
Áldozócsütörtök 2021.05.13.

Köszöntés  :   „Kegyelem  néktek  és  békesség  attól,  aki  van,  és  aki  volt,  és  aki

eljövendő...“(Jel1,4b) Ámen

Ének  :   360:1-3 „Szent egek, minden boldogok hajléki…”

Előfohász: Őt szeretitek pedig nem láttátok, őbenne hisztek pedig most sem látjátok,

és kimondhatatlan dicsőült örömmel örvendeztek, mert elértétek hitetek célját, lelketek

üdvösségét. (1Pt1,8.9. )Ámen

Előima: Dicsőséges Urunk, értünk földre szállt és értünk mennybe ment Krisztusunk!

Téged  áldunk  és  magasztalunk  mennybemenetel  ünnepén  mindazért,  amit

megszereztél  számunkra,  s mindazért,  amit  elvégeztél  értünk,  hogy nekünk életünk

legyen. 

Hála Neked azért a kegyelemért, ami ma idehozott minket. Hála azért, hogy a

hétköznapjaink  rohanásában  a  vasárnap  felé  haladva  alkalmat  készítettél,  s

lenyugodhat a mi szívünk és lelkünk. 

Olyan jó tudni azt, hogy van Valaki, aki ott a színed előtt könyörög értünk. Köszönjük,

hogy van Krisztusunk, aki imádkozik akkor, amikor mi mélységeket járunk meg. Jelen

van melletted imaháttérként, amikor a mi kezünk lankad és a sok hiábavalóságot látjuk

magunk körül. 

Köszönjük  Krisztusunk,  hogy  Te  főpapunkként  az  Atya  előtt  közbenjársz  értünk.

Köszönjük, hogy Előtted elcsendesedve várhatjuk napjaink megáldását, gondolataink

rendezését és sokszori nyugtalanságunk a Te akaratod elfogadásában elhalkulhat.

Te látod és Te tudod, hogy mivel vagyunk ma itt Előtted. Ismersz bennünket,

kérünk, hogy Te növeld mustármagnyi hitünket,  hogy amikor mennybemeneteledre

emlékezünk, akkor mai tanítványokként meghalljuk üzeneted, hogy Te velünk vagy

minden napon a világ végezetéig. 

Így kérünk légy velünk ebben az órában is, terjeszd ki ránk Szentlelked erejét, hogy

igédet ne csak hallgassuk, hanem meghalljuk, s szívünkbe zárva élni tudjunk a nekünk

szánt örömüzenetből. Jézusért kérünk hallgass meg minket. Ámen 



Textus: Máté evangéliuma 28, 16-20 Az a szent ige, amelynek alapján szólni kívánok

hozzátok a Szentlélek Isten segítségül hívásával megírva található…

„16A tizenegy tanítvány pedig elment Galileába arra a hegyre, ahova Jézus rendelte

őket.  17Amikor meglátták őt, leborultak előtte, pedig kétségek fogták el őket.  18Jézus

hozzájuk lépett,  és  így szólt:  „Nekem adatott  minden hatalom mennyen és földön.
19Menjetek  el  tehát,  tegyetek  tanítvánnyá  minden  népet,  megkeresztelve  őket  az

Atyának,  a  Fiúnak  és  a  Szentléleknek  nevében,  20tanítva  őket,  hogy  megtartsák

mindazt,  amit  én parancsoltam nektek; és íme, én veletek vagyok minden napon a

világ végezetéig.”

Áldozócsütörtököt ünneplő keresztyén gyülekezet,

szeretett testvéreim az Úr Jézus Krisztusban!

Még mindig a mennybemenetel  és a visszajövetel  közötti  időt éljük,  amikor

hitünk próbára van téve, és az ünnepek állandó évi ismétlésében újra és újra megerősít

bennünket  a  Szentlélek  Isten  afelől,  hogy  nem  hiábavaló  a  mi  hitünk.  Sajnos

gyarlóságunk átka az, hogy engedünk a gonosznak és édesebbnek tűnik, ami tiltott és

nem helyes, így távolodunk el Istenünktől, aki egy-egy ünnep alkalmával emlékeztet

minket  arra,  hogy  nem mondott  le  rólunk  és  nem adja  fel  szívünk  formálását  és

salaktalanítását, mert fontosak vagyunk neki, s ő velünk van minden napon, veled van

kedves testvérem minden napon a világ végezetéig. 

S ha Isten velünk, akkor kicsoda ellenünk? (Róm8,31)

Hiszen a mennybemenetelnek olyan ajándékai vannak, amik által betekintést 

nyerhetünk Isten dicsőségébe. Hogy ne csak bambulva nézzünk, hanem dicsőítve 

lássunk, hogy mindez értünk történt.

A mennybement Úr utolsó szavai is tettekre hívják az akkori tanítványokat, s

egyben mindazokat, akik nem keményítik meg a szívüket az Ige fénye előtt. 



Mi lenne ma, ha az akkori szűk tanítványi kör nem megy el és nem folytatja Jézus

testbeli jelenléte nélkül is a bizonyságtételt. Vajon itt ülnénk ma este? 

Épp ezért kell felelősségteljesen bánni a mai nemzedéknek, a mai tanítványoknak Isten

igéjével, hogy ne érjen vád majd a végső elszámolásnál, hogy esetleg pont miattunk

nem látta  meg valaki  Őt…Hogy ne akadályai  legyünk az Ige terjedésének,  hanem

feltöltekezve,  innen  elmenve  mi  magunk  is  tudjunk  másokat  tanítvánnyá  tenni.

Imádkozva azokért, akik körülöttünk vannak, szeretetből cselekedni és Isten áldásának

és békességének erejét továbbvinni. 

Velünk van minden napon a világ végezetéig, még akkor is, ha mi úgy érezzük, hogy

nincs  emberünk,  Ő  biztosít  afelől,  hogy  rá  mindig  minden  körülmények  között

számíthatunk. S ha majd utolsót  dobban a szívünk,  akkor is biztosít  minket afelől,

hogy nem a nagy semmi van a földi élet után, hanem Ő helyet készít mindazoknak,

akik élő hittel és reménységgel tekintenek rá. 

A hit és a szeretet előtt megkeményedett szívek felé akar utat törni ma este is a mi

Urunk Igéje, amikor a kegyelmi időszakban úgy ünnepelhetünk és úgy várakozhatunk,

mint akik tudják, hogy szolgálatuk nem hiábavaló az Úr ügyében, hiszen ahogy látták

őt egykor elmenni úgy fog visszajönni és ítélni eleveneket és holtakat mérlegre téve a

mi hűségünket, kitartásunkat és hitünket.

A feltámadott Jézus nyíltan beszél hatalmáról,  hiszen már minden felett  győzelmet

aratott.  A  nagypénteki  elvégeztetett  után  tudnunk  kell,  hogy  világilag  bármilyen

hatalmak is váltják egymást világi szinten a mennynek és a földnek ő az Ura, övé a

hatalom mennyen és földön. S amikor az Úri imát elmondjuk, egy szájjal és szívvel

kimondjuk, hogy tiéd a hatalom. Akkor tudnunk kell azt, hogy akié a hatalom, annak

az  akarata  érvényesül.  Hiszen  mai  napig  terjed  az  evangélium.  S  nem  kell

siránkoznunk,  amikor  statisztikai  adatokat  olvasunk,  hanem hálásnak kell  lennünk,

hogy 2021. május 13-án a pozsonyi templomban Ő áll a középpontban, róla beszélünk,

az  ő  hatalmát  kérjük,  az  Ő  nevében  kereszteljük  mai  napig  gyermekeinket,  a

konfirmandusok évről-évre róla tesznek hitvallást. Hiszem, hogy van hatalma arra is,

hogy  ez  a  világ  meghajoljon  Előtte  és  a  kellő  időben,  a  rendelt  időben  az  utcák

megtelnek majd felséges dicséretével. Hiszen Isten képes még a kövekből is fiaikat

teremteni magának, akkor miért ne használná fel azokat a hús-vér embereket, akiknek



az életét megengedte, s nem az az elsődleges célja, hogy elvesszünk, hanem hogy örök

életünk legyen.

A  megváltás  művében  munkatársakat  hív  az  Úr.  Nemcsak  a  lelkészeknek,

kántoroknak, gondnokoknak és presbitereknek van feladata, hanem mindnyájunknak,

akiknek közünk van Istenhez.  Az  Ő vonzáskörében nem arra  várok,  hogy majd  a

másik  csak  tesz  valamit,  hanem a  már  a  rám  bízottak  előtt  bizonyságot  tehetünk

családunkban, szeretteink között, de ellenségeink előtt is. Olyan ez, mint annak a kis

szögnek a története, aki nagy szerepet játszott egy ország életében. 

Mi hogyan állunk azzal a feladattal, ami ránk van bízva, mint Krisztus testének egy

tagjára?  Amit  megértünk  Isten  Igéjéből,  abból  mi  az,  amit  be  is  tudunk építeni  a

mindennapjainkba? 

A tanítványok nem a magukét adták, hanem azt, amit ők maguk is kaptak Jézustól.

Bennük  és  rajtuk  keresztül  is  munkálkodott  az  Isten  Lelke.  Mert  csak  az  tud

tanítvánnyá tenni, aki maga is tanítvány. Az tud Isten erejével talpra állítani másokat,

aki már maga is megtapasztalta milyen két lábon állva, megszabadított bűnösként Isten

hatalmába kapaszkodva megszabadulni olyan terhektől, amik csak lehúznak egyre és

egyre mélyebbre, messze Istentől. 

S míg itt  utolsó szavait  olvassuk a tanítványok felé,  addig tudnunk kell,  hogy lesz

majd első szava mindnyájunkhoz. Akkor, amikor meg kellesz állnunk előtte, ott  az

első szava hatalmas szerepet fog játszani az örökkévalóságban. Mert lehet, hogy úgy

gondoljuk,  hogy  ettől  jobb  vagy  rosszabb  már  nem  lehet,  viszont  a  Krisztusban

hívőknek olyan dolgok vannak elkészítve, amit szem még nem látott,  fül még nem

hallott, s emberi ész még nem tapasztalt. Az Őt tagadóknak viszont az örökkévalóság

az örök kínlódás és szenvedés helye lesz. 

Ma  amikor  Jézus  földi  életének  az  utolsó  szavait  halljuk,  ne  keményítsük  meg  a

szívünket, hanem fogadjuk el, hogy ő velünk van minden napon a világ végezetéig, s

úgy éljük minden napunkat a jelenben, hogy a jövőben a visszajövetelkor ne kelljen

megbánnunk azt,  amit a múltunkban tettünk, mert akkor már késő lesz. Még tart a

kegyelmi  időszak,  Isten  Szentlelke  által  ma  is  hív  és  egybegyűjt  magának  egy

közösséget. S ha pusztaként is van szívünk az Úr előtt, könyörögjünk ma azért az élő



vízért,  ami  képes  megeleveníteni  és  életet  adni  oda,  ahol  már  mindenről  és

mindenkiről lemondtak.

Imádkozzunk ma azért, hogy amikor azt halljuk, hogy Ő velünk van, tudjunk mi is

mellette maradni, ne meneküljünk Előle, hanem engedjük, hogy megvizsgáljon és a

jelenlétében,  áldásait  tapasztalva  olyan  feladatokkal  bízzon  meg,  amit  országának

építésére használhatunk. Ámen

Utóima: 

Mi Atyánk, aki valóban a mennyben lakozol,  kérünk tekints le  ránk, és szánj meg

bennünket. Bocsásd meg, hogy annyi mindenbe kapaszkodunk, annyi minden előtérbe

kerül  helyetted,  s  annak  ellenére,  hogy  érezzük  a  hiányodat,  sokszor  mégsem

keresünk, mégsem tudunk elcsendesedni és lenyugodni, rád figyelni, meghallva, hogy

mi is az akaratod az életünkkel. 

Így kérünk most Téged,  hogy erősítsd a mi hitünket,  adj elég hitet,  hogy el

tudjuk fogadni az értünk mennybe ment Krisztusról szóló örömüzenetet, hogy ebből

békességünk származzon, s, h. ebből teljes élet születhessen. 

Köszönjük Neked igéd világosságát, hogy olyan sokszor valóban megvilágítod

életünk elhasználódott és sötét  részeit,  könyörgünk a bekötözésekért,  könyörgünk a

békességünk megtalálásáért, Te taníts bennünket imádkozni, hogy le tudjunk Előtted

borulni, és merjünk kérni a Te áldásaidból.

Imádkozunk  a  konfirmandusainkért,  a  vasárnapi  bizonyságtételekért.

Ajándékozd  meg  a Szentlélek  ajándékával  gyermekeidet,  hogy  ne  csak  szájjal

higgyenek, hanem őszinte szívvel is.

 

Köszönjük  Neked  Urunk a Te  ígéreteidet,  hogy  Te  nem hagysz  el  minket,  hanem

velünk vagy minden nap a világ végezetéig. Hála Neked azért,  hogy olyan sokszor

érezhettük  már  ezt  a jelenlétet...akkor,  amikor  minden  rendben  ment,  de  akkor  is,

amikor  betegségeket  kellett  hordoznunk,  amikor  döntések  előtt  álltunk,  vagy  nem

láttuk magunk előtt azt az utat, amelyen járnunk kell. Maradj velünk Jézusunk, mert

szükségünk van a Te hatalmadra  a mi életünkben is.



Imádkozunk betegeinkért, gyászolóinkért, a megfáradtakért, a műtét előtt állókért, az

felvételizőkért és államvizsgázókért. Urunk te légy őriző pásztorunk, és használd ezt

az  időszakot  arra,  hogy  közelebb  kerüljünk  hozzád.  Jézusért  hallgass  meg  minket

Ámen

Úri ima  :   Jézus mondja: Ti azért így imádkozzatok… Mi Atyánk…

Adakozás: Felhívom a testvérek figyelmét…

Áldás: „Íme  én  veletek  vagyok  minden  napon  a világ  végezetéig.“  (Mt28,20b)

Ámen

Záró ének: 360:4-6 „Ó, kegyes Jézus, idvességünk ára…”


