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AKI  SZOMJAZIK,  JÖJJÖN!”  
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Alapige (textus): Jel 22,17 
 
A Lélek és a menyasszony így szól: „Jöjj!” Aki csak hallja, az is mondja: 

„Jöjj!” Aki szomjazik, jöjjön! Aki akarja, vegye az élet vizét ingyen! 
 
 
Imádkozzunk!  
Urunk, Istenünk! Amikor elérkezünk az egyházi év utolsó vasárnapjához, 

és visszatekintünk a megtett útra, akkor látjuk, hogy sok öröm és sok bánat volt 
az elmúlt esztendőben. Köszönjük, Urunk, az örömöket, és köszönjük a 
bánatokat is, amelyek a Te kezedből jöttek, hiszen azzal is tanítani, nevelni, a Te 
egyszülött Fiadnak képére formálni akarsz minket. Köszönjük, Urunk, hogy a 
sok ítéletes Igén túl felragyogott a Te kegyelmed, hogy mindennek a vége nem a 
pusztulás, nem a kárhozat, nem az örök elvettetés, hanem még tart a kegyelmi 
idő, és még választhatjuk a jót, az egyetlen szükséges dolgot. Urunk! Hadd 
forduljunk így Hozzád, hogy a mai Igéből is megértsük akaratodat, üzenetedet, 
hogy meglássuk a boldog és felemelő jövőben a jelen döntésének fontosságát. 
Urunk! Hangzik felénk is az Ige, ahogyan olvastuk, hogy „Jöjj!”. Urunk! 
Jövünk, mert örök életnek beszéde van Tenálad. És így hadd könyörögjünk, 
hogy a Te Szent Lelked legyen az, Aki a mi lelkünkben megérteti velünk, hogy 
mi ennek a „jöjj”-nek, ennek a felszólításnak az értelme, és fontossága, Aki 
világosságot gyújt szívünkben, és Aki készít bennünket arra, hogy kegyelmed 
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által Melletted, és az örökélet mellett döntsünk. Urunk! Add a Te Igédet, és add 
Lelked erejét! Vezesd a mi életünket most, és mindörökké!  

Ámen. 
 
 
Isten bűnbocsátó kegyelmének hirdetése: 
 
 „Boldogok, akik megmossák ruhájukat, mert joguk lesz az élet fájához, és 

bemennek a kapukon a városba…” (Jel 22,14)  
 
 
Igehirdetés  
 
Kedves Testvérek!  
Elérkeztünk az egyházi év utolsó vasárnapjához. Egy hét múlva már 

adventbe lépünk be. Évről évre el szoktam mondani, de hadd hangozzék el most 
is, hogy az evangélikus egyház ünnepi beosztása szerint a mai nap az örökélet 
vasárnapja. Mi, a mi gyülekeztünkben is ilyenkor szoktuk összehívni a 
gyászolókat, akik az elmúlt egy esztendőben veszítették el szerettüket.  

Ez a mai nap nagyon jó lehetőség a kitekintésre, a végső idők és az 
örökkévalóság irányába. Bár tulajdonképpen az egész elmúlt esztendő az 
eszkatológiáról, a végső időkről és a keresztyén reménységről szólt, most mégis 
érdemes a mai Ige alapján összefoglalni mindazt, amit reménykedve várunk. 
Mert hiszen a mai napon érkezünk el a Jelenések könyvének utolsó soraihoz is. 
Nagyon köszönöm a Testvéreknek, hogy kitartottak velem együtt a sok 
nyomorúság, sok háborúság, sok ítélet leírásában és magyarázásában. Ahogyan 
a múlt vasárnap már új ég és új föld, az örökkévalóság csodái álltak előttünk, 
úgy a mai Ige is beszél az örökkévaló örökség ígéretéről. Ugyanakkor azt lehet 
mondani, hogy alapjában véve egy utolsó felszólítás, a Jelenések Könyvének 
utolsó felszólítása hangzik el. Füle Lajos bácsi versével élve: „Ma még lehet, ma 
még szabad, borulj le a kereszt alatt”.  

 
A felolvasott Ige alapján két kérdést tehetünk fel. Az egyik az, hogy „Ki 

szól?”. A másik kérdés pedig az, hogy „Ki jöhet, és hová jöhet?”  
 
 

 Az első kérdés tehát az, hogy „Ki szól?”  

!”  
► Először is szól a Lélek. A Lélek és a menyasszony így szól: 

„Jöjj
1 
Kedves Testvérek! Van egy teljesen reménytelen vállalkozás: amikor a 

véges fel akarja fogni a Végtelent. Amikor a teremtmény tetten akarja érni a 
Teremtőt. S amikor a bűnös meg akarja ragadni a Szentet, az Igazat, és a 
Tökéletest. Ezért reménytelen minden vallásnak a helyzete, ugyanis tőlünk 
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kiindulva, belőlünk kiindulva bármiféle igyekezet, és bármiféle gyakorlat 
ellenére sem tudjuk Istent megismerni.  

Hát hogyan ismerhetné meg a véges a Végtelent? Hogyan ismerhetné meg 
a teremtmény a Teremtőt? Hogyan ismerhetné meg a bűnös a Szentet, az Igazat? 
De amire képtelen minden vallás, az lehetővé válik az élő hit számára. Mert a 
Végtelen kijelentheti magát a végesnek, a Teremtő megragadhatja 
teremtményét, és a Szent, az Igaz, a Tökéletes lehajolhat a bűnös emberhez.  

Ezt fejezi ki szép karácsonyi énekünk, amelyet évről-évre el szoktunk 
énekelni, sőt még közben is énekeltetni szoktam: „Irgalommal szánva minket, 
nagy jósága ránk tekintett, s ördög-csalta bús szívünket mennymagasból látni 
jött”.  

Egyedül, ha Isten Lelke szólít bennünket, akkor hallhatjuk meg a hívást, 
hogy „Jöjj!” Mert a Lélek az, Akiről Jézus úgy beszélt mint Pártfogóról, 
Vigasztalóról, mint Aki Őrá mutat. Mert egyedül a Lélek mutathatja fel nekünk 
az élet célját és értelmét. Egyedül a Lélek adhat nekünk vigasztalást bármely 
betegségben, bármely nyomorúságban, ravatal mellett vagy 
magányosságunkban. Egyedül a Lélek mondhatja azt, hogy „Jöjj!”   

 
► Ki az, aki szól? Nem csak a Lélek, hanem a menyasszony is. A Lélek és 

a menyasszony így szól: „Jöjj!”  
Az egész Bibliából, de különösen a Jelenések Könyvéből tudjuk azt, hogy a 

menyasszony a gyülekezettel azonos, a gyülekezetnek a jelképe. És ez az 
Egyház küldetése! Kívülről hirdetni azt, amit belülről a Lélek akar elmondani 
nekünk.  

Tehát maga az Egyház, maga a gyülekezet, maga a menyasszony ugyanazt 
hirdeti, vagy legalább is ugyanazt kellene hirdetnie, mint amit a Lélek mond 
nekünk, ti. hogy „Jöjj!”  

Kedves Testvérek! Egy igazán jó házasságban a férj és a feleség már 
annyira összecsiszolódott, annyira egymásra hangolódott, hogy ismerik már 
egymás gondolatait is. A jó feleség soha nem hirdet homlokegyenest mást, mint 
a szeretőszívű férj. Azonos dolgokról beszélnek.  

Olyan csodálatos ezt megtapasztalni, amikor egy férj és a feleség is hívő, 
ugyanazt a kegyelmet, ugyanazt a Krisztust tapasztalták meg, és ugyanazt 
mondják, ha más szavakkal is. Hasonlóképpen a gyülekezet, a menyasszony is 
csak azt tudja mondani, hogy „Jöjj!”  

Krisztus menyasszonya csak azt mondja, amit Krisztus mond. És amit 
Krisztus mond, azt a Lélek teszi számunkra megfoghatóvá. Krisztus azt mondja, 
a Lélek azt mondja, hogy „Jöjj!”, és a gyülekezet is azt mondja, hogy „Jöjj!”  

 
► Ki az, aki szól? Nemcsak a Lélek, nemcsak a menyasszony, hanem 

minden egyes megtért ember, egyen-egyenként is! A Lélek és a menyasszony 
így szól: „Jöjj!” Aki csak hallja, az is mondja: „Jöjj!” Nemcsak a gyülekezet 
egésze, hanem minden egyes hívő ember azt mondja, hogy „Jöjj!” Mert minden 



 4

hívő: misszionárius! Minden hívő: igehirdető. Minden megtért ember azt kell, 
hogy mondja embertársainak, hogy „Jöjj!”  

 
Kedves Testvérek!  
Villamosmérnökként annak idején hangerősítőket, és vetítőgépeket, 

mindenféle mozi-berendezést terveztem. De amikor megszólított Isten, akkor 
úgy éreztem, hogy én azt többé nem csinálhatom. Mert amikor emberek halálos 
ágyukon fekszenek – ezt néha el szoktam mondani – nem érdekli őket az, hogy 
melyik vetítőgéppel lehet szebb fényt vetíteni a mozivászonra. Vagy melyik 
erősítőnek a hangja tökéletesebb. Akkor az embereket már csak egy dolog 
érdekli, ha egyáltalán önmaguknál vannak, hogy "mi lesz most velem". Hogy 
van-e tovább, és hogyan tovább. Aki csak hallja, az is mondja: „Jöjj!” 
Meghallottam, továbbmondom!  

Én lelkész lettem, de minden hívő embernek ez a küldetése, hogy mondja: 
„Jöjj!” Mondja a családban, mondja a munkahelyén, mondja esetleg azok között 
a munkatársai között, akik nagyon nem akarják meghallani a Lélek hangját, akik 
nagyon nem akarják meghallani a gyülekezet hangját. Olyannyira, hogy soha 
egy templom küszöbét át nem lépnék. De a Testvérek, akik ott vannak azon a 
munkahelyen, mondhatják, hogy „Jöjj!”  

És mint ahogyan általánosságban nem lehet táplálkozni (ezt a képet is 
szoktam használni), csak konkrétan: zsíroskenyeret, rántott szeletet, tortát, vagy 
akármi mást, de általánosságban táplálkozni nem lehet, így általánosságban a 
gyülekezet sem tud eljutni a családokba, a munkahelyekre, a baráti körökbe. 
Általánosságokban nem, csak konkrétan. Annak a hívő személynek a képében, 
aki ott, azokon a helyeken jár. Csak az egyes hívő ember tudja mondani hitetlen 
családtagjainak, munkatársainak, barátainak, hogy „Jöjj!”  

 
Vajon te, kedves Testvérem ilyen értelemben misszionárius vagy-e? Ilyen 

értelemben igehirdető vagy-e? Mondod-e a Lélekkel és gyülekezettel együtt, 
hogy „Jöjj!”  

 
 

 De másodjára tegyük fel azt a kérdést, hogy „Ki jöhet, és hova 
jöhet?” Mert hangzik a kiáltás, hogy „Jöjj!”, de ki jöjjön? És hova 

jöjjön?  
2 
Hogy ki jöjjön, arra is látjuk az Igét: Aki szomjazik, jöjjön! Aki akarja, 

vegye az élet vizét ingyen!  
► Ki jöhet? Aki szomjazik, és aki akarja.  
Kedves Testvérek! A szomjúság egy nagyon-nagyon fontos hiány, a 

folyadék hiányának jelzése a szervezetben. Idős korban sokan már nem érzik 
úgy a szomjúságot, mint ahogyan érezniük kellene. Édesanyámmal is gyakran 
vitatkozom amiatt, hogy igyon többet. Hiszen – az orvosok is mondják, hogy – 
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naponta legalább 2 liter folyadékot kell magunkhoz venni. De ha az ember nem 
érzi, hogy szomjas, akkor baj van, ez valamilyen bajnak a jele.  

De nem csak testi szomjúság van, hanem van lelki szomjúság is. Erről 
sokat beszél Jézus. Ez a lelki szomjúság az élet értelmének és céljának keresése. 
Az Isten szavának keresése. Még akkor is, amikor nem tudjuk, hogy mit 
keresünk. Azt mondja Jézus: Boldogok, akik éheznek és szomjaznak az 
igazságra, mert ők megelégíttetnek. (Mt 5,6) Itt Jézus nem arra gondol, hogy a 
saját igazságunk kielégítésére szomjazunk, hanem az igazság megtalálására 
szomjazunk. De Ki az igazság? Az Igazság: Jézus Krisztus, hiszen Ő mondta, 
hogy „Én vagyok az út, az igazság és az élet…” (Jn 14,6)  

Az igazságra szomjazni: lelki szomjúság. Vagy ahogyan a samáriai 
asszonnyal beszélget a kútnál: „Aki ebből a vízből iszik, ismét megszomjazik, de 
aki abból a vízből iszik, amelyet én adok neki, soha többé meg nem szomjazik, 
mert örök életre buzgó víz forrásává lesz benne.” (Jn 4,13-14)  

De ugyanezt a lelki szomjúságot hirdeti Ézsaiás is: Ti szomjazók mind, 
jöjjetek vízért, még ha nincs is pénzetek! Jöjjetek, vegyetek és egyetek! Jöjjetek, 
vegyetek bort és tejet, nem pénzért és nem fizetségért! Minek adnátok pénzt 
azért, ami nem kenyér, keresményeteket azért, amivel nem lehet jóllakni? 
Hallgassatok csak rám, és jó ételt fogtok enni, élvezni fogjátok a kövér falatokat! 
Figyeljetek rám, jöjjetek hozzám! Hallgassatok rám, és élni fogtok! (Ézs 55,1-
3a) Ezt azonban nem Ézsaiás mondja! Ezt Isten üzeni, Ézsaiáson keresztül!  

Ugyanez a gondolat visszhangzik nemcsak a Jelenések Könyve utolsó 
lapjain, hanem az egész Biblia utolsó oldalán.  

 
► Még néhány vers van csak hátra, és vége a Bibliánknak. Az utolsó, 

legfontosabb összefoglalás, aminek ma hangzania kell, amiről ma beszélni kell, 
az az, hogy: A Lélek és a menyasszony így szól: „Jöjj!” Aki csak hallja, az is 
mondja: „Jöjj!” Aki szomjazik, jöjjön! Aki akarja, vegye az élet vizét ingyen! 
Ezzel már válaszoltunk a másik kérdésre is, hogy „Hová?” Mert a „Hová” 
magától értetődő: Jézus Krisztushoz!  

Mert a bűnesetben mi engedetlenekké lettünk, amikor nem engedtünk 
Ádámban és Évában Isten szavának, amikor szakítottunk a tiltott fáról, és 
amikor kiűzött bennünket Isten az élet kertjéből. Az Édenkert mindannyiunkban 
ott él, valamilyen halvány emlékként, valami nagy-nagy szomjúságként, hogy 
valahogy nem ilyennek kellene lenni ennek az életnek, mint amilyen. Hogy 
valami másra vágyunk. Nem arra vágyunk, hogy hosszabb legyen az életünk. 
Aki 80 éves közöttünk, vajon csak arra vágyik-e, hogy megérje a 81-et, meg a 
82-t? Nem vágyunk-e arra, hogy az örökélet legyen a miénk? Nem 80 évesen, 
nem tele bajokkal, betegségekkel, hanem tökéletesen, újjáteremtett mennyei 
testben, boldogan, Isten és Krisztus mellett, az örökkévalóságban. Ennek a 
szomjúsága ott van minden ember szívében, még ha nem is tud róla. Mindenben 
ennek a kielégítését keressük, mindenben keressük a megoldást: az élet célját és 
értelmét.  
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De léteznek álmegoldások is, amelyek csak rosszabbá teszik a 
helyzetünket. Hogyha végre szomjazunk, és ott van előttünk a sósvíz, és 
megisszuk, csak még szomjasabbak leszünk. Emiatt tudnak emberek, akik 
hajótörést szenvedtek, egy csónakban evezve a tengeren szomjan halni, mert a 
sósvizet nem lehet meginni. Sok cél és sok értelem van az emberi életben, de 
csak még gyötrőbb a szomjúságunk, mert amikor elérünk valami célt, akkor 
láthatjuk azt, hogy újabb és újabb célok vannak előttünk. Amit elértünk, az már 
nem fontos a számunkra. Ezt is el szoktam mondani, különösen fiataloknak, 
hogy ha valaki törekszik arra, hogy megszerezze az érettségit, és jó 
osztályzatokat érjen el, s ha ez megvan, kit érdekel az már? Az egyetemista 
ráhajt, hogy jó, és olyan diplomát szerezzen, amivel boldogulhat az életben. De 
amikor már megvan a diplomája, mit érdekli a diploma? Ott van a fiókban, nem 
fogja azt nézegetni. Fontos az, hogy jó állást kapjon. De hogyha jó állást kap, 
fontos, hogy jó karriert építsen. És hogyha karriert épít… Aztán vannak olyan 
célok, amiket nem tudunk elérni, mert megakadályoznak benne más emberek, 
körülmények. Ilyenkor frusztráltak leszünk. Mint ahogyan a karriert építő előbb-
utóbb szembesül azzal, hogy nyugdíjba kell mennie. Vagy az, aki olyan nagy 
házat épített, hogy gyermekei is ott lakhassanak, szembesülnie kell azzal, hogy 
gyermekei elmennek onnan.  

Keressük az élet értelmét. Keressük az élet célját. Próbálunk kialakítani 
magunknak valamiféle célt és értelmet. De csak a szomjúság növekszik bennünk 
az örök értékek iránt. Megpróbáljuk valahogyan elhallgattatni a 
lelkiismeretünket, elnyomni ezt a szomjúságot, de nem sikerül úgysem! Van, aki 
ebben a nagy-nagy szomjúságban az alkoholba menekül, vagy valami más 
megoldást próbál keresni. De úgysem sikerül neki, úgyis csak tönkreteszi az 
életét. Sok cél és értelem van ebben az életben, de csak még gyötrőbb lesz a 
szomjúságunk. Egyedül csak akkor nyerünk megelégítést, hogyha Jézus 
Krisztust megtaláljuk!  

Mert Ő, ott, a golgotai kereszten éppen azért adta áldozatul életét, hogy mi 
ebből a szomjúságból kigyógyuljunk, megtaláljuk Istent, megtaláljuk az 
örökéletet. Megtaláljuk az élet értelmét és célját! Azért szomjazott Ő a 
kereszten, hogy mi ne szomjazzunk többé.  

Mert ahogy Jézus mondta – a kútra mutatva – „Aki ebből a vízből iszik, 
ismét megszomjazik, de aki abból a vízből iszik, amelyet én adok neki, soha 
többé meg nem szomjazik, mert örök életre buzgó víz forrásává lesz benne.” (Jn 
4,13-14)  

Igen, így van! Mert aki Jézus Krisztusban hisz, az az Isten Szent Lelkét 
szívébe fogadta, és akkor már benne is az örökéletnek forrása lesz. Ez a forrás 
Isten forrása, de azért lesz bennem, mert Maga Isten lesz bennem a Szentlélek 
által, és nem fogok többé szomjazni. Sőt: inkább annak a lehetőségét keresem, 
hogy hogyan itassak meg másokat?  

Jézus Krisztus, a kereszt, az üres sír az, ahová nekünk mennünk kell. Úgy, 
ahogy az Ige mondja: A Lélek és a menyasszony így szól: „Jöjj!” Aki csak 
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hallja, az is mondja: „Jöjj!” Aki szomjazik, jöjjön! Aki akarja, vegye az élet 
vizét ingyen! 

Jézus Krisztus érdeme az élet vize! Menjünk Hozzá, és ingyen a miénk 
lehet!  

Ámen.  
 
 
Imádkozzunk!  
Urunk! Hálás a szívünk, hogy hangzik a Te Lelked felszólítása: „Jöjj!” 

Hálás a szívünk, hogy hangozhat a gyülekezet bizonyságtétele, hogy „Jöjj!” és 
hálásak vagyunk azért, hogy mi magunk is mondatjuk másoknak, hogy „Jöjj!”, 
hiszen ez a küldetésünk. Urunk! Vajon jöttünk-e már, vagy céltalan és 
értelmetlen még az életünk? Könyörülj rajtunk, hogy megtaláljunk Téged! S ha 
már megtaláltunk, hirdessük másoknak az örömhírt, hogy Nálad van az örökélet 
forrása és vize. Urunk! Ezért élünk ezen a földön, hogy megelégítessünk az élő 
vízzel, és hogy belőlünk is életnek folyamai ömölhessenek, ahogyan Igédben 
mondtad a Szentlélekről, Aki bennünk lakozhat. Bárcsak mindannyiunkra 
érvényes lenne mindez! S bár csak mindannyian itt találnánk meg életünk célját, 
értelmét, küldetésünket! Így könyörgünk gyülekezetünkért! Így könyörgünk 
református egyházunkért! Így könyörgünk szerte a világban élő hívőkért, 
bármilyen felekezetűek, bármilyen nemzetiségűek legyenek is! Hadd töltsék be, 
hadd töltsük be valamennyien küldetésünket, hogy mondjuk tovább másoknak 
is: „Jöjj!” S Urunk, hadd könyörögjünk most különösképpen is a gyászolókért! 
Azokért is, akik az elmúlt héten álltak meg ravatal mellett, és azokért is, akik az 
elmúlt esztendőben veszítették el szerettüket. Urunk! Vigasztalás egyedül Nálad 
van! De vigasztalás egyedül akkor van Nálad, hogyha odamegyünk Hozzád. Így 
kérünk értük, hogy vigasztalást nyerjenek! Kérünk, Urunk, mindazokért, akik 
nyomorúságban vannak, akár testi, akár lelki nyomorúságban. És hadd kérjünk 
hazánkért úgy is, hogy minél többen – országunk vezetői és lakosai egyaránt – 
hallják meg a Te hívásodat, hogy „Jöjj!” Mert akkor lesz ez a nép boldog és 
megelégedett. Köszönjük, Urunk, hogy az egyházi évnek ezen az utolsó 
vasárnapján különösen is reménységgel tekinthetünk a jövő felé, hogy egyszer 
majd eljön a Te országod, szemmel látható módon is, mert új eget és új földet 
várunk, melyben igazság lakozik. Így erősítsd meg a szívünket a keskeny úton 
járásra!  

Ámen. 
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HEIDELBERGI KÁTÉ – XLV. ÚRNAPJA  
 

AZ IMÁDKOZÁSRÓL 
 

 
116. Miért szükséges a keresztyéneknek imádkozni?  

Azért, mert ez a legfőbb része annak a háládatosságnak, amelyet Isten 
tőlünk kíván.  

- Továbbá, mert Isten az Ő kegyelmét és Szentlelkét csakis azokkal közli, 
akik ezt Őtőle őszinte fohászkodásban szüntelenül kérik, és ezért neki hálát 
adnak.  

(Zsolt 50,14-15;  - 5Móz 4,49;  Zsolt 91,15;  145,18;  Jer 33,3;  Mt 7,7;  Lk 
11,9-13;  18,1; 7;  Róm 10,12-13;  Jk 1 ,5-6;  Zsolt 50,23;  Mt 13,12;  Fil 4,6;  
Kol 4,2;  Zsid 13,1)   

 
117. Mi szükséges az imádsághoz, hogy azt Isten kedvelje és 

meghallgassa?  
Először az, hogy egyedül az egy igaz Istenhez, ki magát nekünk igéjében 

kijelentette, könyörögjünk szívünk szerint mindazokért, amiknek kérését Ő 
nekünk megparancsolta.  

- Másodszor, hogy szükségünket és nyomorúságunkat teljes valóságában 
meg- ismerjük, hogy így magunkat Ő Felségének színe előtt megalázzuk.  

- Harmadszor, hogy erős bizalmunk legyen afelől, hogy Ő a mi 
imádságunkat, noha mi arra érdemtelenek vagyunk, mégis az Úr Jézus Krisztus 
érdeméért bizonyosan meghallgatja, amint ezt nekünk igéjében megígérte.  

(Zsolt 50,15;  81,10;  Ézs 45,23;  Mt 6,9;  Jn 4,22-24;  ApCsel 14,13-15;  
Róm 8,15; 26; 27;  Jel 19,10;  22,8-9;  Zsolt 19,15; 25,1; 145,18;  JSir 3,41;  
Róm 8,26;  15,30;  Ef 6,18; Jk 5,16;  1Jn 5,14;  - 2Krón 12;  Lk 15,17; 19;  
18,13; 1Móz 18,27; 32,10;  Józs 7,6; 2Sám 7,18;  Ezsdr 9,6;  Zsolt 2,11;  34,19;  
95,6;  És 66,2;  Dán 9,17-18;  - Róm 10,14;  Ef 3,12;  Zsid 10,19; 22;  Jk 1 ,6;  
Jn 14,13; 14; 15,7;  Zsolt 143,1;  Mt 7,8; Jn 16,23;  2Kor 1,20).  

 
118. Mit parancsol Isten, hogy kérjünk tőle?  
Minden lelki és testi szükségünk kielégítését, amelyet az Úr Jézus Krisztus 

belefoglalt abba az imádságba, amelyre minket Ő maga tanított.  
(Mt 6,33, Zak 10,1; Jk 1,17; Mt 6,9, Lk 11,2).  
 
119. Hogy szól ez az imádság?   
 „Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben!  
- Szenteltessék meg a Te neved!  
- Jöjjön el a Te országod!  
- Legyen meg a Te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is!  
- A mi mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma!  
- És bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, 

akik ellenünk vétkeztek!  
- És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól!  
Mert tied az ország és a hatalom és a dicsőség mindörökké.  

Ámen”.  
(Mt 6,9-13; Lk 11,2-4).  


