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Köszöntés: „Kegyelem néktek és békesség Istentől,  a mi Atyánktól és a mi Urunk

Jézus Krisztustól, aki önmagát adta bűneinkért, hogy kiszabadítson minket a jelenlegi

gonosz világból Istennek, a mi Atyánknak akarata szerint. Övé a dicsőség örökkön-

örökké. Ámen.” (Gal1,3-5)

Ének: 179 „A bűnből hozzád sietek…”

           460:1-6 „Amint vagyok, sok bűn alatt…”

Előfohász: „Könyörülj  rajtam kegyelmeddel Istenem, töröld el  hűtlenségemet nagy

irgalmaddal!  Teljesen  mosd  le  rólam  bűnömet,  és  vétkeimtől  tisztíts  meg

engem!”(Zsolt51,3.4.) Ámen.

Előima: Mindenható Urunk! 

Megvalljuk Előtted, hogy sokszor erőtlen és mindenbe belefáradt szolgákként futjuk a

mindennapokat,  de  hisszük,  hogy Te látod azokat  az állapotokat,  amelyekből  most

hozzád menekülünk, s leveszed vállunkról azokat a terheket, amik szinte megemésztik

ébren töltött óráinkat. Könyörülj rajtunk kegyelmeddel, amely által úgy értékelhetjük a

Tőled  kapott  időt,  mint  alkalmat  az  elcsendesedésre,  a  Hozzád térésre,  alkalmat  a

terhek lerakására, a bűnök megvallására és megbánására.

Mert olyan jó a Te közeledben megnyugodni, csak Rád figyelni, s ebben a „csak”-ban

meghallani  a  Te  Szent  Szavad  tisztaságát,  tökéletes  voltát,  amit  pajzsként

használhatunk,  amikor  érezzük,  hogy  ott  van  a  mindennapokban  a  kísértés  és  az

elbukás csapdája.

Kérünk, hogy a Szentlélek ereje által szakíts el most bennünket mindentől, hogy csak

Rád  figyeljünk,  Aki  élő  víz  forrását  kínálod  mindazoknak,  akik  készek  a

bűnbánattartásra, a bűnbocsánat kérésére és elfogadására, s akik keresik Igéd igazságát

és Szent akaratod érvényesülését  a személyes életükben. Jézus Krisztusért,  hallgass

meg minket. Ámen



Textus: János evangéliuma 11, 45-52

„45Ekkor sokan hittek benne azok közül a zsidók közül, akik elmentek Máriához és

látták,  amit  Jézus  tett.  46Némelyek  pedig  közülük  elmentek  a  farizeusokhoz,  és

elmondták nekik,  miket tett  Jézus.  47Összehívták tehát a főpapok és a farizeusok a

nagytanácsot, és így szóltak: „Mit tegyünk? Ez az ember ugyanis sok jelt tesz.  48Ha

egyszerűen csak hagyjuk őt, mindenki hisz majd benne, aztán jönnek a rómaiak, és

elveszik tőlünk a helyet is, a népet is.” 49Egyikük pedig, Kajafás, aki főpap volt abban

az  esztendőben,  ezt  mondta  nekik:  „Ti  nem  értetek  semmit.  50Azt  sem  veszitek

fontolóra: jobb nektek, hogy egyetlen ember haljon meg a népért, semhogy az egész

nép elvesszen.” 51Mindezt pedig nem magától mondta, hanem mivel főpap volt abban

az esztendőben, megjövendölte, hogy Jézus meg fog halni a népért; 52és nem is csak a

népért, hanem azért is, hogy Isten szétszóródott gyermekeit egybegyűjtse.”

Böjtben élő keresztyén gyülekezet,

szeretett testvéreim az Úr Jézus Krisztusban!

Egy csoda után vagyunk. A 4 napja halott Lázár kijött a sírjából. Még Jézus

feltámadása  előtt  száj  és  szem  szinte  mozdulatlanul  nyitva  marad,  amikor  a

reménytelen helyzetben,  a halál,  a  sírás,  a fájdalom közepette Jézus jelenléte-szava

életre hív. Csodát tett, s ez a korábbi csodákhoz nem hasonlítható, hiszen nem látást,

hallást  vagy mozgást  adott  vissza,  hanem életet.  Maga  az  Élet  az  életet  munkálja

mindenkor, az élet oldalán áll. 

S így szólít ma bennünket is Urunk:……(Mindenki a saját nevét beírhatja) jöjj ki! Jöjj

ki bűnös életedből, megromlott kapcsolataidból, szakíts mindazzal, ami örök halálod

javára a kívánság és kísértés hatásaként megrohasztja életed egy-egy területét. Jöjj ki

abból,  aminek  már  szaga  van  körülötted  és  nem  a  Krisztus  illata  vagy  Isten

dicsőségére.(v.ö. 2Kor2,15: „Mert Krisztus jó illata vagyunk Isten dicsőségére mind az

üdvözülők, mind az elkárhozók között”)

Kedves Testvérem! ….., jöjj ki! Lépj oda Urad elé, s valld meg előtte bűneidet, bánd

meg  előtte  mindazt,  ami  gondolat,  szó,  cselekedet  és  mulasztás  volt,  ami  a  bűn

kategóriájába  tartozik  személyes  életedben.  Erre  nem  Neki  van  szüksége,  hanem



neked, hogy lélegzetvételed ne akadályozza semmi. Hogy az Úr kegyelme és csodái

között  ne  egy  hatalmas  szakadék  tátongjon,  hanem  az  a  kereszt  kössön  össze

megbocsátó Isteneddel, ami Jézusnak halált hozott neked pedig életet. 

De  sajnos  a  csoda  hatása  ebben  az  esetben  is,  -mint  János  evangéliumának  több

történetében-kettős. Vannak, akik hitre jutottak, de sajnos jelen voltak azok is, akik

egy  Jézus  elleni  szervezkedésbe  kezdenek  bele,  miközben  a  hitetlenségük  a  téves

hajtóerejük. Egy halott feltámasztása, az eddigi szinte legnagyobb csoda sem töri meg

őket. Kemény marad a szívük, s így mentek el a farizeusokhoz, és elmondták nekik,

hogy mit tett Jézus. A vádak közé ez a tett is beilleszthető, a megbízatásuk teljesítve.

Egy örömhír birtokában pedig nem maradnak meg az örömforrás mellett,  hanem a

sokak hitre jutása -  „sokan hittek benne”(45.v.)- hajtja őket azok elé, akiknek Jézus

halála volt a céljuk.

Ezután a főpapok és a farizeusok összehívták a nagytanácsot. S érdekes látni, hogy a

nagytanács tanácstalan. A nagy okosak és bölcsek társasága, akik úgy gondolták, hogy

mindenre tudják a választ most kérdeznek: „Mit tegyünk?”  Ők maguk belátják, hogy

„ez  az  ember sok jelt  tesz”.  Csak erre  az  emberre  nem használható az  „ez”,  az  Ő

személye nem helyettesíthető egy „ez” mutató névmással. Mert Ő Jézus Krisztus, az

Isten Fia, aki bárhol járt csodát tett és hatalommal beszélt Isten országáról. Ő az, aki

ma is él és uralkodik, s a Szentlélek által hitet ajándékoz. Olyan hitet, ami növekedik

az Isten Fiába vetett bizalom által, amikor a közelében maradva kész vagyok megbánni

minden  tagadásom,  elutasításom  és  a  rossz  irányból  visszatérni  ahhoz,  aki  a  hit

szerzője és beteljesítője. („Nézzünk fel Jézusra, a hit szerzőjére és beteljesítőjére, aki

az előtte levő öröm helyett - a gyalázattal nem törődve - vállalta a keresztet, és az Isten

trónjának a jobbjára ült.” Zsid12,2)

Kedves Testvérek! A nagytanács félti  a hatalmát.  Mi lesz, ha „mindenki hisz majd

benne”.   Egy  korábbi  történetben  már  ott  van  mellette  5000  ember,  akik  királlyá

akarták  tenni  miután  öt  árpakenyér  és  két  hal  elég  volt  5000  ember

megvendégeléséhez. Ezt nem hagyhatják, mert féltek a rómaiaktól, hogy elveszik tőlük

a helyet  és  a népet.  A rómaiakkal  akartak jó  kapcsolatban maradni  ahelyett,  hogy

keresték volna a kapcsolatot Jézussal.  



Mennyi felesleges kapcsolat van a mi személyes életünkben is. Azt gondoljuk, hogy

egy adott ember, vagy csoport segít rajtunk? Nagy tévedésben élünk, ha emberekbe

vetjük a bizalmunkat, ha olyan kapcsolatokba fektetünk be, amelyeknek a gyűlölet és a

hatalomvágy az alapja.  Hiszen minden hatalom felett  ott  áll  az Úr. Övé a hatalom

mindenkor.  S  míg  megengedi  meghatározott  ideig,  hogy  a  rosszak  is  hatalomra

kerüljenek, addig a háttérben képes akaratát érvényre juttatni, s közben vizsgálni az

ember szívét, hogy melyik oldalon áll, s kitől várja a megmentését. 

Ezután Kajafás főpap jelzi a jövő eseményét. Izráel hitbeli meggyőződése szerint a

főpap  által  Isten  szólt,  mint  ahogyan  a  próféták  által  is.  Kajafás  által  Isten

megszólaltatta hiteles üzenetét. Jézusnak meg kell halnia, hogy a népet a pusztulástól

megmentse.  Isten  megváltó  művének  része  Krisztus  halála.  Isten  az  Ő  üdvözítő

tervében még az ellenségeit is felhasználja. Már volt rá példa az Ószövetségben is,

amikor  az  Úr  jóra  fordította  azokat  a  rossz  terveket,  amelyeket  a  háttérben

szövögettek.  S  ebben  a  esetben  itt  minden  a  legjobbra  lett  fordítva.  Értünk,  hogy

legyen  a  gyermekeknek  egybegyűjtése,  megmaradása,  feltámadása  és  örök  élete.

Ámen 

Utóima: Köszönjük Neked Istenünk, hogy nekünk olyan Urunk van, aki „sokak vétkét

vállalta magára, és közbenjárt a bűnösökért.” (Ézs53,12c) 

Köszönjük,  hogy  ma,  mint  bűnösök  mi  is  kijöhetünk  Eléd,  aki  mindvégig

engedelmeskedtél az Atyának, Aki nem mondtál le rólunk, hanem  egybegyűjtötted

szétszóródott  gyermekeidet.  Könyörgünk,  könyörülj  rajtunk  bűnösökön,  hogy  lelki

közösségünk,  gyülekezetünk  mindenkor  megmaradjon  a  Te  közeledben.  Hogy  ne

legyen akadály a sok hullám és vihar, hogy hadd tudjunk erősödni hitben azáltal az

örömüzenet által, hogy Te nemcsak szeretted, hanem szereted ezt a világot, amelyért

odaadtad  Egyszülötted,  Aki  engesztelő  áldozat  a  mi  bűneinkért,  aki  mai  napig

könyörög értünk, mint egyetlen közbenjárónk. 

Köszönjük Istenünk, hogy nálad van a mi bűneink bocsánata, s a Te sebeid által mi ma

is  gyógyulhatunk.  Így  imádkozunk  önmagunkért.  Te  látod  a  mindennapjainkat,

lelkesedésünket  és  sokszori  feladásunkat,  Te  látod  örömeinket  és  bánatainkat,



áldásként  megélt  eredményeinket  és  veszteségeinket.  Kérünk,  erősíts  bennünket

lélekben, növeld a mi hitünket, hogy mindaz, ami ránk vár, azt hozzád ragaszkodva

tudjuk megélni és átélni.

Imádkozunk  mindazokért,  akik  szeretteiket  veszítették  el.  Könyörgünk  ennek  a

világnak a gyászolóiért, Urunk töltsd ki Szentlelked erejét, s mint legfőbb Vigasztaló

munkálkodj gyülekezetünkben, egyházunkban és ebben a világban. 

Könyörgünk a diákokért, szülőkért és a tanárokért. Urunk, Te adj elegendő türelmet és

békességet mindazoknak, akik próbatételek előtt állnak. Imádkozunk az oltási tervben

soron következő tanárokért, Te őrizd és tartsd meg őket, hogy ne akadályozza őket

semmi  hivatásuk  végzésében.  Légy  velük,  vigyázz  rájuk,  tartsd  meg  egészségben

testüket és lelküket.

Imádkozunk az időseinkért, azokért, akiknek már minden nap ajándék. Urunk áld meg

életüket,  lépéseiket  és  Te  hallgasd  meg  sokszor  aggódó  imádságaikat  a  fiatalabb

generációkért, családtagjaikért országhatáron belül és kívül. Az Úr Jézus Krisztusért

használd böjti időszakunkat arra, hogy imaéletünk hozzád vigyen közelebb, aki élet és

feltámadás vagy. Ámen.

Úri ima:

Áldás:  „mert ez az én vérem, a szövetség vére, amely sokakért kiontatik a bűnök

bocsánatára.”(Mt26,28)

Záró ének: 461:1-6 „Bár bűn és kín gyötör…”


