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Köszöntés: „3Legyen velünk kegyelem, irgalom, békesség az Atya Istentől és Jézus
Krisztustól, az Atya Fiától igazsággal és szeretettel.”(2Jn1,3) Ámen
Ének: 426:1-4: „Már keresztem vállra vettem…”
Előfohász: „11Mert megjelent Isten üdvözítő kegyelme minden embernek,
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és arra nevel

minket, hogy megtagadva a hitetlenséget és a világi kívánságokat, józanul, igazságosan és
kegyesen éljünk e világban, 13mivel várjuk a mi boldog reménységünket, a mi nagy Istenünk
és üdvözítőnk, Jézus Krisztus dicsőségének megjelenését,
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aki önmagát adta értünk, hogy

megváltson minket minden gonoszságtól, és megtisztítson minket a maga népévé, amely jó
cselekedetre törekszik.”(Tit2,11-14) Ámen
Előima: Kegyelmes Urunk!
Ma már nem mi akarunk menni és rohanni feladatainkkal, hanem előre engedünk Téged, hogy
Te vezess bennünket.
Megvalljuk Előtted, hogy annyi minden ért bennünket a hét folyamán is, ami csapdaként és
félrevezető útként a Te felfoghatatlan szeretetedtől akart visszatartani. Megvalljuk Előtted,
hogy ennek a világnak a kísértései ránk is nagy hatást gyakorolnak és nem is olyan könnyű a
naponkénti kereszthordozás. S míg napunkat Veled tudtuk kezdeni- ma este is van mit
megvallanunk Előtted: mert türelmünk véges, gondolatban képesek vagyunk hátat fordítani
Neked, cselekedetekben sokszor nem látható, hogy a kimondott szó egyezik a tettekkel, s a
reakcióink egy egy nem várt esemény után nem tükrözik irántad érzett bizalmunkat.
Urunk, segíts ma nekünk abban, hogy ne mi akarjunk vezetni és irányítani lassan már Téged
is, hanem hadd nézzünk ma le a mi lábainkra, azután a mögöttünk lévő útra, hogy hol
mindenütt hagytuk ott a lábnyomunkat, kinek a szívébe vagy lelkébe tapostunk. Könyörülj
rajtunk, hogy a Te lábnyomaidat hadd lássuk ma meg. Igéddel Te légy a fény azon az úton,
amelyen járnunk kell. Adj őszinte bűnvallást és bűnbánatot, amikor most időt kaptunk arra,
hogy Előtted megálljuk, s kegyelmedben részesítve figyelmeztetsz bennünket és újra hívsz,
kezedet nyújtod felénk, s kivezetsz a bűn sötétségéből, hogy Általad, Téged követve örök
életünk legyen.
Kérünk Istenünk, légy jelen ma Szentlelked erejével istentiszteletünkön. Áld meg mindazokat,
akiket ma idehoztál vagy otthonaikban Igéddel élnek. Segíts abban, hogy megvizsgáljuk

cselekedeteinket, gondolatainkat és kapcsolatainkat úgy Veled, mint azokkal, akikkel egy
fedél alatt élünk. Köszönjük, hogy Te ma is kész vagy szólni hozzánk. S hálás a mi szívünk,
hogy Jézus Krisztusért mi is megszólalhatunk Előtted, elmondhatjuk Neked testi és lelki
állapotunkat miközben hisszük, hogy Te nemcsak meghallgatod imádságainkat, hanem
akaratodat érvényre is juttatod mindnyájunk életében a megfelelő időben. Kérünk, Jézus
Krisztusért maradj velünk és munkálkodj a mi szívünket és életünkben. Ámen
Textus: Máté evangéliuma 16,24-28
„24Akkor Jézus ezt mondta tanítványainak: Ha valaki énutánam akar jönni, tagadja meg
magát, vegye fel a keresztjét, és kövessen engem!
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Mert aki meg akarja menteni az életét,

elveszti azt, aki pedig elveszti az életét énértem, megtalálja azt.
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Mert mit használ az

embernek, ha az egész világot megnyeri, lelkében pedig kárt vall? Vagy mit adhat az ember
váltságdíjul a lelkéért?
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Mert eljön az Emberfia az ő Atyjának dicsőségében angyalaival

együtt, és akkor megfizet mindenkinek cselekedetei szerint.
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Bizony mondom nektek, hogy

vannak az itt állók között némelyek, akik nem ízlelik meg a halált addig, amíg meg nem látják
az Emberfiát, amint eljön az ő országában.”
Szeretett Testvéreim az Úr Jézus Krisztusban!
A teremtő Isten a világ kezdetekor nem gépeket állított be ebbe a világba, amelyeket új
programozott be, hogy feltétel nélkül higgyenek benne és engedelmeskedjenek az Ő
szavának.
Amikor Jézus követése, Jézus szavai vannak előttünk a tanítványok irányába, akkor látnunk
kell, hogy ennek van egy emberi oldala is mégpedig egy döntés. Az a döntés, aminek lényeg,
hogy az Urat akarom követni. Ez egy olyan csodálatos kegyelmi állapot, amelyben
meghallom, hogy az Úr engem is megszólít, tanítványának nevez és kiválasztja életem…
„Szív szerint hajlandóvá és késszé tesz arra, hogy ezután Őneki éljek.”(Heidelbergi Káté-1)
Jézus szavaiban nem fest egy tökéletes képet a követéséről, sőt nem azzal kezdi, hogy
innentől kezdve felejtsük el a szenvedés, a fájdalom, a félelem minden formáját az
életünkben, hanem konkrétan elmondja úgy a tanítványoknak, mint ma este nekünk is, hogy
mivel jár az, ha követői akarunk lenni-ha mellette döntünk.
Jézus nyíltan, konkrétan, egyenesen elmondja, hogy mit jelent Őt követni: „Ha valaki
énutánam akar jönni, tagadja meg magát, vegye fel a keresztjét, és kövessen engem!”

Aki Őt akarja követni annak az életében jelen van az önmegtagadás, egy olyan fajta
bizonyságtétel, ami felvállalja a szenvedést. Ez a kereszthordozásnak az a formája, amely
tudja, hogy ha a jelenben nincs a vállunkon a kereszt, akkor a jövőben nem lesz a fejünkön
Úrtól kapott korona.
A döntésben, ami segít az az, hogy rádöbbenek, hogy az az út, amelyen én járok, az egy tévút.
Egy olyan út, amelyen lehet, hogy minden kézzel fogható dolgom meglesz, sőt nyereséget
nyereség kísér, de mindez kevesebb, mint maga az élet. Aki életét elveszti az nem tud még a
nyereségnek sem örülni, sem azzal élni.
Kedves Testvérem! Tagadd meg magad!- De tudd, hogy a kísértőnek mindig az lesz a célja,
hogy letérítsen arról az útról, ami az Úrral a cél irányába visz. A világ csábításai, a test
indulatai, a kísértő állandó bűnbe csábító hangja ott van naponta az életünkben, aminek
megtagadásában csak az Istentől származó erő segíthet.
S míg lesz értelmi és érzelmi ellenállás, az akaratnak ezt le kell tudni győzni, akarva az Úrnak
engedelmeskedni. Krisztus követésére kell irányulni állandó jelleggel az igyekezetünknek.
Ha az Ő útjára lépünk, akkor ott nem történhet helycsere. Olyan nincs, hogy önkényesen én
majd eldöntöm, hogy mi az ami jó nekem, sőt mások életét sem rendezhetem be miközben azt
hangsúlyozom, hogy én tudom mit jelent az Ő útján járni és Őt követni.
Kedves Testvéreim! Egyedül Jézus útja lehet a tanítványok útja. Ő tudja, ismeri a mi utunkat.
Mindenen először Ő ment végig, s az Ő tudta nélkül nem érhet bennünket semmi. Ebben a
bizonytalan világban és a rossz hírek egyik napról másikra változó zuhatagában egyedül abba
az örömhírbe kapaszkodhatunk, hogy Ő előttünk jár. Megváltónk, aki emberré lett értünk
végigjárta az emberlét útját, a kísértéseket, a próbákat, a testi és lelki kín minden formáját, sőt
átment még a halálon is és harmadnapra feltámadt. Ez az Úr hív bennünket a követésére.
Egyedül Ő az, aki képes kihozni bennünket a bűn fogságából, betegségeinkből, félelmeinkből,
aggodalmainkból, sőt még a halálból is.
Kedves Testvéreim! Mit érne az életünk Nélküle? Mit használ, ha az egész világot
megnyerem Jézusba vetett hit nélkül, lelkemben pedig kárt vallok? Milyen értéke lenne az
örömünknek, az eredményeinknek, a pénzünknek, a földünknek, egész létünknek, ha nem
számolnánk az Úr hatalmával és vezetésével?

Aki nem veszíti el az ő életét, az nem nyeri meg, soha nem találja meg az útját. Ha Jézushoz
hasonlóvá akarunk válni, az Ő útján akarunk járni, akkor nem ugorhatjuk át az
önmegtagadást, s nem cserélhetjük le azt az önmegvalósításra- várakozást parancsolva
Jézusnak. Önmegtagadás nélkül a bűnben maradunk, s nem újulhatunk meg. Képtelenek
vagyunk ebben az állapotban tanulni Vezetőnktől. S ha a tananyagok közül csak az ellenség
szeretete tételt hoznám példaként…be kell látnunk, hogy bukásra állunk belőle, mert míg
keressük az arany középutat, addig az Úr követése esetében ilyen nincs: Vagy Vele megyek,
vagy ellene.
Merjünk ma önvizsgálatot tartani. Hol vagyunk lépésekben, gondolatban, tettekben? Merjük
bűnös életünket a felszínre hozni, megnevezni mi az, ami elszakít Szabadítónktól. Ő nem arra
kér, hogy az Ő keresztjét vegyük fel, hanem arra, hogy mindenki a magáét. Nem a mellettem
élőét kell méregetni és könnyebbnek gondolni vagy szánalommal nézni a másikra, hanem a
saját kereszthordozásban kell hűségesen kitartani. S ebben a hűséges kapcsolatban kapunk
elegendő erőt, békességet, szeretetet és elegendő kegyelemet, ami Krisztus ereje által ér
célhoz. Ámen
Utóima:
Kegyelmes Urunk, amikor úgy alakítottad ezt a napot, hogy Előtted megálljunk, hisszük,
hogy egyben bennünket is hívni akarsz egykori tanítványaiddal együtt, hogy kövessünk
Téged.
Kérünk, amikor személyes döntésként kimondjuk szent színed előtt, hogy utánad akarunk
menni, akkor Te adj elegendő erőt és engedelmességet, hogy meg tudjuk tagadni önmagunkat.
Segíts, hogy fel tudjuk venni keresztünkben, s ne egy helyben álljunk panaszkodva, állandóan
a múlt fájdalmas sebeit feltépve és azt sorakoztatva egymás után, hogy mi mindent
elhagytunk már eddig is érted, hanem induljunk el, kövessünk Téged. S ebben a követésben a
szemünk álladóan rajtad legyen, és szívünk antennája a Te Igédre irányítva hadd hallja meg
mi az, amitől el kell szakadnunk, hogy ne egyesével lépjünk előre miközben minden lépés
után kettőt lépünk hátra. Kérünk, szabadíts meg bennünket az üres és békétlen élettől, ami
önző módon az egész világot akarja megnyerni.
Uram segíts nekünk abban, hogy ne emberek szerint gondolkozzunk, hanem minden
élethelyzetben számoljunk a Te mindenhatóságoddal és kegyelmeddel. Te adj irányt a
mindennapoknak. Hiszen egyedül Te ismered azt az utat, ami az üdvösségre visz.

Hála Neked Urunk azért, hogy a mi életünk egykor azzal kezdődhetett el, hogy annak élünk,
aki értünk meghalt és feltámadott.
Hála Neked azért, hogy Te olyan Urunk vagy, aki a megalázásból a Te dicsőségedbe viszel át
bennünket, s aki a szenvedés helyett a menny örömében részesítesz minket.
Könyörgünk ma mindazokért, akik a keskeny úton járnak. Te vezesd őket, Te adj nekik erőt,
kitartást és békességet, hogy soha ne feledjék el mit tett értük egyszülött Fiad.
Könyörgünk ennek a világnak széles úton járó, e világot megnyerni akaró rétegéért is. Urunk
ajándékozd meg őket bölcsességgel. Kérünk, érintsd meg megkeményedett szívüket, hogy ne
a hatalomvágy és pusztítás vezérelje őket, hanem békességre törekedve tudjanak földi vezetők
lenni azokban az országokban, ahová Te helyezted őket. Istenünk hisszük, hogy Te ma is
tudsz csodákat tenni, …hogy Te az egyszerű emberek, de a földi „kiskirályok” életét is
kezedben tartod. Ne vond meg kérünk Szentlelkedet azoktól sem, akik a szétdobálás hívei.
Imádkozunk a jelenlegi orosz-ukrán helyzetért. A családokért, akik otthonaikat kénytelenek
elhagyni, a sérültekért és gyászolókért. Urunk, Te vigasztald néped és erősíts bennünket
hitben, hogy ne megrémüljünk ebben a helyzetben, hanem tartsunk

könyörgéseket,

imádságokat, esedezéseket és hálaadásokat minden emberért, 2a királyokért és minden
feljebbvalóért, hogy nyugodt és csendes életet éljünk teljes istenfélelemben és tisztességben.
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Ez jó és kedves a mi üdvözítő Istenünk színe előtt, 4aki azt akarja, hogy minden ember

üdvözüljön, és eljusson az igazság megismerésére. (1Tim2,1-4)
Könyörgünk betegeinkért, mindazokért, akik kezelések alatt álnak, akik műtétek után vagy
előtt vannak. Őrizd az ő testüket és lelküket Istenünk.
Imádkozunk azokért a gyermekekért, akiknek ma elkezdődött a tavaszi szünet, kérünk
vigyázz rájuk és családjaikra. Az Úr Jézus Krisztusért kérünk hallgasd meg imánkat. Ámen
Úri ima: Jézus mondja: Ti azért így imádkozzatok…
Adakozás:
Áldás: „Légy hű mindhalálig és neked adom az élet koronáját.”(Jel2,10b)Ámen
Ének: 462:1-3: „Csak vezess, Uram végig…”

