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Amikor pedig eljött a pünkösd napja, és mindnyájan együtt voltak 

ugyanazon a helyen, hirtelen hatalmas szélrohamhoz hasonló zúgás támadt az 
égből, amely betöltötte az egész házat, ahol ültek. Majd valami lángnyelvek 
jelentek meg előttük, amelyek szétoszlottak, és leszálltak mindegyikükre. 
Mindnyájan megteltek Szentlélekkel, és különféle nyelveken kezdtek beszélni; 
úgy, ahogyan a Lélek adta nekik, hogy szóljanak. Sok kegyes zsidó férfi 
tartózkodott akkor Jeruzsálemben azok közül, akik a föld minden nemzete között 
éltek. Amikor a zúgás támadt, összefutott ez a sokaság, és nagy zavar keletkezett, 
mert mindenki a maga nyelvén hallotta őket beszélni. Megdöbbentek, és 
csodálkozva mondták: „Íme, akik beszélnek, nem valamennyien Galileából 
valók-e? Akkor hogyan hallhatja őket mindegyikünk a maga anyanyelvén: 
pártusok, médek és elámiták, és akik Mezopotámiában laknak, vagy Júdeában és 
Kappadóciában, Pontuszban és Ázsiában, Frígiában és Pamfíliában, 
Egyiptomban és Líbia vidékén, amely Ciréné mellett van, és a római jövevények, 
zsidók és prozeliták, krétaiak és arabok: halljuk, amint a mi nyelvünkön 
beszélnek az Isten felséges dolgairól.” Álmélkodtak mindnyájan, és nagy 
zavarban kérdezgették egymástól: „Mi akar ez lenni?” Mások azonban 
gúnyolódva mondták: „Édes bortól részegedtek meg.” 
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Imádkozzunk!  
 
Urunk, Istenünk! Hadd adjunk Neked hálát a Szentlélek kitöltetéséért, az 

első pünkösdért, amikor egyházat, gyülekezetet hoztál létre, a Te népedet. Hadd 
adjunk hálát, ha ennek mi is élő tagjai lehetünk, hogyha Szent Lelkedet személy 
szerint a mi szívünkbe is elküldted már. És hadd könyörögjünk mindazokért, 
akik csak megszokásból, akik csak azért jöttek el a templomba, hogy mégis itt 
legyenek ezen az ünnepen. Hadd könyörögjünk, hogy a Te Lelked járja át az Ő 
szívüket is, és lássák meg, hogy mi a Te akaratod, és milyen a Te kegyelmed. 
Urunk! Megvalljuk Neked, hogy mi is gyakran úgy viselkedünk, mint a Bábel 
tornyát építők: magunknak akarunk építkezni. Bocsásd meg a mi 
nyomorúságainkat, bűneinket. Bocsásd meg azt, hogy olyan értetlen a szívünk 
és nem értjük, hogy nem magunknak kell megszerezni, hanem a Te ajándékaid 
az igazán tökéletes dolgok. Kérünk, hogy álljon rá a mi gondolatunk a Te 
akaratodra és gondolatodra, Lelked által újíts meg bennünket! És kérünk ezért az 
istentiszteletért is, hogy légy közöttünk a Te áldott Lelkeddel. Légy közöttünk, 
és Te légy az, Aki hirdeted az Igét emberi szavakon keresztül! S így hadd 
kérjünk már most a holnapi konfirmációért is! Add Lelkedet a fiataloknak!  

Ámen.  
 
 
Isten bűnbocsátó kegyelmének hirdetése:  
 
„Térjetek meg, és keresztelkedjetek meg valamennyien Jézus Krisztus 

nevében, bűneitek bocsánatára, és megkapjátok a Szentlélek ajándékát…” 
(ApCsel 2,38)  

 
 
Igehirdetés 
 
Kedves Testvérek!  
Hat esztendővel ezelőtt, 2000-ben, amikor még Pomázon voltam beosztott 

lelkész, egy egyházmegyei közgyűlésen tudomásomra jutott, hogy a megyében 
három önálló lelkészi állás is megüresedett: Kosdon, Szadán és Szokolyán. S 
akkor felötlött bennem, hogy felkeresem az esperest, nem ajánlana-e be 
valamelyik gyülekezetbe lelkésznek. Hiszen mégis jobb önállónak lenni, mint 
beosztott lelkésznek. De aztán mégsem tettem meg ezt a lépést. S akkor, kb. két 
vagy három hónappal később, egyszer csak este csöngött a lakásomon a telefon: 
Bárdi Árpád korábbi főgondnokunk hívott fel, hogy itt, Újpesten az előző 
lelkész nyugdíjba ment, és esetleg érdekelne-e engem a dolog.  

Szóval: ki akartam magamnak kaparni a gesztenyét, s ha tényleg megtettem 
volna, lehet, hogy most kínlódhatnék valamelyik falusi gyülekezetben: Kosdon, 
Szadán vagy Szokolyán. S azért mondom így, hogy „kínlódhatnék”, hiszen itt 
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születtem Budapesten, egész életemben itt éltem, nem tudnám elképzelni 
magamat falusi lelkésznek, bár ha Isten adná, az is menne. Így viszont Isten 
ajándékát tapasztaltam meg Újpesten, hogy Ő mit ajándékozott.  

S miért mondtam el mindezt? Mert ez példa arra, amit a két Igében, 
egymással párhuzamosan felolvastam: hogy hogyan akar az ember valamit 
megszerezni magának, istentelen módon, a saját akaratát követve, és azt 
szeretve, és hogyan élhetjük át Isten ajándékát, kegyelmét és szeretetét, amit Ő 
ajándékozott nekünk.  

A mai igehirdetésnek ez lehetne a címe: „Bábel vagy pünkösd?”  
 
Három gondolatban szeretném elmondani, hogy mit akart megszerezni az 

ember Bábelben, és mit adott Isten pünkösdkor. S aztán majd egy negyedik 
gondolatban: hogy hogyan is történt mindez. 

 
 Először is el kell mondanom, hogy az ember Bábelben el akarta 
érni az eget. „Azután ezt mondták: Gyertek, építsünk magunknak 

várost és tornyot, amelynek teteje az égig érjen…” (1Móz 11,4)  
1 
A bűneset óta ez az ember minden szíve-vágya. Már a kígyó is ezzel csalta 

meg, ezzel csábította Évát: „…hogy ha esztek belőle, megnyílik a szemetek, és 
olyanok lesztek, mint az Isten…”  (1Móz 3,5). És azóta, a bűneset óta az 
emberiségre talán ez a leginkább jellemző dolog, hogy mindig "bele akar 
piszkálni" az Isten dolgaiba, élet és halál urává akar lenni; meghatározni, hogy 
mi a jó és mi a rossz. El akarja érni az eget, vagyis el akarja érni Istent, Isten 
szintjét a maga erejéből és a maga dicsőségére. S azóta is újra és újra, 
évszázadok, évezredek óta ez az emberiség legfőbb törekvése. Ezt tükrözik az 
Isten nélküli eszmék és filozófiák, hogy majd mi megoldjuk az emberiség égető 
kérdéseit. S ez a megoldás mindig tíz- és százmilliók halálával jár.  

Mi mindig el akarjuk érni az eget, mi mindig Isten szintjére akarjuk 
helyezni magunkat. És nem csak az emberiség úgy, egyetemlegesen, hanem mi 
magunk is, mi szeretnénk a saját életünk uraivá lenni. Szeretnénk úgy élni, azt 
tenni, oda menni, ahogyan, amit és ahová mi szeretnénk, amit mi akarunk.  

Ezért mondja Ézsaiás, amikor a bűnről beszél: „Mindnyájan tévelyegtünk, 
mint a juhok, mindenki a maga útját járta.” (Ézs 53,6)  

Igen, ez a bűn lényege, hogy mi akarunk a magunk életének az urai lenni! 
Mi akarunk a magunk életének az istene lenni! El akarjuk érni az eget!  

Az ember Bábelben el akarta érni az eget, azaz el akarta érni, meg akarta 
ragadni az Istent, és ennek a vége az ítélet és a büntetés lett.  

 
► Most viszont vessük tekintetünket a másik felére, hogy mi történt 

pünkösdkor. Isten megadta azt, amire az ember vágyott, csak teljesen 
másféleképpen. Isten Lelke szállt le minden tanítványra. Kettő tüzes nyelvek 
képében leszállt Isten Lelke a tanítványokra, és megteltek mindnyájan 
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Szentlélekkel. Nem az ember érte el erőszakkal Istent, hanem Ő ért el 
bennünket!  

Károli fordításában van egy erre alkalmazható szójáték egy másik helyről, 
Pál apostol egyik leveléből, és ezzel a szójátékkal hadd éljek most: adomány és 
nem ragadomány.  (2Kor 9,5)  

Istent mi el akarjuk érni, olyanok akarunk lenni, mint Isten. De hogyha mi 
erőszakkal akarjuk, hogyha mi isteníteni akarjuk magunkat, hogyha a mi saját 
erőnkből, saját elhatározásunkból, saját akaratunkból, saját vágyainkat, 
kívánságainkat keresve és teljesítve próbáljuk meg Istent megragadni, az 
ragadomány lenne. De ezt Isten nem engedi  meg! Viszont Ő adományként, 
ajándékként nekünk adja önmagát. A szívünkbe adja Szent Lelkét, és végül is 
akkor valóban elérjük Istent, mert Ő ért el bennünket. Akkor valóban egyre 
inkább kezdünk hasonlítani Istenre, mert Ő az, Aki kiformálja bennünk a 
Krisztust. Adomány, és nem ragadomány!  

 
 A másik, hogy az ember Bábelbean nevet akart szerezni 
magának. „Azután ezt mondták: Gyertek, építsünk magunknak várost 

és tornyot, amelynek teteje az égig érjen; és szerezzünk magunknak nevet…” 
(1Móz 11,4)  

2 
Az ember javíthatatlanul rang- és címkóros. Minden vágyunk, hogy nevet 

szerezzünk magunknak. Ezért van az, hogy a fiatalok és mi saját magunk is 
rajongunk a sztárokért, a híres-nevezetes emberekért. Ennél már csak akkor 
tudnánk jobban rajongani, hogyha mi lennénk azok a híres-nevezetes emberek.  

És mit tudunk megszerezni?  
Hát igen, tudunk magunknak nevet szerezni, de valahogyan úgy, mint 

ahogyan a Jelenések könyvében Jézus üzeni a szárdiszi gyülekezetnek: „Tudok 
cselekedeteidről, hogy az a neved, hogy élsz, pedig halott vagy.” (Jel 3,1) 

Az ember nevet akar szerezni magának. De a vége: ítélet és büntetés lesz!  
 
► És mi történt pünkösdkor? Pünkösdkor háromezer ember megtért. 

Létrejött az első gyülekezet. Azután innen, Jeruzsálemből szerteszét mentek a 
hívők, és mindenütt újabb és újabb gyülekezetek alakultak. Aamikor az 
antiókhiai gyülekezetről ír az Ige, akkor ezt olvassuk: „A tanítványokat pedig 
Antiókhiában nevezték először keresztyéneknek.” (ApCsel 11,26)  

Igen! Tudunk magunknak nevet szerezni! Csak éppen nem szerezni, és nem 
magunknak! De lehet nevünk, mert bennünket, ha élő hitre jutottunk, 
keresztyéneknek neveznek, Krisztus nevéről. Krisztusról kaphatjuk a nevünket. 
Krisztus neve pedig csodálatos! Jézus nevére minden térd meghajoljon, 
mennyeieké, földieké és földalattiaké; és minden nyelv vallja, hogy Jézus 
Krisztus Úr az Atya Isten dicsőségére. (Fil 2,10-11)  

Nem az ember szerzett erőszakkal nevet magának, hanem Isten adott nevet 
nekünk, egyszülött Fiáról, Krisztusról!  
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 Harmadjára az ember Bábelben elhatározta, hogy nem 
engedelmeskedik Isten teremtésbeli parancsának, és nem tölti be 

a földet. „Gyertek, építsünk magunknak várost és tornyot, amelynek teteje az 
égig érjen; és szerezzünk magunknak nevet, hogy el ne széledjünk az egész föld 
színén.”  

3 
Tudjuk azt, hogy a teremtéskor, az ember teremtésekor Isten azt a parancsolatot 
adta az embernek, hogy „Szaporodjatok, sokasodjatok, töltsétek be és hódítsátok 
meg a földet.” (1Móz 1,28) És itt vannak a bábeliek, akik elhatározták azt, hogy 
szembeszegülnek Isten akaratával, és nem fognak szétszéledni az egész föld 
színén. Csak azért sem engedelmeskednek Istennek! Ezért akarták elérni az eget, 
ezért akartak nevet szerezni maguknak, hogy ne széledjenek el. Egy hamis, 
Isten-ellenes egységet látunk itt. És azóta is, Bábel óta is ez minden hatalmas 
birodalomnak a legnagyobb kísértése. A birodalmak mindig olvasztótégelyként 
működtek, ahol az egyes népeket megpróbálták összekeverni egymással, hogy 
elveszítsék identitásukat, hogy összekeveredjenek, asszimilálódjanak. Kezdődött 
ez már az asszírokkal, amikor a fogságba vitt népeket nem egy helyre 
telepítették le, hanem külön-külön; mintegy atomizálták őket. Így volt ez pl. 
Nagy Sándornál is, a híres szúzai menyegzőben, amikor görögöket és perzsákat 
házasított össze, hogy egy nép, egy nemzet, egy birodalom legyenek. Kivétel ez 
alól a cselekedet alól a perzsák (lásd Ezsd 1,1-5, 6,14 Círusz király). 

Még a mondás is azt mondja, hogy „egységben az erő”. Koncentrálni kell 
az erőket! S azóta is minden birodalomnak ez a jelszava: koncentrálni az erőket. 
Ez a jelszava az Európai Uniónak is!!! 

  
► És mi történt pünkösdkor? Pünkösdkor is valamilyen egység volt, de 

mégis egészen más. „És mikor a pünkösd napja eljött, mindnyájan egyakarattal 
együtt valának” – mondja Károli fordítása. (ApCsel 2,1) De ez az egyég nem 
azért volt, mert ők valamilyen cél érdekében egyesültek. Ezt az egységet Isten 
adta, és pontosan abból a célból, hogy amikor együtt vannak, és erőt kapnak, 
akkor utána menjenek szét az egész világba, és vigyék az evangéliumot máshová 
is. Ez a misszió: szétszéledni az egész világra, és vinni az örömhírt.  

Ahogyan Jézus is azt mondta mennybemenetele előtt a tanítványoknak: 
„Ellenben erőt kaptok, amikor eljön hozzátok a Szentlélek, és tanúim lesztek 
Jeruzsálemben, egész Júdeában és Samáriában, sőt egészen a föld végső 
határáig.” (ApCsel 1,8)  

Az ember akarata az egység. Módszere: hogy el ne tévedjünk. Isten 
ajándéka viszont egy másféle egység: az egy szív és az egy akarat, hogy 
elszéledve erre az egész világra, terjedjen az evangélium. Vigyük a Jézus 
kereszthaláláról és feltámadásáról szóló örömhírt, hogy érted és értem halt meg 
a mi Urunk a kereszten. Hogy magára vállalta a bűneinket, és ezzel megszerezte 
a bűnbocsánatot és az örökéletet.  

És íme, egyszer, régen eljutott ide, Magyarországra is az örömhír. És 
egyszer, személy szerint hozzánk is eljutott az örömhír, amikor hívőkké lettünk!  
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Az ember tehát Bábelben el akarta érni az Istent, de pünkösdkor az Isten 
érte el az embert. Az ember Bábelben nevet akart szerezni magának, 
pünkösdkor pedig Isten adott nevet nekünk, Jézus Krisztusról. Az ember 
Bábelben elhatározta, hogy nem engedelmeskedik Isten teremtésbeli 
parancsolatának, és nem tölti be a földet, hanem egységben marad. Erre 
Isten pünkösdkor adott egy csodálatos egységet, hogy szétmenjünk az 
egész földön, és vigyük az örömhírt.  

Ez pedig az ember akarata: a ragadomány szándéka, és az Isten 
ajándéka pedig az adomány.  

 
 De végül, ahogy ígértem, nézzük meg a „hogyan”-t is! Bábel 
tornyának történetéből tudjuk, hogy Isten ítélete, Isten büntetése a 

nyelvek összezavarása volt. De pünkösdkor nem ezt csinálta vissza! Hiszen amit 
Isten egyszer kimond, azt kimondta, azt Ő meg nem bánja soha. Tehát Isten nem 
a nyelvek összezavarását csinálta vissza, azt, hogy újra egy nyelv legyen, hanem 
egy nyelv-csodát tett: „halljuk, amint a mi nyelvünkön beszélnek az Isten 
felséges dolgairól.” (ApCsel 2,11)  

4 

Tudjuk, hogy Jézus korában az egész világon éltek zsidók, ez volt a 
diaszpóra, szétszórtság, és a három fő ünnepre a zsidók igyekeztek Jeruzsálembe 
menni. Hiszen Mózes törvényében ez volt a parancsolat. Nyílván, akik nagyon 
messze laktak, azok esetleg egy évben egyszer jutottak fel Jeruzsálembe. És 
akkor, az ünnepre – hiszen pünkösd nem csak újszövetségi ünnep, hanem 
ószövetségi aratási ünnep is volt – összesereglett a világ minden részéről a 
diaszpóra-zsidóság. Olyanok, akik már évszázadokra visszamenően azokban az 
idegen államokban éltek, amilyen felsorolást láttunk az Igéből. Ezeknek a 
zsidóknak az anyanyelve már nem az arám volt, mint a Szentföldön lakó 
zsidóságé, hanem az anyanyelve mindenkinek az volt, ahol lakott. És így 
történhetett, hogy a médek, az elámiták, a pártusok, a kappadóciabeliek, a 
líbiaiak, és a többiek, amikor feljöttek Jeruzsálembe – hiszen tanulták ők a szent 
nyelvet, a hébert, ami akkor már egy holt nyelv volt, hiszen arrafelé arámul 
beszéltek –, és azt hallották, hogy a saját anyanyelvükön, tehát médül, elámita 
nyelven, kappadóciai nyelven hallják az Isten felséges dolgait. Ez volt a nyelv-
csoda!  

Azt lehet tehát mondani, hogy Bábel előtt az egész emberiség egy nyelven 
beszélt, Bábel után sok nyelven. Pünkösdkor viszont mindenki a maga nyelvén 
hallotta az Isten felséges dolgait.  

 
Kedves Testvérek! És mindezt azért mondtam el, mert mi magunk is 
gyakran olyanok vagyunk, mint Bábelben az emberek. Ha másra nem is 
gondolunk, mint életünk legfontosabb kérdésére, hogy el akarjuk érni az 
üdvösséget, a mennyországot. Hát nem a kárhozatba akarunk menni, 
nem a pokolra akarunk kerülni. Az üdvösséget akarjuk elérni! De 
gyakran ragadományként akarnánk megszerezni. Életvitelünkkel, 
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jócselekedeteink által mi akarjuk megszerezni magunknak, pedig ezt 
csak ajándékként lehet elfogadni Istentől! Az üdvösséget megragadni a 
magunk erejével lehetetlenség! Isten nem engedi! Csak egyféleképpen: 
ha Ő ajándékba adja. És ezen kívül is olyan sok minden van, amit mi 
akarunk megszerezni magunknak, a magunk erejéből. Pedig Isten adná, 
ha akarata szerint kérnénk Tőle. Lehet, hogy nem azt adná, amit kérünk, 
hanem azt adná, amire igazán szükségünk van.  

 
Egy utolsó Igét szeretnék még felolvasni, Jakab apostol leveléből, ahol 

éppen ezekről a kérdésekről ír. Honnan vannak viszályok és harcok közöttetek? 
Nem a tagjaitokban dúló önző kívánságok okozzák-e ezeket? Kívántok valamit, 
és nem kapjátok meg, öltök és irigykedtek, de nem tudtok célt érni, harcoltok és 
viszálykodtok. Mégsem kapjátok meg azért, mert nem kéritek. Vagy ha kéritek is, 
nem kapjátok meg, mert rosszul kéritek: csupán élvezeteitekre akarjátok azt 
eltékozolni. Parázna férfiak és asszonyok, nem tudjátok-e, hogy a világgal való 
barátság ellenségeskedés az Istennel? Ha tehát valaki a világgal barátságot köt, 
ellenségévé válik az Istennek. Vagy azt gondoljátok, hogy az Írás ok nélkül 
mondja: „Irigységre kívánkozik a lélek, amely bennünk lakozik?” De még 
nagyobb kegyelmet is ad, ezért mondja: „Isten a kevélyeknek ellenáll, az 
alázatosoknak pedig kegyelmét adja”. Engedelmeskedjetek azért az Istennek, de 
álljatok ellen az ördögnek, és elfut tőletek. Közeledjetek az Istenhez, és ő 
közeledni fog hozzátok. Tisztítsátok meg a kezeteket, ti bűnösök, és szenteljétek 
meg a szíveteket, ti kétlelkűek. Gyötrődjetek, gyászoljatok és sírjatok, 
nevetésetek forduljon gyászra, örömötök szomorúságra. Alázzátok meg 
magatokat az Úr előtt, és ő felmagasztal titeket. (Jak 4,1-10)  

Más helyen Jézus is mondja, hogy „aki megalázza magát, 
felmagasztaltatik”. És aki magát felmagasztalja, az megaláztatik. (Mt 23,12; Lk 
14,11). Gyakran nem kapunk, mert nem kérünk, és gyakran nem kapunk, mert 
nem jól kérünk.  

De egyetlen egy ígéret van a Bibliában: hogyha valamit kérünk, azt Isten 
százszázalékosan nekünk adja, ez pedig a Szentlélek. Hogyha Szentlelket 
kérünk Istentől, azt ígérete szerint megadja!  „Ha tehát ti gonosz létetekre tudtok 
gyermekeiteknek jó ajándékokat adni, mennyivel inkább ad mennyei Atyátok 
Szentlelket azoknak, akik kérik tőle?” (Lk 11,13)  

 Bábel, vagy pünkösd? Ragadomány, vagy adomány? Szerezni, vagy 
szeretni?  
Kedves Testvérem! Melyiket választod? Melyiket választod életed 

legnagyobb kérdésében, életed legnagyobb választásában? És hogyha jól is 
választottál, melyiket választod az apró döntésekben? Hogy megszerezni 
magadnak valamit, vagy Istentől várni azt, ami igazán Jó neked.  

! 

Lehetne sorolni a példákat: a párválasztás, a pályaválasztás, a 
munkahely, a lakóhely-választás. Milyen sok jó és rossz példát el lehetne 
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mondani! De legyen ez a kérdés: „Bábel vagy pünkösd?” „ragadomány, 
vagy adomány?” „szerezni vagy szeretni?” Melyiket választod?  

Legyen ez a pünkösd most annak az ünnepe is, hogy Isten engedelmes 
gyermekeként mind szavaiddal, mind életviteleddel, tetteiddel az Ő 
dicsőségére élsz, az érted meghalt és harmadnapon feltámadott Jézus 
Krisztus ereje és Lelke által!  

Ámen.  
 
 

Imádkozzunk!  
 
Urunk! Hadd áldjunk Téged pünkösdért, Szentlelked kitöltetéséért! És hadd 

áldjunk Téged azért is, hogyha már volt személyes pünkösdünk, amikor a Te 
Szent Lelkedet belénk egyen-egyenként is kitöltötted. Urunk, ha így van, 
köszönjük Neked, és kérünk mindazokért, akik még nem születtek újjá, akik 
még nem tértek meg! Munkálkodj bennük! Add a Te Szent Lelkedet, és add, 
hogy megértsük: nem ragadományra van nekünk szükségünk, hanem 
adományra. Köszönjük a Tőled kapott jó ajándékot és adományt. Urunk! Ez az 
egész világ arról szól, hogy mindenki szerezni akar, és senki nem adni. Ezért 
ennyi a nyomorúság. Kérünk, hogy mi mint gyülekezet, mint hívő emberek hadd 
világítsunk a Te fényed által, hogy adjunk és, azt adjunk, amire másoknak 
szüksége van! Hogy menjünk el, és tegyünk bizonyságot a családban, a 
munkahelyen, a barátok, a lakótársak között, hogy ki vagy Te, és mit tettél 
velünk. Úr Jézus! Köszönjük, hogy az életedet adtad értünk. De köszönjük, hogy 
feltámadtál, felmentél a mennybe, és Magad helyett elküldted a Szentlelket, 
hogy mindannyian, egyen-egyenként kapcsolatban állhassunk Veled, a Lélek 
ereje által. Urunk! Most hadd kérjünk a betegekért! Hadd kérjünk a 
gyászolókért! Azokért különösképpen, akik az elmúlt héten álltak meg ravatal 
mellett. Add a Te Lelkedet, hogy megértsék a Te munkádat! Hogy bár a bűn 
zsoldja a halál, de a Te kegyelmi ajándékod az örökélet, egyszülött Fiadban, 
Jézus Krisztusban. Köszönjük, Urunk, hogy vezetni akarsz bennünket életünk 
minden lépésében. Adj Rád figyelő szívet, értelmes gondolatokat! Add, hogy 
végigjárjuk a keskeny utat, amelyet elénk adtál! Kérünk, Urunk, hogy majd 
fogadj be bennünket abba a mennyei hajlékba, amelyet sehogyan sem tudunk 
megszerezni magunknak! Köszönjük, Úr Jézus, hogy Te elmentél, hogy helyet 
készítsél nekünk!     

Ámen.  


