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Köszöntés: „Az ÚR az én pásztorom, nem szűkölködöm. 2Füves legelőkön terelget, csendes 

vizekhez vezet engem. 3Lelkemet felüdíti, igaz ösvényen vezet az ő nevéért. 4Ha a halál árnyéka 

völgyében járok is, nem félek semmi bajtól, mert te velem vagy: vessződ és botod megvigasztal 

engem. 5Asztalt terítesz nekem ellenségeim szeme láttára. Megkened fejemet olajjal, csordultig 

van poharam. 6Bizony, jóságod és szereteted kísér életem minden napján, és az ÚR házában 

lakom egész életemben.”(Zsolt 23,1-6) Ámen 

Ének: 23:1-3: „Az Úr énnékem őriző pásztorom…” 

Előfohász: „16Az elveszettet megkeresem, az eltévedtet visszaterelem, a sérültet bekötözöm, a 

gyengét erősítem, a kövérre és az erősre vigyázok; úgy legeltetem őket, ahogy kell.”(Ez 34,16) 

Ámen 

Előima: Irgalmas és könyörülő Urunk! 

Kérünk, Te legeltess ma bennünket. Jó pásztorként légy jelen a mi gyülekezetünkben, hogy 

necsak fülünket fordítsuk ma az irányodba, hanem szívünket, lelkünket, gondolatainkat és 

hitünket is. Rád tekint Urunk ma hitünk, megváltó Istenünk, aki ma is imára biztatsz és munkára 

buzdítasz mindnyájunkat.  

Köszönjük Neked, hogy amikor ma ránk tekintesz, akkor bűnös voltunktól mélyebbre látsz és 

látod lelki arcunkat, amire olykor a boldogság és a békesség is kiül…, de van, amikor a 

nyomorúság, a szenvedés, a fájdalom és a félelem jellemez bennünket. 

Kérünk, Te, aki látsz minden bajt, eltévelyedést, sérülést és gyengeséget bennünk és 

körülöttünk, könyörülj rajtunk! Könyörülj rajtunk és legeltess ma bennünket úgy, ahogy kell. 

Könyörülj rajtunk, hogy mindent a hátunk mögött hagyva egyedül Rád figyeljünk, aki ma is 

hisszük, hogy kész vagy felhasználni a szívünket megcélzó Igédet. Hadd váljon most el a 

lényegtelentől a lényeg. Hadd halljuk meg tanácsodat, útmutatásodat, biztatásodat és 

buzdításodat, amik képesek kiemelni a hétköznapokból és egyedül arra figyelni, amit Te tettél 

értünk a kereszten, hogy a szolgálatod és engedelmességed eredményeként megváltott 

bűnösökként Előtted álljunk, beállva a tanítványok sorába, mint akik készek tanulni, készek 

tanítómesterükre figyelni és készek Neked engedelmeskedve szolgálni.  

Szentlélek Isten könyörgünk légy jelen közöttünk. Te válaszd ki magadnak életünket, Te 

szenteld meg ittlétünket, Te küldj majd tovább erőddel és hatalmaddal, Te adj kitartást és 



szüntelen imádságot az ajkunkra, hogy mindenkor kérni tudjuk az aratás Urát, hogy küldjön 

munkásokat az aratásba. Jézus Krisztusért, hallgasd meg imánkat. Ámen 

 

 

Textus: Máté evangéliuma 9, 35-38 Az a Szent Ige, amelynek alapján szólni kívánok hozzátok 

a Szentlélek Isten segítségül hívásával, megírva található… 

„35Jézus bejárta a városokat és a falvakat mind, tanított a zsinagógáikban, hirdette a mennyek 

országának evangéliumát, gyógyított mindenféle betegséget és erőtlenséget. 36Amikor látta a 

sokaságot, megszánta őket, mert elgyötörtek és elveszettek voltak, mint a juhok pásztor nélkül. 

37Ekkor így szólt tanítványaihoz: Az aratnivaló sok, de a munkás kevés: 38kérjétek tehát az 

aratás URát, hogy küldjön munkásokat az aratásába.” 

Szeretett Testvérek az Úr Jézus Krisztusban! 

Jézus szolgálatában számomra példaértékű, hogy mindig úton van. Sehol nem olvasunk 

arról, hogy egy kényelmes karosszékben ülve várja, hogy majd odamegy hozzá valaki, hanem 

a mai szakaszunkban is azt olvastuk, hogy bejárta a városokat és a falvakat.  

Miközben bejárta a vidéket nemcsak szétnézett, hanem látott is és meghallotta a 

segítségért kiáltók hangját.  

Ő hallotta a megszállott néma segélykiáltását. Ő látta azokat a vakokat, akiknek a 

„Könyörülj rajtunk, Dávid Fia!” mögött ott volt a hitük. Ő látta annak az édesanyának és 

édesapának a fájdalmát, akik gyermeküket veszítették el. Ő látta  a vérfolyásos asszony 12 éves 

szenvedését és erejének az elvesztését, akit végül hite tartott meg. Ő látta tanítványát a pénzéhes 

vámszedőben, akit már többé nem a pénz csörrenésének a hangja vezetett, hanem a „Kövess 

engem!”  hívás csengett a fülében. Ő látta a leprások tisztátalanságát és a kiközösített 

megszállottak szenvedését.  Látta őket és kész volt megérinteni őket, kész volt hozzájuk lépni, 

megszólítani őket és hitükre hivatkozva új életet ajándékozni nekik.  

S ma Ő az, aki lát téged és engem is drága testvérem! 

Látja, hogy mit jártál meg a mai nap folyamán, látja a mögötted lévő utat, a fájdalmaidat, 

nyomorúságodat, a veszteségeidet, a betegségeidet a belső és külső harcaidat. S ha mindezekkel 



elé tudsz menni és hittel kérni, akkor számíthatsz a te jó pásztorod bekötöző szeretetére és 

gyógyítására.  

Megérint és megérintheted, mert Előtte a hited az, ami lényeges. A hited, ami ma idehozott. A 

hited, ami életed nehezebb szakaszain átsegített. A hited, ami akár hegyeket is megmozdíthat. 

Ami várni és kérni tudja Ura jelenlétét. 

Kedves Testvérek!  

 Jézus működésének két fontos eleme volt:  Isten országának hirdetése és a betegek 

gyógyítása.  

Ezt öröklik meg az őt követő tanítványok megbizatásként. Jézus az, aki megbízza őket a 

következő szakaszban, hogy hirdessék az evangéliumot. S tettében, ami vezeti az az, hogy 

amikor rátekint a nép meggyötörtségére és elesettségére megszánja őket. A jó pásztor tudja, 

hogy mire van szüksége a juhainak, s egyedül az Úrtól jöhet a segítség ebben az esetben is.  

Jézus buzdítja a tanítványokat, hogy kérjék az aratás Urát, hogy küldjön munkásokat, akik szív 

szerint készek és hajlandóak olyan formában az Úrnak élni, hogy közben másokért szolgálnak 

hirdetve az életmentő evangéliumot.  De, amikor az emberi erőforrás ütemesen fogy oda kevés 

az ember segítsége, még abban az esetben is, ha mindent megtesz embertársáért. Egyedül az 

aratás Ura képes újat kezdeni és teremteni a meggyötört és elesett helyzetben.  

Elhívásunknak és küldetésünknek az adhat értelmet, ha mindenkor együtt tudunk imádkozni az 

aratás Urához azokért a munkásokért, akik elsősorban pásztorok és nem béresek. Akiknek nem 

jár le a munkaidejük, hanem készek ajtót nyitni minden elesett előtt és azzal a lelkülettel 

szolgálni, amivel maga az Emberfia. Az az Emberfia, aki nem azért jött, hogy neki szolgáljanak, 

hanem azért, hogy Ő szolgáljon.  

Mert kevés egy-egy gyülekezetben a méltatlan és hivatalos szolga.  Az aratás urának elhívott 

és kiküldött munkatársakra van szüksége, hogy a megérett gabonát összegyűjtsék.  

Az aratás az Ószövetség alapján inkább a végítélet jelképe, itt ebben az igében Isten népe 

összegyűjtésének jelképévé válik az ítélet bekövetkezte előtt. Ez egyben a megmentést is jelenti 

az ítélettől. Egyfajta egybegyűjtés az üdvösségre. Ebből is láthatjuk, hogy az aratás Urának a 

kegyelme még mindig nem fogyott el.  

Kedves Testvérek! 



A héten összeült gyülekezetünk missziói bizottsága, hogy a 2022-es évre Isten segítségével 

tervezzünk, s ha az Úr is úgy akarja akkor megvalósuljon minden olyan alkalom, ahol Isten 

Igéje hívja mindazokat, akik a jó pásztor közelében biztonságra, szeretetre, lelki növekedésre 

és hitbeli erősödésre éheznek és szomjaznak.  

Hiszen ott vannak, ott élnek körülöttünk azok, akiknek szükségük van Isten Igéjének gyógyító 

erejére.  

Munkás lehetsz Te magad is, drága testvérem. Munkaterület pedig van bőven. A lelki 

munkaerőpiacon soha nincs munkanélküliség. S míg nincsenek ideális feltételek, addig ide 

küldi tanítványait, s biztatja őket, hogy kérjék az aratás urát, hogy küldjön munkásokat.  

 Az Úr elküldi az övéit úgy, mint bárányokat farkasok közé.  

Könyörögjünk kitartó és alkalmas munkásokért és végezzük hűséggel a Megváltónktól ránk 

hagyott munkát.  Hiszen azért ébresztett fel ma reggel az Úr, hogy azt mondja neked, hogy 

kövess engem. Csináld azt, amit én csináltam. Éljük oda az emberek elé, amit Jézustól tanultunk 

annak lesz áldása és gyümölcse.  Hiszen te vagy Krisztus képviselője azon a helyen, ahol élsz, 

ahol dolgozol és ahol szeretsz. 

A mai gyülekezetek tagjait is arra biztatja, és azzal bízza meg az ige, hogy saját területükön 

hirdessék az igét, a betegek gyógyítását, az elesettek felkarolását, az elveszettek összegyűjtését. 

S számomra nagy áldás, amikor az alakuló választók névjegyzékében a nevek és a dátumok 

helyükre kerülnek s egy-egy látogatás során ezekhez egy élettörténet és hitvallás is párosul.  

Engedd, hogy rád találjon a jó pásztor, hogy Te róla tudj bizonyságot tenni necsak szavakkal 

hanem tettekkel is, kérve az aratás urát, hogy Ő ajándékozon meg Szentlelke erejével, hogy 

megtaláljuk munkaterületünket, azokat a személyeket, akiknek Ő már elkészítette az Úr Jézus 

Krisztusban az üdvösség útját.  

Keresnünk kell azokat, akik eltévedtek, mert mindenki egyenként értékes a pozsonyi 

gyülekezetben is. El kell menni, s nem ülni és várni. Jézus kijelentéséből láthatjuk, hogy az 

összegyűjtés az aratásra már megkezdődött.  

Ha elhanyagoljuk a missziói szolgálatot, akkor azzal lemondunk Jézus kijelentéséről is, s 

hatalma nem lesz élő és ható a mai gyülekezetek életében.  



Nem szabad engednünk, hogy emberek hatalma uralkodjon egy-egy gyülekezetben, hanem 

mindenkor szem előtt kell tartanunk, hogy Jézus hatalma jelen van egy gyülekezetben és 

láthatatlanul is munkálkodik abban.  

Az Ige ma is segítséget akar nyújtani abban, hogy ne a saját kis konfortzónánkban maradva 

éljük meg hitéletünket, hanem merjünk nyitni azok felé, akik tele vannak egyházkritikával, 

akiket elfordított és elvitt gyülekezetünkből a kiábrándultság és teljes közömbösségbe zárkózva 

eltávolodtak a gyülekezetektől.  

De ha úgy gondoljuk, hogy egyedül ehhez kevesek vagyunk, akkor kérjünk, zörgessünk 

imáinkkal az Úrnál. Istennek van hatalma arra, hogy új kezdetet teremtsen, s olyan 

munkatársakkal ajándékozzon meg, akikkel előre léphetünk és nem egy helyben menetelünk 

miközben Isten munkásainak nevezzük magunkat.  

Kérjük a Szentlélek Isten arra, hogy gyülekezetünkben válasszon ki magának olyan 

munkásokat, akik készek útra kelni és az Úr nevében szolgálni. Ámen 

Utóima: Irgalmas Urunk! 

Köszönjük Neked, hogy Te ma is imára buzdítod közösségünket. Ezért merünk ma Téged 

megszólítani és kérni, mint az aratás Urát, hogy küldj munkásokat és egyben formálj bennünket 

is kitartó munkásokká, akik nem adják fel. Támogass minden oldalról és segíts abban 

Szentlelked ereje által, hogy amikor akadályokat látunk,… amikor elgyötört és elesett helyzetek 

vannak előttünk, azokra feladatként tudjunk tekinteni.  

így hozzuk ma eléd a népszámlálási adatokat. Urunk köszönünk Neked minden olyan lelket, 

aki megvallotta hozzád tartozását, de egyben könyörgünk ennek az országnak a hitetlen részéért 

is. Látjuk, hogy van aratnivaló, és könyörgünk ma a Te munkásaidért.  

Kérünk, könyörülj ezen a világon, hogy egyre többen felismerjék határtalan szereteted, amelyet 

megmutattál a mi Megváltónk által, aki nem kerülte el a szenvedő és beteg embereket, hanem 

közösséget vállalt velük.  

Hisszük, hogy imádság nélkül felesleges minden erőfeszítésünk. Kérünk hát, hogy tekint ma 

ránk, lásd meg és halld meg feléd címzett és belső szobánkban megfogalmazott imádságainkat, 

s legyen meg a Te akaratod úgy személyes életünk, mint családunk, gyülekezetünk, országunk 

és világunkra nézve. Az Úr Jézus Krisztusért, hallgasd meg imánkat. Ámen  



Úri ima: Jézus mondja: Ti azért így imádkozzatok… 

Adakozás: 

Áldás: Az Atyának kegyelme, a Fiúnak szeretete és Szentlélek Istennek hitet erősítő és imára 

indító ereje legyen és maradjon mindnyájunkkal. Ámen 

Ének: 396:1-3: „Ébredj, bizonyság tévő Lélek!” 

 


