
2022.10.25. 

Köszöntés: „1Vele együtt munkálkodva intünk is titeket: úgy éljetek, mint akik nem hiába 

kapták Isten kegyelmét. 2Mert ő mondja: „A kegyelem idején meghallgattalak, és az 

üdvösség napján megsegítettelek.” Íme, most van a kegyelem ideje! Íme, most van az 

üdvösség napja!”(2Kor6,1.2.) Ámen 

Ének: 95:4: „Mert Ő Istenünk és Urunk…” 

           130:1-4: „Tehozzád teljes szívből …” 

Előfohász: „Törvényemet szívükbe adom, és elméjükbe írom, 17bűneikről és 

gonoszságaikról pedig többé nem emlékezem meg.” 18Ahol pedig bűnbocsánat van, ott 

nincs többé bűnért bemutatott áldozat.”(Zsid10,16b-18) Ámen 

Előima: Kegyelmes Urunk! 

Bűnbánó szívvel állunk meg ma Előtted és kérünk, ajándékozz meg a Te békességeddel és 

azzal a nyugalommal, amely egyedül az irányodból áradhat be a mi életünkbe. Hála 

Neked azért, hogy újra úrvacsorai közösségünkre készülhetünk, hogy nem vonod meg 

tőlünk kegyelmedet és  hűségedet megmutatod minden nap, amikor készek vagyunk 

közeledni feléd, de akkor is, amikor megfeledkezünk arról, hogy minden  bennünket érő 

esemény mögött ott van a Te hatalmas kezed.  

Hadd döntsünk ma újra melletted Urunk, ezzel nemet mondva a bűn minden formájára. 

Hadd tudjuk Előtted kiönteni a szívünket, s közben kérni, hogy Te tisztíts meg bennünket 

egyenként, hiszen előtted van az egész életünk, szolgálatunk, családunk, békétlenségeink 

és aggodalmaink.  Hisszük, hogy a Te erőddel és mellénk állásoddal készek lehetünk 

pusztai vándorlásunk alatt bizalommal megtenni minden lépésünket.  

Köszönjük a hit ajándékát, s kérünk terjeszd ki ránk ma is Szentlelked erejét, hogy Igéd ne 

szóljon hiába, hanem tanítson, ha kell akkor feddjen, jobbítson meg, neveljen az 

igazságban, hogy mint a Te követőid fel legyünk készülve a jó cselekvésére.  

Köszönjük, hogy ma is kész vagy figyelmeztetni bennünket és rámutatsz szívünk 

állapotára, s nem hagysz bennünket a gonoszság és a hitetlenség fogságában. Kérünk, 

Urunk add, hogy növekedjünk a beléd vetett bizalomban, hogy buzdításként éljük meg 



Igéd minden szavát, s mi magunk is buzdítani tudjuk a környezetünkben élő 

megkeseredett lelkeket.  

Imádkozunk az általad idehozott testvérekért, köszönjük Neked azokat, akik nem fáradnak 

bele a hozzád való közeledésbe. Köszönjük az ő hűségüket, bizalmukat, szeretetüket, 

hogy készek ma is új szívet kérni, amely csak teérted dobog. 

Kérünk, áld meg bűnbánattartásunkat, légy jelen Szentlelkeddel, vésd szívünkbe üzeneted, 

szólj hozzánk, mert hallják a Te szolgáid. Jézus Krisztusért, hallgasd meg imánkat.Ámen 

Textus: Zsidókhoz írott levél 3,7-19 

„7Ezért, amint a Szentlélek mondja: „Ma, ha az ő szavát halljátok, 8ne keményítsétek meg 

a szíveteket, mint az elkeseredéskor, a kísértés napján a pusztában, 9ahol megkísértettek 

engem őseitek azzal, hogy próbára tettek, bár látták tetteimet negyven éven át. 10Ezért 

megharagudtam erre a nemzedékre, és ezt mondtam: Tévelygő szívű ez a nép, mert nem 

ismerte fel az én utaimat. 11Meg is esküdtem haragomban, hogy nem mennek be az én 

nyugalmam helyére.” 12Vigyázzatok, testvéreim, senkinek ne legyen közületek hitetlen és 

gonosz szíve, hogy elszakadjon az élő Istentől. 13Sőt buzdítsátok egymást minden egyes 

napon, amíg tart a ma, hogy meg ne keményedjék közületek valaki a bűn csábításától. 

14Mert részeseivé lettünk a Krisztusnak, ha azt a bizalmat, amely kezdetben élt bennünk, 

mindvégig szilárdan megtartjuk. 15Mert amikor ezt mondja az Írás: „Ma, ha az ő hangját 

halljátok, ne keményítsétek meg a szíveteket, mint az elkeseredéskor”, 16azt kérdezzük: 

kik keseredtek el, amikor ezt hallották? Nemde mindazok, akik Mózes vezetésével 

kijöttek Egyiptomból? 17És kikre haragudott negyven éven át? Nem azokra, akik 

vétkeztek, akiknek a teste elhullott a pusztában? 18És kiknek esküdött meg, hogy nem 

mennek be nyugalma helyére, ha nem azoknak, akik engedetlenekké váltak? 19Látjuk is, 

hogy nem mehettek be hitetlenségük miatt.” 

Bűnbánatot tartó keresztyén gyülekezet, 

szeretett testvéreim az Úr Jézus Krisztusban! 

Amikor Isten Igéje szól hozzánk sokkal több történik, mint egy igehirdető 

felkészülésének az továbbadása. A Szentlélek Isten jelen van minden olyan alkalmunkon, 

ahol ketten vagy hárman összejönnek az Úr nevében.  



Jelen van ott, ahol közös dicsőítéssel kezdjük meg alkalmainkat, amikor tiszta szívből 

éneklünk Urunknak. Jelen van ott, ahol Jézus Krisztus nevében könyörgünk  és kiöntjük 

előtte szívünket, amikor imádságban megszólítjuk. Jelen van ott, ahol Isten Igéje áll a 

középpontban, s ahhoz kívánjuk igazítani életünket.  

A Szentlélek jelenléte nélkül üres minden közösségi alkalmunk, s aki mielőtt minősíti 

bárkinek is a szolgálatát először könyörögjön a Lélek ajándékáért, mert a 

megkeményedett szív soha nem fog  áldást látni ott, ahol az Úr nevében szólnak.  

Ezért „Ma, ha az ő szavát halljátok, 8ne keményítsétek meg a szíveteket, mint az 

elkeseredéskor, a kísértés napján a pusztában, 9ahol megkísértettek engem őseitek azzal, 

hogy próbára tettek, bár látták tetteimet negyven éven át.”  

A múlt említésének célja, hogy egy új igazságot nagyítson fel. A cél, hogy megértesse, 

hogy hogyan is van jelen Krisztus az Ő háza népe életében. S ennek legjobb módja, ha 

rámutat arra, hogy hogyan működik az életükben. Az Atya és a Fiú módszerei egyeznek, 

hiszen a gyülekezethez szól, beszél hozzá, s munkája ott van, felismerhető életük 

eseményeiben. A hitetlenségbe eséstől akar bennünket Izráel példáján keresztül megóvni a 

Lélek, hiszen a Lélek bizonyságtétele nélkül nem lehet meghallani Jézus szavát. Ő az, aki 

ma este is a Szentírás fekete nyomtatott betűit megeleveníti és elültei fülünkben, 

gondolatainkban és szívünkben az Igét. Ezáltal is formálva bennünket, hogy elvezessen 

arra a megnyugvásra, ahol már nem kell bűneink terhe alatt roskadozva járni, 

megfeszülve, tele aggodalommal, hanem elég, ha élő hittel tekintek arra az Úrra, aki 

magára vette szennyes ruhámat, s a végső nyugalom helyén helyet készít számomra is.  

Ebből is láthatjuk, hogy az Atya, a Fiú és a Szentlélek munkája elválaszthatatlan 

egymástól.  

„Ma” hangzik az ige. S a ma élő vándorló népet is megcélozza. A saját pusztai 

vándorlásunk során is számíthatunk jelenlétével. Minden bennünket ért esemény mögött 

ott állt, s minden bennünket váró esemény nála van. De tudunk-e teljes bizalommal hinni 

az Ő ígéreteinek teljesülésében?  

A vándorló nép egykori útjának a célja a nyugalom. S a ma vándorló nép célja sem 

változott. Ez az az állapot, amikor majd Isten imádásán és dicsérésén lesz a hangsúly.  



Kedves Testvéreim! Azonban az ember szabadságához tartozik az, hogy mi előtt és ki 

előtt nyitja meg a szívét vagy éppen mi előtt vagy ki előtt zárja be a szívét. 

Ebben a rövid szakaszban pedig 3 tulajdonsága van megnevezve a szívnek: tévelygő, 

hitetlen és gonosz. A fő motor a szervezetünkben, ha mérgezve van ezekkel a 

tulajdonságokkal, hamar felmondja a szolgálatot. De ha hitéletünket is befolyásolja az 

ilyenfajta szív, akkor abban az esetben soha nem megyünk be a nyugalom helyére.  

Ezért szólít fel az Ige a vigyázásra: „Vigyázzatok testvéreim, senkinek ne legyen 

közületek hitetlen és gonosz szíve, hogy elszakadjon az élő Istentől.”   

Így a bennünket kereső és bűnbánatra hívó Ige előtt MA szabadon dönthetünk, hogy 

zárunk vagy nyitunk.  

De a szív bezárása az iránymutatás előtt egyben eltévelyedést is eredményez. A cél 

nemcsak homályossá válik, hanem láthatatlanná és értelmetlenné válik az egész vándorlás.  

Aki pedig eltéved, nem jut el a nyugalomba.  Sőt ki van téve a bűn csábításának, ami 

mindig messzebb és messzebb visz az élő Istentől.  

Ezt a nyugtalanságot pedig Pozsony területén nem nehéz megélni, amikor a GPS (az 

autóban használt helymeghatározó rendszer, aminek segítségével általunk ismeretlen 

helyekre is eljuthatunk. Szükséges a frissítése ahhoz, hogy mindig a helyes irányt 

mutassa.) másat mond, mint amit a táblák mutatnak és jeleznek. Nehéz eldönteni melyik 

irányt kövessük főleg, ha még MA nem ártana célba érni.  

Kire hallgassak? Kinek a beszéde igaz? Mi előtt kell megkeményíteni a szívem és 

elutasítani és ki előtt kell megnyitni a lelki hallójárataimat, hogy a szívemig jusson Isten 

Igéje.  

Kinek a hangja vezet a helyes úton? Kinek a hangja vezet félre hazugságot, vádaskodást 

és zúgolódást képviselve.  

Napi szinten meg kell harcolnunk a hitetlenséggel. De azok, akik úgy gondolják, hogy 

tőlük már aztán szilárdabban nem áll senki a hitben, azok is nagyot eshetnek. Nincs 

szabad nap, amikor hitéletről van szó. A szív engedelmes állapota vagy hitetlen és gonosz 



állapota nem tekinthető véglegesnek vagy állandónak. Hiszen a gonosz minden nap 

próbálkozik, keresi, hogy kit használhat fel abban, hogy Isten ellen menjen. 

Ezért kéri az Ige, hogy „buzdítsátok egymást minden egyes napon, amíg tart a ma, hogy 

meg ne keményedjen közületek valaki a bűn csábításától. ” Áldott ember az, akinek a 

közelében olyan hittestvérek vannak, akik lélekben építik és hitben erősítik. Áldott ember 

az, akinek van embere, hogy buzdítsa, aki ott áll mellette és tartja, hogy el ne essen, ha 

látja, hogy nem helyes irányba fut az élete. Áldott az az ember, aki napi szinten 

megoszthatja a másikkal lelki vívódásait, terheit és imádkozni tud a másikkal bűnbánattal 

a bűnbocsánatot kérve.  

Áldott az a közösség, akik részeseivé lettek Krisztusnak szilárdan megtartva azt a 

bizalmat, amely kezdetben élt bennük. Kölcsönösen vigyázzunk a másik lelkére, 

figyeljünk oda a másikra. Imaharcainkban legyen ott a Krisztusban testvér megőrzése, 

lelki táplálása, megszilárdítása.   

S emellett legyünk nyitottak az intésre. Sőt örüljünk neki, ha felismerjük Isten Igéjéből, 

hogy életünk melyik területén van szükségünk a vezetésre. Sajnálatraméltó az az ember, 

aki azt gondolja magáról, hogy tökéletes, s így másokkal bármit tehet és másokról bármit 

mondhat.  

Az Úr Jézus nem ítélkezésre hívott el bennünket, hanem arra, hogy menjünk el és tegyünk 

tanítvánnyá minden népet. De nem szabad Jézus személyével cserélnünk, mert Ő a Fő, Ő 

a Krisztus, aki cselekedet értünk, s nem félrevezetésre van szükségünk, hanem egy olyan 

minőségi vezetésre, ahol Izráel példáján keresztül megvizsgáljuk saját szívünk állapotát, s 

kérjük a Zsoltárossal együtt, hogy : „12Tiszta szívet teremts bennem, Istenem, és az erős 

lelket újítsd meg bennem! 13Ne vess el orcád elől, szent lelkedet ne vedd el 

tőlem!”(Zsolt51,12.13)Ámen 

 Utóima: Urunk, Istenünk! 

Köszönjük, hogy amikor ránk tekintesz, akkor nem az ítélkezés az első szavad, hanem el 

akarsz szakítani bennünket mindattól, ami a halálba kerget. Köszönjük, hogy TE ma is 

kész vagy megvizsgálni a mi szívünket. Előtted van minden szívdobbanásunk, kérünk 

szívünk meglágyításáért. Kérünk, vedd ki belsőnkből a kőszívet, hogy meghalljuk a Te 

üzeneted, hogy be tudjuk építeni az életünkbe mindazt, ami békességünk forrása, hogy mi 



magunk is eljussunk a nyugalom helyére, arra a helyre, ahol a Te Fiad van és könyörög 

értünk a mai napig.  

Mint mennyei navigátorunk kérünk, terelj, vezess és tanácsolj bennünket utunkon. S ha 

nem látunk a hibáinktól, akkor Te tervezd újra utunkat. Köszönjük, hogy innen is veled 

indulhatunk tovább. S kérünk a hétköznapokban ne engedd, hogy visszahúzzanak 

bűneinkbe a gyengeségeink.  

Kérünk, formálj bennünket engedelmes gyermekeiddé, hogy minden lépésünk előtt rá 

tudjunk kérdezni akaratodra. Vezess bennünket döntéseinkben, hogy amikor maradnunk 

kell egy általad kijelölt helyen, akkor maradjunk, de ha mennünk kell, akkor Veled 

menjünk tovább. Onnan, Ahol az emberi szív megkeményedett, megfásult s nem az 

evangélium terjedése az elsődleges, hanem az ad erőt az embereknek, ha mások fölött 

ítélkezhetnek. Imádkozunk azokért a gyenge emberekért, akiknek másokat kell bántaniuk 

ahhoz, hogy magukat erősnek érezzék.  

Imádkozunk a gyászoló testvérekért, Te vigasztald azokat a gyermekeket, akik holnap 

édesanyjukat kísérik utolsó útjára. Könyörgünk az emlékezőkért, a lelki harcokkal 

küzdőkként. Könyörgünk gyülekezetünk betegeiért, a kórházban lévő testvérekért. S 

kérünk, Istenünk formálj bennünket olyan gyülekezetté, ahol felebarátainkat támogatni 

tudjuk biztatásainkkal, s beszélni tudunk egymásnak arról a Krisztusról, aki elhordozta a 

mi bűneinkért az ütéseket, sőt a halált is, hogy ezzel nekünk örök életet ajándékozzon és 

utat készítsen az Atyához. Erősíts bennünket ebben az időszakban, hogy ki tudjuk 

mondani, hogy hiszek Jézus Krisztusban, hiszek Szentlélekben, hiszek a test 

feltámadásában és az örök életben. Az Úr Jézus Krisztusért, hallgasd meg imádságunkat. 

Ámen 

Úri ima: Jézus mondja: Ti azért így imádkozzatok… 

Adakozás:  

Áldás: „26Új szívet adok nektek és új lelket oltok belétek, kiveszem testetekből a kőszívet 

és hússzívet adok nektek.” (Ez36,26) Ámen 

Ének:  Az új énekeskönyvből: 725:1-3 



1,Új szívet adj, Uram, énnekem, /Új szívet adj, én Istenem,/ Amely csupán csak teérted 

ég,/ Véled jár szüntelen, Csak véled szüntelen.  

2.Nyájas, vidám, szelíd, jó szívet, / Mely, Jézusom, te lakhelyed,/ Hol egyedül a te hangod 

szól,/ Mely véled van tele, Csak véled van tele. 

3.Jézus, a te gyógyító kezed / Megfogta már a szívemet,/ S én is, tudom, bűntelen leszek / 

Majd nálad odafenn,  A mennyben odafenn. 

 


