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Köszöntés: „35Az ég és a föld elmúlik, de az én beszédeim nem múlnak 

el.”(Mt24,35)Ámen 

Ének: 23.: „Az Úr énnékem őriző pásztorom…” 

           391:1: „Vedd el, Úr Isten, rólunk haragodat…” 

           391:2-7: „Ha bűnünk szerint kezdünk mi fizetni…” 

Előfohász: „17A hit tehát hallásból van, a hallás pedig a Krisztus beszéde által.” 

(Róm10,17) Ámen 

Lekció: Zsidókhoz írott levél 4, 12-16 Az a Szent Ige, amelynek alapján a Szentlélek 

Isten segítségül hívásával szólni kívánok hozzátok megírva található… 

„Mert Isten igéje élő és ható, élesebb minden kétélű kardnál, és áthatol az elme és a 

lélek, az ízületek és a velők szétválásáig, és megítéli a szív gondolatait és szándékait. 

Nincsen olyan teremtmény, amely rejtve volna előtte, sőt mindenki mezítelen és 

fedetlen az Ő szeme előtt. Neki kell majd számot adnunk. 

Mivel tehát nagy főpapunk van, aki áthatolt az egeken, Jézus, az Isten Fia, 

ragaszkodjunk hitvallásunkhoz. Mert nem olyan főpapunk van, aki ne tudna 

megindulni erőtlenségeinken, hanem olyan, aki hozzánk hasonlóan kísértést szenvedett 

mindenben, kivéve a bűnt.  

Járuljunk tehát bizalommal a kegyelem trónusához, hogy irgalmat nyerjünk, és 

kegyelmet találjunk, amikor segítségre van szükségünk.” 

Előima: Mindenható Atyánk az Úr Jézus Krisztusban! 

Hálásak vagyunk Neked azért, hogy újra itt állhatunk Előtted. Köszönjük, hogy ma is 

kegyelmedben részesítettél bennünket és megengeded az ünneplést, az emlékezést, az 

újraértékelést és a visszatérést Hozzád a Főhöz, aki egyetlen Közbenjárónk vagy 

akkor, amikor Atyánkat megszólítjuk és Tőle kérjük és várjuk a segítséget. 



Jöjj hát Igéddel és Lelkeddel, légy jelen közöttünk, amikor az élő Ige hatását várjuk az 

életünkben. Vizsgálj meg bennünket egyenként, ha kell szedd darabodra elménket, 

szívünket, az elmúlt napok cselekedeteit és szavait és világosíts rá mindarra, ami 

mögött nem volt tiszta szándék.  

Urunk köszönjük Neked, hogy Te nem úgy bánsz velünk, mint mi azokkal, akik bűnt 

követnek el ellenünk. Akik célja minden körülmény között a lejáratás, a besározás 

csak megfeledkeznek arról, hogy előled nem lehet elrejteni a sáros kezeket, mert 

minden teremtmény ott van a Te szemed előtt.  

Kérünk, vezesd ma ki életünket a bűn fogságából Fiad ereje által, hogy 

belekapaszkodva az Úr Jézus Krisztusba tiszta kezeket tudjunk feléd emelni és nyitott 

szívvel tudjuk fogadni mindazt, amivel keresel bennünket.  

Vezess bennünket, hogy mindenkor ragaszkodni tudjunk hitvallásunkhoz, s a 

kísértések idején, hadd tudjuk mi is azzal erősíteni lelkünket, ami megíratott, hogy a 

Te igéd ne térjen vissza üresen, hanem mécsesként ott legyen lábunk előtt.   

 Megvalljuk Neked, hogy az utóbbi napokban annyi irányba mentünk és rohantunk, 

hogy áldásként éljük meg azt, amikor végre megállhatunk előtted és megköszönhetjük 

neked, hogy megőriztél bennünket az utjainkon, és egy munkás nap után úgy lehetünk 

itt előtted, mint akik készek az elcsendesedésre, készek az odafigyelésre, és készek 

meghallani szelíd és halk hívásod, hogy újjáteremtő kegyelmed formálja elménket és 

lelkünket.  

Így kérünk Szentlélek Isten, hogy légy jelen közöttünk, hogy a megújulás által 

Krisztus testének tagjaiként egyedül rád figyeljünk, aki képes vagy békességet adni és 

áldásodban részesíteni. AZ Úr Jézus Krisztusért hallgass meg minket. Ámen 

Igehirdetés előtti ének: 396:2: „Ó bárha lángod lobogna…” 

Textus: Zsidók 4, 16 Az a Szent Ige, amelynek alapján szólni kívánok hozzátok 

megírva található:  



„Járuljunk tehát bizalommal a kegyelem trónusához, hogy irgalmat nyerjünk, és 

kegyelmet találjunk, amikor segítségre van szükségünk.” 

Reformációt ünneplő keresztyén gyülekezet, 

szeretett testvéreim az Úr Jézus Krisztusban! 

 Ma 505 éve annak, hogy Luther Márton a kegyelem trónusához járulva és 

Isten kegyelmében bízva megtette azt, amire évről-évre emlékezünk és egyetlen 

történelmi ünnepként tartunk számon, amikor a wittenbergi vártemplom kapujára 

kiszegezte 95 tételét.  

Abban az időben Luther odajárult Isten elé, s így látta meg akkori egyházának a 

tévtanításait, így látta meg saját életének hiányosságait, s így lett megszentelve az a 

munka, amit elvégzett, s amire ennyi idő után még mindig emlékezünk. Minden magát 

reformátusnak tartó személy ezen a napon Isten színe elé járul, hogy üdvössége –örök 

élete egyedüli módjáról halljon, ami egyedül kegyelemből, Krisztusba vetett hit által 

és ingyen adatik.  

S ez nem Luther vagy Kálvin találmánya, hanem az Isten Igéjét olvasó és az Igével élő 

ember napról-napra megerősödhet abban, hogy hová is kell járulnia ahhoz, amikor 

életének egyik legmeghatározóbb kérdésére keresi a választ.  

 Mert annyi helyre megyünk, annyi lehetőség tárul elénk, s ha megnézzük egy 

átlagos hetünket merjük bevallani saját magunknak, hogy mi hová járulunk, ki elé 

megyünk, ha segítségre van szükségünk.  

Mert míg emberektől várjuk a segítséget előbb vagy utóbb rádöbbenünk arra, hogy 

nem éppen a legjobb helyen kopogtatunk. Hiszen egy olyan világban élünk, ahol az 

irigység kapcsolatokat rombol, ahol lassan már annak örül a másik, ha keresztbe tehet 

a embertársának, ha szenved a mellette élő, s nagyon kevesen tudnak örülni az 

örülőkkel, sőt családokon belül is olyan szakadások vannak, amelyen Isten erején 

kívül nem nagyon lehet segíteni.  



Járuljunk bizalommal a kegyelem trónusához….mert a bizalom az, ami egy jó 

kapcsolatnak az alapja. Annak a kapcsolatnak, ami köztem és Istenem között 

kialakulhat, hogy amikor segítségre van szükségünk, akkor belesimulunk Isten 

akaratába és bízzunk abban, hogy ő minden helyzetben képes a javunkra intézni az 

eseményeket.  

De megvan-e ez a bizalom az irányunkból felé? Az a meggyőződés, hogy amikor hittel 

elé megyek, akkor egyedül kegyelmében bízhatok. Abban a nagy kegyelemben, ami 

megengedte a mai napot is alkalomként a hozzá térésre, mert a mindennapi reformáció 

lenne a lényege a hitünknek, a mindennapi felismerése a bűnnek és a mindennap 

elfogadása a kegyelemnek. Mert aki képes megállni a kegyelem trónusa előtt, az 

irgalmat nyer. Nem emberek irányából, hanem magától a mindenható Istentől. S ez az 

irgalom és kegyelem indítja arra, hogy ne siránkozzon veszteségei felett, ne hátrafelé 

tekintve élje az életét, hanem minden nap tudja keresni azokat az áldásokat, amit majd 

a nagy mennyei trónus elé visz, ahol dicsőíteni tudja majd mindenért Istenét, aki ad és 

elvesz, aki megengedi a mélységeket, de magasra is emel, aki hittel ajándékoz meg, 

ami által nő bizalmunk és szertefoszlik aggodalmunk, mert tudjuk, hogy bármit teszek 

emberileg -Istennek, ha megvan a terve az életemre nézve, akkor úgyis úgy fog 

történni, ahogy ő akarja.  .  

 S ha valahová megyünk, akkor annak mindig célja van, igénk ezt a célt úgy 

tárja elénk, hogy azért járuljunk Isten elé, hogy kegyelmet találjunk,… hogy lelkünk 

megnyugodjon, hogy sóhajtásaink halkuljanak, hogy felismerjük a kegyelem 

nagyságát a személyes életünkben. Ez lenne ma a megreformált élet, a megújított élet 

legnagyobb hozadéka, kegyelemből élni, s erre hálával válaszolni. Mert nincs olyan, 

hogy emberi erő, nincs olyan, hogy én majd elintézem, mert minden emberi szolgálat 

az Úr előtt hiányos és olyan apró részletekről vagyunk képesek megfeledkezni, amik 

elménk állandó romlását tükrözik vissza és tökéletlen voltunkra mutatnak rá.   

Mert Isten kegyelméből élünk nemcsak itt a földön, hanem majd az örökkévalóságban 

is. S most ebben az időszakban, amikor az elmúlás olyan közel van az emberhez, talán 

még erősebb az a gondolat, hogy nem lehet ennyi, hogy egy sírkő fölöttem, s két 

dátum közé szorítva az életem. Mert Isten sokkal többet készített az Őt szeretőknek. 



Ennek a többnek pedig nincs vége, ingyen elnyerhető, Krisztus által, s hittel 

megragadható, csak annyi, hogy ott kell keresni, és oda kell járulni, ahol ez a 

kegyelem hirdettetik. S ha az örök életnek az elnyerésében szükségünk van segítségre, 

akkor járuljunk bizalommal a kegyelem trónjához, hogy irgalmat nyerjünk. Luther ezt 

tudta, Kálvin erről többször bizonyságot tesz, harangszóink ennek a kegyelemnek a 

meghallására hívnak bennünket alkalomról-alkalomra, szószékünkről vasárnaponként 

ez a kegyelem célozza meg szívünket, de kérdés az drága testvérem, hogy Te hová 

járulsz bizalommal, ha irgalmat akarsz nyerni, kegyelmet akarsz találni és ha 

segítségre van szükséged? Ámen  

Utóima: Urunk, kérünk add, hogy válaszainkat meg tudjuk fogalmazni Előtted, 

amikor Eléd járulunk. Megvalljuk, hogy szükségünk van Rád. Szükségünk van 

kegyelmedre, békességedre és irgalmadra akkor, amikor saját életünkre tekintünk. 

Szükségünk van Fiad megerősítésére, hogy ki tudjuk mondani, hogy mindenre van 

erőnk Krisztusban, aki kész ma is hitben megerősíteni és lélekben feltölteni az előttünk 

álló időszakra. Hisszük, hogy jelenünk és jövőnk a Te kezedben van úgy családi 

szinten, mint gyülekezetünkre tekintve. Így kérünk, fogadj bennünket kegyelmedbe, 

adj reformált életet, adj bűnbánatot, bűnvallást és segíts elfogadni bűneink bocsánatát 

is, hiszen olyan sokszor megroskadva járunk Előtted. Érezzük a hiányt miközben Te 

keresel minket. Segíts hát, hogy mi is közeledni tudjunk Feléd,  hogy keresni tudjuk 

azokat az alkalmakat, amikor Igéd kétélű kardként hatol belsőnkbe. Megvalljuk, hogy 

sokszor fáj, amikor egy-egy részt megérint, de kérjük, kegyelmed által gyógyíts 

minket, növeld hitünket, hogy olyan életet éljünk, amelyik szent trónusod előtt majd 

meg tud állni és kegyelmedben bízva várni az ítélet. Köszönjük, hogy Krisztusért 

elfogadsz bennünket.  

Így imádkozunk most minden ittlévő testvérünkért, családjainkért azokért, akik otthon  

maradtak, hogy te munkálkodj mindenkor szereteteddel és békességeddel 

családjainkban. 

Imádkozunk betegeikért, kórházban lévő testvéreinkért, Eléd hozzuk a megfáradtakat, 

hogy Te újíts meg bennünket Szentlelked ereje által, aki ma is életet képes táplálni ott, 

ahol minden reményről lemondtak már.  



Eléd hozzuk a temetőkertekben megálló emlékezőket is, özvegyeinket és árváinkat, 

hogy te adj vigasztalást Urunk oda, ahol téged hívnak segítségül, s az örök életben 

bízva élik napjaikat. Az Úr Jézus Krisztusért kérünk hallgass meg minket. Ámen 

Úri ima:Jézus mondja: Ti azért így imádkozzatok… 

Adakozás: 

Áldás: Az Atyának kegyelme, a Fiúnak szeretete és a Szentléleknek hitet erősítő ereje 

legyen és maradjon mindnyájunkkal. Ámen 

Ének: 393: „Ne csüggedj el, kicsiny sereg…” 


