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Köszöntés: „Ember, megmondta neked, hogy mi a jó, és hogy mit kíván tőled az ÚR! Csak 

azt, hogy élj törvény szerint, törekedj szeretetre, és légy alázatos Isteneddel szemben.”(Mik 

6,8) Ámen. 

 

Ének: 469:1-5: „Jézus nyájas és szelíd…” 

 

Előfohász: „Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és meg vagytok terhelve, és 

én megnyugvást adok nektek.” (Mt 11,28) Ámen. 

 

Előima: Kegyelmes Urunk! 

Kérünk, tekints ma ránk szelíd szemeddel, és amikor látod minden bűnűnket és vétkünket, 

akkor ne vess el bennünket a Te orcád elől. Fordítsd ma felénk orcádat és könyörülj rajtunk, 

hogy hívásodra engedelmességgel tudjunk válaszolni. Kérünk, Te vizsgáld meg szívünket és 

gondolatainkat, hogy készek legyünk elszakadni mindattól, ami roskadásba és pusztulásba 

visz. Előtted vannak életünk lapjai. Előtted vannak mindnyájunk terhei és fáradságai. Te tudsz 

arról, hogy mi az, ami napi szinten elveszi békességünket és nyugalmunkat. Ezért kérünk, 

hogy szólj hozzánk, úgy ahogy csak Te tudsz, hogy felismerjük a bennünk és körülöttünk lévő 

felesleges igákat, amik nem engedik, hogy magunkra vegyünk a Te igádat. Taníts ma 

bennünket szelídségre és formáld alázatossá szívünket, hogy Igéd megtalálja mindazokat, 

akik boldogító és könnyű teherre vágynak, akik már nem akarnak tovább úszni az árral, 

hanem a közeledben maradva kívánják átértékelni életüket és kapcsolataikat. Szentlélek Isten 

ölelj át bennünket jelenléteddel. Várunk Rád azt remélve, hogy szelíd hangodat újra 

meghallhatjuk és hálánkat hozhatjuk mindazért, amit Jézus tett értünk, amikor a bűn terhét 

levette rólunk és értünk engedelmes Fiú Istenként elkészített egy olyan utat, amelyen Ő 

velünk jár. Kérünk, légy jelen ma is istentiszteletünkön és áld meg mindazokat, akiket ma 

idehoztál, vagy otthonaikban élnek az Igével. Jézus Krisztusért kérünk, hallgass meg minket. 

Ámen.  

 

Textus: Máté evangéliuma 11, 29.30. Az a Szent Ige, amelynek alapján szólni kívánok 

hozzátok a Szentlélek Isten segítségül hívásával, megírva található… 

„Vegyétek magatokra az én igámat, és tanuljátok meg tőlem, hogy szelíd vagyok és alázatos 

szívű, és megnyugvást találtok lelketeknek. Mert az én igám boldogító, és az én terhem 

könnyű.” 

Szeretett Testvérek az Úr Jézus Krisztusban! 

Az Úr Jézus megoldást kínál mindazoknak, akik megnyugvásra vágynak. De a megnyugvás a 

lelkünknek nem lelki békét jelent, hanem üdvösséget az egész ember számára.  

Először hív, majd feladatot ad. Egy olyan réteget hív magához ebben a részben, akik senkinek 

sem kellenek. Akik megfáradtak, összetörtek és megtörtek, méltatlannak érzik magukat még 

arra is, hogy bármilyen irányba elinduljanak, kilátástalan a helyzetük. De minden bűnük és 

erőtlenségük ellenére kész megtartani őket az Úr.  

Ne aggódj hát és ne mond azt, hogy képtelen vagy az előtted álló pályát megfutni, hanem 

figyelj az Ő hívására és tanítására. Hiszen ma sem a saját erőforrásodból kell táplálkoznod, 



hanem az Övéből. S míg a testi fáradságot el lehet rejteni a környezetünkben, s egy ideig meg 

lehet játszani az erőset, addig a lelkünk állapotát engedjük az Úrnak megvizsgálni. Egyedül Ő 

tud segíteni bajunkon, ha mi készek vagyunk Előtte kiönteni a szívünket.  

Ő nem azt akarja ma sem, hogy szedd össze magad és úgy lép ki ebbe a világba, hanem Ő 

akar összeszedni már ott a belső szobádban s úgy elküldeni, mint alázatos és szelíd szolgáját. 

S közben boldognak nevez, amikor kimondja, hogy boldogok a szelídek, mert ők öröklik a 

földet. „Vegyétek magatokra az én igámat…” A törvényről van szó, amikor igáról hallunk. A 

választott nép számára ez 613 törvényt jelentett a Tórából és rengeteg szabályt, amit be kellett 

tartani ahhoz, hogy az ember megfeleljen Istennek. Jézus egy későbbi fejezetben még erről 

szól majd:  

Mt 23,4:„1Akkor Jézus így szólt a sokasághoz és a tanítványaihoz: 2Az írástudók és a 

farizeusok Mózes törvényhozó székében ülnek. 3Mindazt tehát, amit mondanak, tegyétek meg 

és tartsátok meg, de cselekedeteiket ne kövessétek, mert nem azt teszik, amit mondanak. 

4Súlyos és elhordozhatatlan terheket kötöznek egybe, és az emberek vállára rakják, de maguk 

egy ujjal sem akarják azokat megmozdítani.” Ez a fajta iga volt az emberek életében a 

legnagyobb teher, amit hordozni kellett. A farizeusok ezeknek a betartatásával 

ellehetetlenítették az emberek életét. Ez szinte megmérgezte a kapcsolatukat Istennel, mert 

állandóan azon pörögtek, hogy hogyan teljesítsék azt, amit az Úr kér tőlük. A sok áldozattal 

kapcsolatos leírás és szabályok betartása. A sok szokás, amibe bele tud fulladni egy közösség, 

mert már szinte a lényegtől fordul el és a szokások rabjává válik. A lemondások sorozata, mit 

mikor szabad és nem szabad, a cselekedetek, a szombat napi szabályok és sorolhatnám… 

De az Istennel való kapcsolatba akkor és ma sem vihet az ember többet, mint az alázatos 

szívét és Jézus ebbe a szívbe akarja belevésni azt a törvényt, amit Ő nem eltörölni és felülírni 

jött, hanem betölteni. Mert nála nem az emberi teljesítmény a fontos. Ő, mint törvény 

betöltője mindenkor a szeretet hangján közeledik felénk és úgy kíván jelen lenni az 

életünkben.  

Mt 5,17: „Ne gondoljátok, hogy azért jöttem, hogy érvénytelenné tegyem a törvényt vagy a 

próféták tanítását. Nem azért jöttem, hogy érvénytelenné tegyem, hanem hogy betöltsem 

azokat.” 

Mt 7,12: „12Amit csak szeretnétek, hogy az emberek tegyenek veletek, mindenben ugyanúgy 

tegyetek ti is velük, mert ezt tanítja a törvény és a próféták.” 

Mt 22,37-40: „37Jézus így válaszolt: „Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes 

lelkedből és teljes elmédből.” 38Ez az első és a nagy parancsolat. 39A második hasonló ehhez: 



„Szeresd felebarátodat, mint magadat.” 40E két parancsolattól függ az egész törvény és a 

próféták.” 

A törvénynek - az igának az ilyen fajta megközelítése már nem kőtáblákra kerül fel, hanem 

olyan szívre-szívbe, amely kész szelídséggel és alázattal elfogadni tanítómestere igáját. Ő az, 

aki példát mutat az igahordozásban, amikor megmutatja, hogy hogyan rendeljük magunkat alá 

Isten akaratának,…hogy ne kényszer legyen az Istenre hagyatkozás a személyes 

hitéletünkben, hanem szívből tegyük mindazt, amivel megbíz bennünket az Úr. Nem mi 

húzzuk vele az igát, hanem Ő velünk. Tanít, hogy vele együtt tudjunk mozogni, hogy a 

szelídséget és az alázatot Tőle tanuljuk. A teher nagyobb része Rajta van. 

Kedves Testvérek! A jézusi iga felvétele mindig tanulással jár. S ma elsősorban azon van a 

hangsúly, hogy tanuljuk meg tőle, hogy szelíd és alázatos szívű. Csak ez a fajta lelkület 

szabadíthatja meg az embert szorongásától, a megfelelési kényszertől, a saját célja elérése 

érdekében támasztott elvárásoktól. Mert ami legjobban el tudja venni az ember minden erejét 

az az önző világában megélt harcai, amikor többet és többet akarva az irigysége és a 

féltékenysége felemészti miközben lehet, hogy az egész világot megnyeri, csak közben 

lelkében kárt vall. A krisztusi igehordozásban már nem nekem kell erőlködnöm, hanem az ige 

dolgozik bennem. S míg az igát a vállakra tették, addig az Úr ma az Igét a szívünkre akarja 

helyezni, hogy hordozzuk, forgassuk, használjunk, éljünk általa. S miközben Ő életünk 

minden napján ütőerünkön tartja a kezét, nem hagy bennünket erőnkön felül megterhelni.  

S megtapasztalhatjuk, hogy nemcsak az iga közös, hanem egyidejűleg Ő a gondviselő gazda 

is, aki mindenben olyanná lett, mint mi, kivéve a bűnt. Aki hamarabb belehajtotta fejét az 

igába, mint bármelyikünk. Ő az, aki sokkal korábban egy olyan terhet hordozott el, amire mi 

képtelenek lennénk.  

„7Amikor kínozták, alázatos maradt, száját sem nyitotta ki. Mint a bárány, ha vágóhídra 

viszik, vagy mint a juh, mely némán tűri, hogy nyírják, ő sem nyitotta ki száját.” (Ézs 53:7) 

Ilyen formában hordozta el bűneinket a kereszten. S nem egyszerűen fentről figyeli életünk 

folyását, hanem társként tekint ránk. Meghívja mindazokat, akik megfáradtak és meg vannak 

terhelve, hogy mellette csendesedjenek le és nyugodjanak le.  

Drága Testvérem! Fáradt vagy? Meggyötört vagy? Azt sem tudod, mit kezdj azzal, ami ellen 

napi szinten megpróbálsz harcolni? Úgy érzed, hogy testi és lelki erőd is lassan elfogy? A 

legszorosabb kapcsolat köztem és az Úr között akkor alakulhat ki, ha Ővele egy igába 

kerülök. Szükségünk van Rá. Nélküle nem tudunk semmit sem tenni. Mert míg nem kerülünk 

az Ő igájába, addig valaki máséban vagyunk. Ez a más pedig maga a gonosz. A gonosznak 

pedig mindig az a célja, hogy elszakítson az Úr Jézustól. Nagy mestere az elhordozhatatlan 



terhek kiosztásának. Tudja gyengepontjainkat és ismeri életünk sérült részeit, s ott üt meg, s 

oda helyez még nagyobb nyomást, ahol biztos abban, hogy fájni is fog. Célja mindenkor, 

hogy még jobban megnyomorítson. Azonban az Úr Jézus a Szentlélek és Igéje által nem 

szűnik meg meghívóját konkrétan a nevedre címezni. Hív, megnyugtat, tanít, értelmet ad az 

igahordozásnak. Hiszen az iga egy erőátviteli eszköz is. Ezáltal egyedül Ő az, aki 

teherbírásunk határait képes felülírni. S ha úgy tekintesz életed egy-egy szakaszára, hogy nem 

tudod, hogyan élted túl, akkor lelki szemeid előtt ne csak magadat lásd, hanem azt is, Aki 

sasszárnyon hordozott. Aki megvédett és ott volt melletted és bajodban védet. S ma Őt ne 

csak múltban cselekvőként lásd, hanem jelenben élőként is, Aki kész neveden szólítani, 

Önmagához hívni és megnyugvást adni lelkednek azáltal, hogy az üdvösséget már számodra 

is elkészítette. Ámen.   

Utó ima:  

Irgalmas Urunk! 

Várunk és vágyunk Rád. Rád, aki szelíd hangoddal ma is keresed és kész vagy formálni 

szívünket. Segíts hűségedre hűséggel, igazságodra igazsággal és tanításodra 

engedelmességgel válaszolni. Köszönjük, hogy Nálad kész van az az iga, amely boldogító és 

könnyű. Hisszük, hogy leírhatatlan az a biztonság, ami Nálad vár. Mégis annyi mindenbe 

kapaszkodunk még mindig. Nehezen utasítjuk el azokat az igákat, amik csak felemésztenek. 

Kérünk, segíts kiszabadulni azok alól az igák alól, amik már szinte kisebesítették nyakunkat 

és vállunkat. Te gyógyítsd ezeket a sebeket.  Igéd ereje által segíts abban, hogy a Te igádra 

vágyjunk és azt fel is vegyük. Köszönjük Urunk, hogy ezt a fajta igát nem egyedül kell 

hordoznunk, hanem Te ott vagy minden helyzetben mellettünk. Köszönjük, hogy már 

annyiszor tapasztalhattuk szereteted és kegyelmed. Vezess abban, hogy le tudjuk venni 

magunkról a tisztátalanságot és minden gonoszságot és szelíden fogadjuk mindenkor a belénk 

oltott igét, amely meg tudja tartani a lelkünket. Köszönjük Neked, hogy Jézus már kijárta a 

békesség és a megnyugvás útját. Valamint a szelídség és alázat útját, s így általa mi is 

mehetünk hozzád, aki elkészített hellyel vársz bennünket. Vedd ki bensőnkből a kőszívet és 

kérünk alázatos szívért, ami képes meglátni Élete Urát. Imádkozunk a kimerültekért, a 

lemerültekért, a lelki betegekért, a saját bűneikkel szemben tehetetlenekért, azokért, akiket 

nincs, aki szeressen. Könyörgünk azokért Urunk, akik belefáradtak már a rossz hírekbe, de a 

jó hírtől az evangéliumtól elfordulnak. Így adunk hálát ma a gyermekek féléves értékeléséért, 

az egyetemisták sikeres vizsgáiért, betegeink erőtlenségében a TE erődért. Köszönjük, hogy 

minden új napon rácsodálkozhatunk a TE kegyelmedre és hűségedre. Az Úr Jézus Krisztusért 

hallgass meg minket. Ámen. 

 

Úri ima: Jézus mondja: Ti azért így imádkozzatok… 

 

Adakozás 

 

Áldás: „Semmiért se aggódjatok, hanem imádságban és könyörgésben mindenkor hálaadással 

tárjátok fel kéréseiteket Isten előtt; és Isten békessége, mely minden értelmet meghalad, meg 

fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat Krisztus Jézusban.” (Fil 4,6-7) Ámen. 

 

Ének: 460:1-6: „Amint vagyok…” 


