplő keresztyén gyülekezet,

szeretett testvéreim az Úr Jézus Krisztusban!

Amikor alattunk szakadék van, és bizonytalan a ránk következő nap végkimenetele

egyetlen ág van, amibe kapaszkodhatunk, ez pedig  nem más, mint Istenünk ígéretei. Azok az

ígéretek,  amelyek  az  Ószövetségben  elhangoztak  és  az  Újszövetség  lapjain  beteljesedtek,

valamint  azok az ígéretek,  amelyek még váratnak magunkra,  de biztosak lehetünk abban,

hogy Isten mindenkor az életet munkálja.

„Mert mondom nektek…” az Úr Jézus nem szűnik meg szólni az övéihez. Kijelent, kérdez,

példázatot mond, cselekedetein keresztül is int, tanít, vezet, de a kérdés az, hogy én hallom-e,

hogy mit mond? Mert a célszemély most Te vagy drága testvérem, aki olvasod az Igét, akinek

elsődleges célja az volt, hogy szóljon hozzá az Úr. Aki úgy szeretne ünnepelni, hogy magát az

ünnep lényegét akarja megragadni, és nem a hagyományok hosszú sorába akar fuldokolni. 

„Be kell teljesednie rajtam annak, ami meg van írva”. Jézus tudta, hogy mi vár rá. S mi, akik

már a húsvéti ünnepkör eseményeit ismerjük, nagypénteken nem a sajnálatunkra és miért?-

jeinkre van szüksége Urunknak, hanem arra a hitre, ami feltétel nélkül reményét arra tudja

építeni, amit Jézus vére tett érte. S minden más csak így tud szétoszlani, miközben Krisztus

kőszikla marad. 

De mi volt megírva? Ézsaiásnál olvashatjuk a következőt: „Ezért a nagyok között adok neki

részt, a hatalmasokkal együtt részesül zsákmányban, hiszen önként ment a halálba, hagyta,

hogy  a  bűnösök  közé  sorolják,  pedig  sokak  vétkét  vállalta  magára,  és  közbenjárt  a

bűnösökért.”



Bűnösök között a Bűntelen. Míg az írástudók, a vének, a főpapok, a nagytanács indulata és

vágya célba ért, s a bűn bűnt szült az életükben, addig Jézus úgy van feltüntetve, mintha egy

lenne a sok közül.  Egy, aki méltó a halálra, aki önként vállalja a halált, azért, hogy mindazok,

akik  ellene  mentek  éljenek,  a  vétküket  és  a  mi  vétkeinket  is  vállára  veszi,  s  mai  napig

megszégyenít  és  észhez  térít  az  imádsága  a  kereszten,  amikor  a  végsőkig  könyörög  a

gyilkosaiért is, amikor az Atya bocsánatát kéri, arra hivatkozva, hogy nem tudják, hogy mit

cselekszenek. (v.ö.Lk23,34)

A sok hamis tanú, a fizetett árulók, a tagadók ma is ott vannak az Úr közelében. Azok, akik

ma sem tudják, hogy mit cselekszenek, akik szavaikkal és tetteikkel el sem tudják képzelni,

hogy mekkora töréseket okoznak egy közösségben, egy családban, de leginkább önmagukban.

Akik  sokszor  az  egész  világot  megnyerik,  csak  közben lelkükben  kárt  vallanak.  Ezekért-

értünk  imádkozik  a  mai  napig.  Mint  Főpap  és  tökéletes-egyetlen-közbenjáró  áldozat-

beteljesedik az életében halála által az, amit az Atya rendelt neki. 

Mert az Atyának megvolt a forgatókönyve Jézus életére nézve, de akkor miért olyan nehéz

elfogadni,  hogy a bűn miatt  elvesztett  életet  adta nekünk vissza Fiában. Mert  míg mi azt

gondolnánk,  hogy  Isten  csapása  sújtotta  és  kínozta,  addig  ebben  is  benne  van  az

elrendeltetett.  Jézus halála nem a végét jelenti az életnek, éppen ellenkezőleg itt kezdődik

minden. S ma ez a hasadás beljebb hatolhat, mint egykor a kárpiton, a szíved olyan részeihez

szólhat, amit már azt hitted rég elhalt. Ma olyan veszteségek okozta űrt tölthet be, ami által

teljes  lehet  az életed,  ami által  nem a körülötted  lévő zajjal,  aggodalommal,  árulókkal  és

tagadókkal  foglalkozol, hanem egyedül  Ő a fontos, Rá nézel, aki közben trónja elé vezet. 

Ő, aki tökéletes Szabadító, aki engedelmes maradt mindvégig, végigjárva a neki rendelt utat. 

Ragadd meg kedves testvérem azt az egyetlen ágat, ami megtarthat minden időben. Ág, ami

ma keresztté nő miközben hirdeti,  hogy „…be kell teljesednie rajtam annak, ami meg van

írva: És a bűnösök közé sorolták. Mert ami felőlem elrendeltetett, az most beteljesedik.” 

Isten szeretete által „Elvégeztetett”. A megtöretett test sebei értünk lettek, a menny Királya

lemondva minden dicsőségéről győzött a legnagyobb ellenség felett.

 Kegyelem által szabadságunk van. S míg az embert ünnep alatt megállíthatják és bezárhatják,

addig az evangélium útjába nem állhat senki  és semmi. „Éppen ezért meg vagyok győződve

arról,  hogy aki elkezdte bennetek a jó munkát,  elvégzi  a Krisztus Jézus napjára.” (Fil1,6)

Ámen 



Utóima:

Urunk megvalljuk előtted, hogy felfoghatatlan előttünk mindaz, amit értünk tettél. De nincs

elég szó, amivel kifejezhetnénk hálánkat. Köszönjük, hogy te kész voltál engedelmes maradni

mindvégig, s hogy bűneinket felvitted a keresztre, hogy nekünk örök életünk legyen.

Kérünk tégy bennünket késszé, hogy ezentúl neked éljünk. Segíts nekünk abban, hogy ne az

emberi büszkeség uralkodjon bennünk, hanem az a jó munka, amit Te elkezdtél az folyamatos

legyen. 

Könyörgünk  mindazokért,  akik  most  különösen  nehéz  keresztet  hordoznak,  akik  úgy

gondolják,  hogy  egyedül  nem  megy,  és  hozzád  kiáltanak  megerősítésért,  vezetésért  és

támogatásért.  Imádkozunk mindazokért,  akik kezelések  alatt  állnak,  s  könyörgünk azért  a

családért,  ahol   gyermekek  édesanyát  veszítettek  el.   Te  adj  számukra  vigasztalást  és  te

erősítsd hitüket élő reménységgel.

Imádkozunk ezért a beteg világért. Könyörgünk azokért a családokért, amelyek szétszakítva

élnek  ebben  az  időszakban.  Eléd  visszük  a  betegeket,  ápolóikat,  s  mindazokat,  akiknek

életkörülményeik megváltoztak a láthatatlan ellenség megjelenésével. 

Tőled  kérünk türelmet,  békességet  és  bölcsességet  a  tanároknak,  szülőknek  és  diákoknak

egyaránt,  hogy  tudásuk  gyarapodása  mellett,  hadd  tudjanak  megállni,  Rád  figyelni  és

elcsendesedni a Te közeledben. 

Kérünk  légy  a  mi  őriző  Pásztorunk  most  és  mindörökké.  Az  értünk  meghalt,  s  általad

feltámasztott Krisztusért hallgass meg minket. Ámen

Úri ima: Mi Atyánk…

Áldás: „…Krisztus is egyszer áldoztatott fel, hogy sokak bűnét elvegye; másodszor majd a

bűn hordozása nélkül fog megjelenni azoknak, akik várják őt üdvösségükre.”(Zsid9, 28)

Záró ének: 341:4-5 Itt állok-ó ne vess meg….


