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2020. február 8: áhítat és úti áldás, Evangélikus Hittudományi Egyetem (Csermely Péter) 
 
1. Ének 52-es ének 1 
Dicsérjük Istent! Mind ki féli itt lent, 
Nagy nevét vígan énekszóval áldja, És buzgó 
hálát vigyen oltárára! Dicsérjük Istent! 
 
2. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen. 
 
3. Zsoltárolvasás 98. zsoltár (21-s ének) 
Énekeljetek az Úrnak új éneket, 
mert csodálatosan cselekedett! 
 
Az Úr megmutatta szabadító erejét, 
a népek előtt feltárta igazságát. 
Megemlékezett kegyelméről és hűségéről, 
mind az egész föld látta a mi Istenünk üdvösségét. 
 
Dicsőség az Atyának és a Fiúnak és a Szentléleknek 
miképpen volt kezdetben, most és mindenkor 
és mindörökkön-örökké. Ámen. 
 
Énekeljetek az Úrnak új éneket, 
mert csodálatosan cselekedett! 
 
4. Imádság 
Imádkozzunk. Hatalmas Istenünk! Szerető Krisztusunk! 
Kérünk, adj nekünk engedelmes szívet, hogy megtapasztalhassuk szabadító erődet. 
Kérünk, adj nekünk látást, hogy feltáruljon előttünk igazságod. 
Kérünk, adj nekünk kitartást, hogy bizonyságot tegyünk kegyelmedről és hűségedről 
egész életünkkel. Minden nap.  
Dicsérjük Istent! Ámen. 
 
5. Igeolvasás, áhítat 
Kedves Testvéreim! Hallgassuk meg az Útmutató mai első igéjét ahogyan megírva találjuk  
Jeremiás könyve 20. része 13 versében 
Énekeljetek az Úrnak, dicsérjétek az Urat, mert kiragadja a szegény ember életét a 
gonoszok kezéből. 
Ezt erősítik tovább a Magnificat csodálatos éneksorai, amelyeket megírva találunk a 
Lukács szerinti evangélium 1. részének 52. versében 
Hatalmasakat döntött le trónjukról és megalázottakat emelt fel. 
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Kicsoda az a szegény ember, akinek az életét kiragadja az Úr a gonoszok kezéből? Ez az 
igerész Jeremiás prófétának a feletti kesergéséből való, hogy prófétának kellett lennie. 
Így kezdődik Jeremiás éneke: "Rászedtél Uram, és én hagytam, hogy rászedj." Kedves 
Testvéreim! Ez a szegény ember az igében: ez bizony mi vagyunk! Amikor az elmúlt 
hónapokban a temérdek vizsgánkra tanultunk, amikor egyre megrendítőbb 
élethelyzetek tárulnak elénk, ahol éppen tőlünk várják az enyhülést hozó szót, a 
vigasztalást; hányszor érezhettük mi is, hogy: "rászedtél engem, Uram"... Két hónapja 
egy kávéházba vitt el Urunk, ahol engem használt fel arra, hogy "rászedjem" a mostani 
elsős évfolyam egyik tagját, hogy készüljön fel, és jöjjön el a felvételire. Felkészült, eljött: 
felvették. Most kezdett neki a hébernek és a görögnek. Áldott legyen az Úr neve! Sose 
felejtem el a beszélgetésünk végét. Azt kérte: "Foglald össze Péter, hogy mivel tudnád 
ajánlani ezt a képzést valakinek." Szerencsére csak hazafelé jutott eszembe a 
berzenkedés. Hát ez a képzés nem egy krumpli! Ezt nem lehet csak úgy ajánlgatni! Ide 
vagy elhív valakit az Úr – és akkor nincsen mit ajánlani ezen a képzésen, vagy nem – 
akkor meg nagy hiba lenne ajánlani ezt a képzést. Ott helyben azonban ennél sokkal 
szebb gondolatot kaptam: "Te magad mondtad el nekem az előbb, hogy amikor felötlött 
benned a gondolat, hogy érdemes lenne megnézni ezt a képzést a net-en, akkor meglepve 
láttad, hogy pont egy hét múlva van a jelentkezési határidő. Utána meg meglepve láttad, 
hogy minden feltétel éppen összejött. Most meg itt ülünk, holott nem is ismertük eddig 
egymást. Szerinted ez mind véletlen?..." A rá jellemző hihetetlen erővel, 
leleményességgel és kreativitással szedett rá valamennyiünket arra Urunk, hogy itt 
legyünk – és hogy itt is maradjunk. De most jön a lényeg, a jeremiási ige második fele: 
"Rászedtél Uram, és én HAGY-TAM, hogy rászedj." Ahogyan Luther írta saját 
magáról 1545-ben: "Én ugyanis egészen véletlenül, akaratom és szándékom ellenére 
kerültem ebbe a perpatvarba. Isten a tanúm." Ahogyan Mária hagyta, hogy akár meg is 
kövezzék a "szabálytalan gyermekáldás", Jézus miatt. Ahogyan feltört Máriából Isten 
dicsőítése, miután a Szentlélekkel betelt Erzsébetből kitört az ujjongó köszöntés: Áldott 
vagy te az asszonyok között és áldott a te méhednek gyümölcse. Ez a szolgálatra kész 
alázat termi a leg-gyönyörűbb dolgokat ezen a világon! Ezt az alázatot emeli fel Urunk, 
és ennek az ellentétét, a kevélységet, az engedetlenséget dönti le a trónjáról. De 
hallgassuk tovább Jeremiást: "Az Úr igéje csak gyalázatot és gúnyt szerzett nekem egész 
nap. Azt gondoltam: nem törődöm vele, nem szólok többé az ő nevében. De perzselő 
tűzzé vált szívemben, csontjaimba van rekesztve. Erőlködtem, hogy magamban tartsam, 
de nincs rajta hatalmam." Kedves Testvéreim! Kívánom mindannyiunknak, hogy 
SOHA ne legyen hatalmunk Isten igéje felett, és hogy hirdetnünk KELL-jen az 
evangéliumot akár alkalmas, akár alkalmatlan időben: egész életünkben. Isten minket 
úgy segéljen. Ámen! 
 
6. Imádság, Miatyánk 
Imádkozzunk. Szerető Istenünk! Megváltó Jézusunk! 
Hálát adunk azért, hogy elhívtál bennünket a szolgálatodra.  
Hálát adunk azért, hogy rászedtél bennünket,  
és kimunkáltad a lelkünkben azt, hogy hagyjuk magunkat rászedni általad. 
Hálát adunk azért, hogy megalázottak lehetünk, 
és esélyt adsz nekünk arra, hogy távol legyen tőlünk  
a gőg, a büszkeség, a kevélység és a hatalomvágy.  
Kérjük, hogy soha ne legyen hatalmunk a Te Igéd felett, 
és hogy hirdetnünk kelljen a Te evangéliumodat, egész életünkben. 
Kérünk Mennyei Atyánk, hallgass meg minket,  
ahogyan még együtt, a Fiadtól tanult imádsággal Hozzád fordulunk: 
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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 
Kedves Testvéreim! Kérlek, hogy felállva fogadjátok az áldást. 
 
Még csak most alakul,  
még nincsen készen, 
még kell rá némi idő, 
várj meg, várj rám! 
 
Még csak most alakulsz, 
még nem vagy készen,  
még kapsz időt, 
várok Rád. 
 
Áldások kísérjenek, 
bátorító szavak mozdítsanak ki félelmeidből 
bíztató érintések mutassanak irányt neked. 
 
Áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged! 
Ragyogtassa rád orcáját az Úr, és könyörüljön rajtad! 
Fordítsa feléd orcáját az Úr, és adjon tenéked békességet! Ámen. 
 
8. Ének 52-es ének 2,3 
Hű őrizőnk, te, minden jó kútfője!  
Míg itt a földön vándorolunk, élünk,  
Légy éjjel-nappal ezután is vélünk! Dicsérjük Istent! 
 
Kísérj el minket, őrizd lépteinket,  
Hogy ma az úton békességgel járjunk,  
Mindenütt mindig kegyelmedben álljunk! Dicsérjük Istent! 


