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2019. szeptember 21 úti áldás, Evangélikus Hittudományi Egyetem (Csermely Péter) 
 
1. Ének 443-as ének 1,2 
Vezess Jézusunk, S véled indulunk. 
Küzdelemre hív az élet, Hadd kövessünk benne Téged! 
Fogjad hát kezünk, Míg megérkezünk! 
 
Adj erős szívet, Hogy legyünk hívek! 
És ha terhet kell viselnünk, Panaszt mégsem ejt a nyelvünk. 
Rögös bár utunk, Hozzád így jutunk. 
 
2. Az Atya, Fiú, Szentlélek nevében. Ámen. 
 
3. Zsoltárolvasás 86 zsoltár (23-as ének) 
Figyelj Uram, imádságomra, 
és halld meg könyörgésem hangját! 
 
Mert te Uram, jó vagy és türelmes 
és csupa szeretet azokhoz, akik segítségül hívnak 
Taníts engem Uram, a Te utaidra 
hogy igazságod szerint járjak. 
 
Dicsőség az Atyának és a Fiúnak és a Szentléleknek 
miképpen volt kezdetben, most és mindenkor 
és mindörökkön-örökké. Ámen. 
 
Figyelj Uram imádságomra  
és halld meg könyörgésem hangját! 
 
4. Imádság 
Imádkozzunk. Mennyei Atyánk, Krisztus Urunk! 
Kérünk, adj nekünk látást, hogy észrevegyük azt az Utat,  
amelyre elhívtál, és amelyet Te nekünk kijelölsz. 
Kérünk, adj nekünk alázatot és erőt, hogy magunkra vegyük  
a keresztedet, minden nap – ma is. 
Vezess minket a Te Utadon! 
Mert Te vagy az Út, az Igazság és az Élet. Ámen. 
 
5. Igeolvasás, áhítat 
Hallgassuk meg az Útmutató mai első igéjét ahogyan megírva találjuk  
Mózes első könyve 46. része 3. és 4. verseiben 
Ekkor azt mondta [Isten Jákóbnak] Én vagyok az Isten, Atyádnak Istene! Ne félj! Én megyek 
veled Egyiptomba, és én is foglak visszahozni. 
Erre válaszol a Zsidókhoz írott levél 12. részének 12. és 13. verse 
Ezért tehát a lankadt kezeket és a megroskadt térdeket erősítsétek meg, és egyenes ösvényen 
járjatok. 
 
Nagyon sokszor nem tudjuk, hogy az az ösvény, amelyen járunk, Urunk ösvénye. Sokszor olyan 
vagyunk, mint az emmauszi tanítványok, akik csak egy közösen megtett út után, a kenyér 
megtörésében ismerik fel, hogy végig Jézussal mentek az úton. Vagy olyanok vagyunk mint 
Péter, Jakab és János apostolok, akik a Tábor hegyén látták csak meg Krisztus dicsőségét, noha 
az mindvégig velük volt. (Érdemes itt a Zsidókhoz írt levél 13. részének 8. versére gondolni: 
Jézus Krisztus tegnap és ma és mindörökké ugyanaz. Illetve az egyházatyákra, pl. Jeromosra és 
Órigenészre, akik egyöntetűen hangsúlyozzák, hogy Krisztus a Tábor hegyén áthidalta az időt, 
és megmutatta magát dicsőségében három tanítványának, hogy legyen erejük Őt követni a 
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szenvedésében és halálában a feltámadásig.) Minden nap újra és újra el kell induljunk a Tábor 
hegyére Urunkkal. Ez a közös út azonban tovább is vezet: meg kell a kenyérnek törettetnie 
bennünk is, hogy igazán és mélyen felfedezzük, hogy Urunkkal járunk egy úton, és hogy 
láthassuk Őt dicsősége teljes fényében. Ahogyan Urunk mondja a Lukács szerinti evangélium 9. 
részének 23. versében: Ha valaki utánam akar jönni, tagadja meg magát, és vegye fel az ő 
keresztjét minden nap, és kövessen engem. Nem kell azonban félnünk ettől az Úttól, mert Urunk 
mellettünk áll minden nehézségünkben. Így lesz az ő igája gyönyörűséges és az ő terhe könnyű. 
 
6. Imádság, Miatyánk 
Imádkozzunk. Megváltó Krisztusunk! 
Hálát adunk azért, hogy esélyt adtál nekünk arra, hogy szolgálhassunk Téged, hálát adunk 
azért, hogy megmutatod számunkra Utadat, 
hálát adunk azért, hogy velünk jössz az Úton, 
megroskadt térdeinket megerősíted, és egyenes ösvényre terelsz minket. 
Kérünk Mennyei Atyánk, hallgass meg minket,  
ahogyan még együtt a Fiadtól tanult imádsággal Hozzád fordulunk: 
Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben 
szenteltessék meg a Te neved 
jöjjön el a Te országod 
legyen meg a Te akaratod, 
Úgy a mennyben, mint itt a földön is. 
A mi mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma. 
És bocsásd meg a mi vétkeinket, 
miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. 
És ne vígy minket a kísértésbe. 
De szabadíts meg minket a gonosztól. 
Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Ámen. 
 
7. Áldás 
Házak és hazák között vándorolunk szüntelen 
vágyakozásunk lendít minket tovább 
minden megtett lépéssel más talajt érzünk a lábunk alatt 
az út vezet, s mi közben egyre változunk. 
 
Milliárdnyi zarándoktársunkkal a Földön 
együtt tanuljuk az úton járók bölcsességét 
együtt éljük át az áldások erejét az évek ösvényén 
és az út, amit bejárunk, maga lesz a cél... 
 
Közben minden miértünk történik 
az élők földjén lassan Emberré alakulunk 
és minden nap csodálkozunk 
Isten mellettünk lépdel. 
 
Áldjon meg titeket az Atya, a Fiú és a Szentlélek utatokon! Ámen. 
 
8. Ének 443-as ének 3,4 
Sebzett szívünk majd, Mikor felsóhajt, 
Vagy ha másért bánat éget, Adj türelmet, békességet, 
Reménnyel teli, Rád tekintetni! 
 
Kísérd lépteink, Éltünk végeig, 
És ha roskadozva járunk, Benned támaszt hadd találunk, 
Míg csak tart az út, S mennyben nyitsz kaput! 


