
Istentiszteleti rend: 
 

Fennálló ének: 230/1. Áll a Krisztus szent keresztje…  

Hirdetések: (leülve)  
 

 

Szeretettel köszöntjük Kovács István lelkipásztort, aki ma Isten 

üzenetét tolmácsolja nekünk, és áldást kívánunk életére. 

Derekas ének: 230/2-5. Bánt a sok gond, űz a bánat… 

Biblia felolvasás: Lukács evangéliuma 23,32-49.           

„Vele együtt két gonosztevőt is vittek kivégzésre. Amikor megérkez-
tek arra a helyre, amelyet Koponya-helynek hívnak, megfeszítették őt 
és a gonosztevőket, egyiket a jobb, a másikat a bal keze felől. Jézus 
pedig azt mondta: Atyám, bocsásd meg nekik, mert nem tudják, mit 
cselekszenek! Azután sorsvetéssel megosztoztak ruháin. A nép ott állt 
és nézte, a főemberek pedig gúnyosan megjegyezték: Másokat meg-
mentett, mentse meg magát, ha ő a Krisztus, az Isten választottja! A 
katonák is odamentek, csúfolták, ecettel kínálták, és azt mondták 
neki: Ha te vagy a zsidók királya, szabadítsd meg magadat! Felirat is 
volt felette, görög, latin és héber betűkkel: EZ A ZSIDÓK KIRÁLYA. A 
megfeszített gonosztevők közül az egyik így szidalmazta: Nemde te 
vagy a Krisztus? Mentsd meg magadat és minket is! De a másik 
megdorgálta ezt mondva: Te nem féled az Istent? Hiszen te ugyan-
azon ítélet alatt vagy! Mi ugyan jogosan, mert cselekedeteink méltó 
büntetését vesszük, de ő semmi rosszat nem cselekedett. És azt 
mondta: Jézus, emlékezz meg rólam, amikor eljössz a te országodba! 
Ő így felelt: Bizony mondom neked, ma velem leszel a paradicsom-
ban. Már körülbelül hat óra volt, és sötétség lett az egész földön 
mintegy kilenc óráig. A nap elsötétült, és a templom kárpitja középen 
kettéhasadt. Jézus pedig hangosan felkiáltott: Atyám, a te kezedbe te-
szem le a lelkemet! – és ezt mondva meghalt. Amikor a százados látta, 



ami történt, így dicsőítette Istent: Bizony, ez az ember igaz volt. És az 
egész sokaság, amely bámészkodni ment oda, amikor látta a tör-
ténteket, mellét verve tért haza. Mindazok, akik ismerték, és az asszo-
nyok, akik Galileából követték, távolabb állva szemlélték ezeket.” 

Imádság (fennállva) 

Igehirdetés előtt: 341/1. Ó, Krisztusfő, te zúzott… 

Textus: Lukács evangéliuma 23,39-43.   

A megfeszített gonosztevők közül az egyik így káromolta őt: Nem te 
vagy a Krisztus? Mentsd meg magadat és minket is! De a másik 
megrótta, ezt mondva neki: Nem féled az Istent? Hiszen te is ugyan-
azon ítélet alatt vagy! Mi ugyan jogosan, mert tetteink méltó bünteté-
sét kapjuk, de ő semmi rosszat sem követett el. Majd így szólt: Jézus, 
emlékezzél meg rólam, amikor eljössz a te királyságodba! Jézus így 
felelt neki: Bizony mondom neked, ma velem leszel a paradicsomban. 

IGEHIRDETÉS: (leülve)          Emlékezzél meg rólam 

A haldokló ember utolsó szavait sokáig őrzik a hozzátartozók emlé-

kükben. A Jézushoz forduló gonosztevő szavait már „csak” Jézus hall-

ja, hozzátartozókról nem is tudunk. Jézus viszont hallja, és felel rá. 

Nagy kérdés, hogy: Milyen úton jut el, hogy ki meri mondani:  „Jézus, 

emlékezzél meg rólam, amikor eljössz a te királyságodba!” 

1.A BŰNBÁNAT ÚTJA. Jogosan van ítélet alatt. Isten igazságos.      Mai 

emberek, nem nagyon tudjuk kimondani, hogy jogosan-méltán. A 

kegyelem az, hogy mi nem a cselekedeteink méltó büntetését kaptuk, 

mert akkor most nem lehetnénk itt. Ha rájövünk erre, akkor tudunk 

igazi hálával lenni Isten kegyelme iránt. 



Erre a teljes bűnbánatra csak a golgotai kereszt alatt, látva Krisztus 

ártatlanságát, lehet eljutni: „de ő semmi rosszat sem követett el.” 

Hozzá mérjem életem! Ne másik emberhez képest ítéljem magamat! 

2. A HIT, A BIZALOM ÚTJA. Akkor kezd el hinni Krisztusban ez a 

gonosztevő, amikor legkevésbé látszik isteni hatalma. Ezek ellenére 

meri hinni, hogy a mellette vergődő sorstárs valóban Isten Fia. 

Egyedül Krisztus kegyelmében bízhatott, hiszen csak pár pillanattal a 

halála előtt tért meg. Ha valaha üres kézzel ment be valaki az 

örökkévalóságba, teljesen érdemek nélkül, akkor ez az ember így 

ment! Csak kizárólag Krisztus kegyelme számít. 

3. MINT HALDOKLÓ KÖNYÖRÖG. E lator, amíg nem találkozik 

lélekben is Jézussal, menetel a testi és a lelki halál felé. A kárhozatért 

nem kell semmit tennie az embernek, ha meg nem tér, oda kerül. 

A halál kérdése mindenkit foglalkoztat, meglepi az embert, 

legtöbbször csak kikerülni, megúszni akarja azt. A gonosztevő 

megteszi élete legjobb döntését: arra kéri Jézust, hogy emlékezzen 

meg róla. Ezzel elfogadva magát, a saját helyzetét, bűnösségét, s 

megragadva Krisztus kegyelmét, Aki életét adta őérte is.  

A megoldás túlmutat nagypéntek sötétségén a feltámadás felé, 

ebben Krisztusnak, a megtért gonosztevőnek, s nekünk is részünk 

van! „Bizony mondom neked, ma velem leszel a paradicsomban.” 

Úrvacsorai ének: 345. Ím, nagy Isten, most előtted… 

Imádság (fennállva), Mi Atyánk, Áldás 

Kivonuló ének: (leülve) 342/1-3. Jézus, világ Megváltója… 
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