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Köszöntés: „Bizony, jóságod és szereteted kísér életem minden napján, és az ÚR házában 

lakom egész életemben.”(Zsolt23,6) Ámen 

Ének: 

280:1.2.: „Ismét egyik esztendeje, Istentől kimért ideje…” 

90:1: „Tebenned bíztunk eleitől fogva…” 

505: „Adjunk hálát megtartó Istenünknek…” 

 

Előfohász: „Kiálts hozzám, és én válaszolok, hatalmas és rejtett dolgokat jelentek ki neked, 

melyekről még nem tudsz!” (Jer33,3) Ámen 

Lekció: Pál levele a filippiekhez 4, 4-9 Lelkünk épülésére és hitünk erősödésére olvasom 

felétek Istenünk Szent Igéjét, amely megírva található… 

„4Örüljetek az Úrban mindenkor! Ismét mondom: örüljetek! 5A ti szelídségetek legyen ismert 

minden ember előtt! Az Úr közel! 6Semmiért se aggódjatok, hanem imádságban és 

könyörgésben mindenkor hálaadással tárjátok fel kéréseiteket Isten előtt; 7és Isten békessége, 

mely minden értelmet meghalad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat Krisztus 

Jézusban. 

8Egyébként pedig, testvéreim, ami igaz, ami tisztességes, ami igazságos, ami tiszta, ami 

szeretetre méltó, ami jó hírű, ha valami nemes és dicséretes, azt vegyétek figyelembe! 9Amit 

tanultatok és átvettetek, hallottatok és láttatok is tőlem, azt tegyétek, és veletek lesz a 

békesség Istene.” 

 

Előima: Kezdet és vég dicsőséges Ura!  

Hozzád jövünk ma, aki tegnap ma és mindörökké ugyanaz vagy. Kérünk, segíts 

belekapaszkodnunk kegyelmedbe, szeretetedbe és irgalmadba, hiszen ezek azok, amik ma is 

megtartanak bennünket a közeledben.   

Megvalljuk Előtted, hogy annyi minden kavarok bennünk, amit egyedül Te rakhatsz a 

helyére. Megvalljuk Előtted, hogy sajnos mi emberek csak azt látjuk ma, ami okot ad a búra, a 

szomorúságra, az aggódásra és a félelemre. Könyörülj rajtunk bűnösökön, hogy túllássunk ma 

mindazon, ami emberi. Hadd lássunk túl mindazon, amit bűneink következményeként 

cipelünk és megkeseríti életünket és kapcsolatainkat úgy Veled, mint embertársainkkal.   

Urunk, könyörgünk egy olyan visszatekintésért az elmúlt évünkre, amelyben felismerhetjük 

kezed munkáját, jelenléted áldásait és az okot az örömre. 



Kérünk, keresd és találd meg a mi szívünket. Te ismersz bennünket a legjobban. Nyitott 

könyv Előtted a múltunk és Előtted van a mi jelenünk és jövőnk is. Te tudod mi miatt 

aggódunk, miért veszünk még mindig olyan dolgokat figyelembe, amit Te nem hagytál meg, 

hogy tanuljunk és átvegyünk, hogy így velünk legyen a békesség Istene. Urunk könyörgünk 

azért a békességért, amely minden értelmet meghalad, …amellyel hisszük, hogy Te képes 

vagy betölteni szívünket és gondolatainkat. Segíts abban, hogy ami rajtunk múlik azt meg is 

tegyük. Formálj bennünket szent igéddel, hogy soha ne bántsunk másokat,…hogy ne 

kritizáljuk a közelünkben élőket, …hogy ne legyen bennünk harag és rosszindulat. Vedd el 

szívünkből a hazugság, az ítélkezés és a harag minden formáját.  

Kívül és belül is békére van szükségünk Urunk.  

Ezért ma elsősorban önmagunkért imádkozunk: ,…hogy ma a Te közeledben én legyek a 

téma az én örömöm, az én bánatom, az én megbocsátásom, az én haragom, az én 

hozzáállásom családtagjaimhoz, az én ellenségeim, az én barátaim. Miközben mielőtt 

önmagamat vizsgálom először Rád tekintsek, aki képes vagy az én megkeményedett 

jégszívemet felolvasztani és őszinte válaszokat keresni arra, hogy mi az, ami nem egyezik 

életemben azzal, amit Igéd kér tőlem.  

Segíts Urunk, hogy Igédnek necsak hallgatói és hirdetői legyünk, hanem cselekvői is, akik 

nemcsak másoknak mutatják az utat, hanem ők maguk is azon az úton járnak, amely az életre 

visz. Az Úr Jézus Krisztusért hallgass meg minket, áld meg együttlétünket Szentlelked 

jelenlétével. Ámen    

Igehirdetés előtti ének: 280:3: „Boldog, kinek nem kell szánni elvesztett idejét…” 

Textus: Pál levele a filippiekhez 4, 4 Az a Szent Ige, amelynek alapján szólni kívánok 

hozzátok a Szentlélek Isten segítségül hívásával megírva található… 

„Örüljetek az Úrban mindenkor! Ismét mondom: örüljetek! ” 

 

Hálaadással jövő keresztyén gyülekezet, 

Szeretett Testvérek az Úr Jézus Krisztusban! 

Egy év. Egy év s benne: 12 hónap, 52 vasárnap, 365 nap, 8 760 óra és 525 600 perc. 

Ennyi időre érvényes ez az ige minden éven. De vajon mennyire szólt az örömről a 2021-es 

évünk?  

 Ahogy minden évnek kell, hogy legyen egy olyan áldott lezárása, amelyben a mi 

dolgunk elsősorban a hálaadás a megtartatásért, úgy minden napnak kell, hogy legyen egy 

apró csodája, ami megérinti a lelkünket és az emlékét a szívünkbe zárja.  



De vajon mi lehet számunkra ez az emlék, ami olyan örömmel ajándékoz meg, amely 

mindent, ami ellentétje az örömnek azt felülírja és átértékeli az életünkben?  

Nézzük csak ezeket az ellentéteket: A bú, a bánat, a boldogtalanság, a depresszió, a levertség, 

a szomorúság, a bosszankodás, a düh, a felindultság, a harag, az idegesség, az indulat, a 

méreg ezek mind megvakítják az ember szívét és magánzárkába zárják az ember lelkét. S 

igazából ezek az állapotok veszik el azokat a perceket, amiket már nem hozhatunk vissza, s a 

kérdés az, hogy megéri-e mindenkor, szinte ellenne menni az igének, és figyelmen kívül 

hagyni, hogy ma mit kér tőlünk az Úr Igéjén keresztül.  

Az év utolsó napján is szabad és kell azért könyörögni, hogy az Úr mutassa meg azt az utat, 

amelyen járnunk kell ahhoz, hogy örülni tudjunk az Úrban. 

El kell felejtenünk a napok és az órák fogalmát, hogy most jobban odafigyelhessünk a 

percekre. 

 

Mert amikor nem tudjuk még, hogy mi vár ránk és mit kell tennünk…, emlékezz  drága 

testvérem, hogy a kulcstartón is általában az utolsó kulcs az, ami kinyitja az ajtót. S az év 

utolsó napja lehet az a nap, amelyet az Úr rendelt, hogy örüljünk és vigadjunk ezen.  

 

A bánat és a szomorúság az Úrban mindig legyőzhető. S míg az ember önmaga kevés erre, 

addig forrása az örömnek egyedül az Úr lehet.  

Múlt hét pénteken hallhattunk a világot megmozgató legnagyobb örömhírt, a héten pénteken 

örvendezésre hív az ige, s volt egy péntek is, ami az ember megváltásának örömét hívta életre.  

S mi az, amire emlékezned kell: 

Jézus Krisztus itt van veled. Ő szeret téged, veled van, nem hagy el. Ő megbocsátja bűneidet.  

Ő az, aki vezérel, megáld és békességet ad. Ő megerősít és választ ad minden kérdésedre. Kell 

ennél több? 

Kedves Testvérem!  

„Lehet, hogy kicsit elfáradtál és az erőd elhagyott 

Egy sóhaj néha többet mond, mint a gyönyörű mondatok 

Hiszen azt is hallják ott fenn, igen lesz rá felelet 

Csak emeld fel vagy kulcsold össze a kezedet 

 

Refrén: 



Az ima az a kulcs amitől kinyílik a zár 

Olyan ajtók tárulnak, melyekről nem is álmodtál 

Feléled a hit és újra ébred a remény 

Az ima megváltoztatja a dolgok menetét 

 

Lehet, hogy öröm van szívedben és ragyog a napsugár 

Boldog vagy és kiálltásod a Mennybe száll 

Az is lehet, hogy éppen harcolsz, várnak még kemény csaták 

Bátran hívd segítségül a seregek Urát. (Pintér Béla: A kulcs) 

 

Ne ragadj le a régi sebeknél! Isten nagyszerű dolgokat tartogat számodra, ezért folyik a csata.  

Gondold végig a saját életedet. Emlékezz az örömökre és a nehézségekre. Emlékezz mindarra, 

mit Istened közelében az év folyamán megéltél. A szívek és vesék vizsgálója készen áll az év 

utolsó napján téged is megvizsgálni. S miközben percenként múlttá válik a jelen minden perc 

kegyelem és elkészített alkalom az örömre az Úrban.  

S innentől kezdve az öröm felhagy az aggodalmaskodással. Rá mer bízni mindent Istenre. 

Imádságban kész átadni az Úr kezébe mindent, ami az öröm ellentéte, és élni azzal az 

örömmel ami egyedül az Úrban válhat tartós és minőségi örömmé. 

A Lélek gyümölcse között is a szeretet után az öröm van említve.  

Aki önmagában örömöt hordoz, az másoknak is örömöt tud szerezni. Csak azt tudjuk 

továbbadni, ami a miénk. Az önzésben, azonban nincs öröm. Pál a legkilátástalanabb 

helyzeteket megélve is leírja levelében, hogy örüljetek az Úrban mindenkor. Egy év utolsó 

napján is szabad örülni, sőt ha elsepernénk magunk elől még ennek a gondolatát is, akkor újra 

hangzik, hogy: ismét mondom, örüljetek. Szabad a maszka alatt mosollyal tekinteni az ég felé 

a hálát érezni a szívünkben mindazért, amit Jézusban elvégzett értünk az Atya. Az evangélium 

megfelelője is örömhír, örömüzenet. 

Csak az örvendező élet lehet békés. Sőt az örvendező életnek adja Isten a maga békességét. 

Ez a békesség pedig megőrző hatalommal bír.  

Boldog az az ember, aki ma élete Ura előtt örömmel tud megállni. Aki tudja, hogy mit tett 

érte az Ő Krisztusa, hogy terheit lerakva értékelje perceit. Kedves Testvérek! Az 

örökkévalóságnak egy töredékét kaptuk meg itt a földön, ránk bízta az Úr, hogy mit kezdünk 

kimért időnkkel. 

S míg voltak olyan dolgok, amik megbénították az életünket addig új minőséggel töltheti meg 

Isten igéje mindazt, ami előtt mi emberi erőnkkel tehetetlenül állunk.  



S ha  az éven az egészségügyi állapotunkat jelző sok negatív üzenetéért hálát tudtunk adni, 

akkor ma  örülhetünk kegyelemből annak a pozitív töltetű igének, ami  a plusz jel lefelé 

mutató vonalát meghosszabbítva a keresztre irányítja a figyelmünket. Arra a golgotai 

keresztre, ahol elkezdődött a mi örök életünk. Elvégeztetett értünk mindaz, aminek a 

felszabadult és bűntől megszabadult ember ma is örülhet. 

„Örüljetek az Úrban mindenkor! Ismét mondom: örüljetek”.  

Kérjük Istenünket együtt, hogy ez az öröm határozza meg év végi értékelésünk és 

számadásunkat, hogy amikor ránk tekint az Úr, akkor gyönyörködjön gyermekei életében. 

Te tudsz még drága testvérem örülni az Úrban? Fejezd be így az évet és kezd el az újat vele 

MINDENKOR örömmel az Úrban! Ámen 

Utóima:  

Segíts Urunk örülni annak ellenére, hogy vannak, amik fájó sebeket ütnek a lelkükbe. Segíts, 

hogy ezeken túllássunk és teljes bizalommal tudjuk Előtted megfogalmazni imádságainkat, s 

mindent átadni a Te kezedbe.  

Olyan örömért könyörgünk ma, ami az Úrban tud örülni mindenkor. Ami egy olyan forrás 

lehet számunkra, ami felüdít a legkilátástalanabb helyzetben is. 

Ha önmagunkra tekintünk és a mi nyomorult életünkre, megvalljuk Előtted, hogy nincs sok 

okunk a teljes örömre. Itt vagyunk, a saját bűneink következményeiben fuldoklunk, s 

könyörgünk azért, hogy kiszabadító és megszabadító Igéd erejével emelj ki bennünket 

mindabból, ami elveheti azt az örömöt, amely benned válhat állandó megnyugvássá és 

békességgé. 

Köszönjük Neked, hogy az Úr Jézus Krisztus mindvégig kitartott, hogy nekünk örömünk 

legyen. Köszönjük, hogy érte mi Eléd léphetünk és hozhatjuk sokszori önzésünket. Kérünk, 

adj ma szabadságot a sokszori mogorvaságtól, szomorúságtól, haragtól, megbántottságtól és 

hamisságtól. Hogy ne mindenbe beleroskadt lélekkel álljunk ma itt, hanem hálás szívvel. 

Szabadon az örömre. S akinek nem tetszik az örömünk azzal ne foglalkozzunk, mert mindig 

lesznek, akik konzerválják a sérelmeket és bántásokat, s ha már ők nem tudnak minek örülni a 

mellettük élőt is megemésztik.  

Szabadíts meg bennünket a gonosznak mindenféle munkájától, hogy soha ne felejtsük el Isten 

megbocsátó szeretetét, mert Ő az, aki nem emlegeti vétkeinket, hanem kész ma is egy évet lezárni 

és egy újjal megajándékozni miközben örömre hív az Úrban.  

Urunk, hálát adunk a 2021-es évünkért, annak ellenére, hogy nagyon sok olyan napja volt, 

ami elvette a nyugalmunkat. Jelen volt és van családjainkban az állandó aggodalmaskodás, az 

elengedéstől való félelem, a hitünk állandó próbára tétele.  



Imádkozunk mindazokért, akik az éven szeretteiket veszítették el. Veszteségeik 

elhordozásában kérünk, Te add felfoghatatlan erőd és békességed. Szentlelked végezze el 

vigasztaló és sebeket bekötöző munkáját.  

Növeld a mi hitünket és örömünket benned, hogy felkészülten álljunk minden megpróbáltatás 

előtt. Tudjuk, hogy nem lesz könnyebb a következő évünk sem, de hisszük, hogy a világ 

végezetéig Te velünk vagy, nem hagysz el bennünket még akkor sem, amikor szállást talál 

bennünk a kételkedés és tetteid megkérdőjelezése.  

Segíts ma meglátnunk mi az, aminek örülhetünk. Így adunk hálát az éven megkeresztelt 

gyermekekért, a konfirmációkért, a házasságkötésekért, a családjainkban megélt áldott 

pillanatokért, a házasságban tapasztalt szeretetért, a sikeres operációkért, a testi és lelki 

gyógyulásokért.  

S egyben könyörgünk azért, hogy Te őrizd és munkáld gyülekezetünk egységét, légy a idős 

testvéreink támasza, a megfáradtak ereje, az özvegyek és árvák megsegítője, a tanárok és 

gyermekek pihenésének megáldója, betegeink erőforrása, családjaink békességének 

megadója.  

Legyen meg a Te a akaratod életünk minden területén. Az Úr Jézus Krisztusért kérünk, 

hallgasd meg imánkat. Ámen 

Úri ima: Jézus mondja: Ti azért így imádkozzatok… 

Adakozás: 

Áldás: „Ezeket azért mondom nektek, hogy az én örömöm legyen bennetek, és örömötök 

teljes legyen.”(Jn15,11) Ámen 

Hirdetések: 

Záró ének:280:5.6. : „Tökéletességnek Atyja, Az öröm szívemet hatja…” 

 


