
Előfohász: A  mi  segítségünk  jöjjön  az  Úrtól,  aki  Atya,  Fiú,  Szentlélek,  teljes

Szentháromság, egy örök igaz Isten. Ámen.

FENNÁLLÓ ÉNEK: 150: 1: „Dicsérjétek az Urat…”

NAGY ÉNEK: 210: 1-4.6-7: „Ó, áldandó Szentháromság…”

Előima: 

Mindenható Urunk, mennyei Atyánk az Úr Jézus Krisztusban!
Hálát adunk a gyülekezet közösségében megtartó szeretetedért. Köszönjük, hogy a
Krisztus általi üdvösség egy csodálatos ajándék minden benned bízó ember számára.
Alázattal  valljuk  meg  előtted,  hogy  bűnösök  vagyunk,  sokszor  vétkezünk  szent
akaratod  ellen.  Bocsáss  meg  nekünk  mindezekért,  és  kérünk,  hogy  Krisztusnak
érdeméért  az  üdvösséggel  ajándékozz meg bennünket.  Szentlelked ajándékáért  is
könyörgünk.  Jöjj  közénk,  lépj  be  életünkbe  és  vezess  az  igazságnak  útjára.  A
Megváltóérdeméért kérjük mindezt tőled. Ámen.

Textus:Az igehirdetés írott alapigéje megírva található az Apostolok cselekedeteiről

szóló könyv  8.  részében  a  26.  verstől  a  37.  versig  terjedő igeszakaszban  a

következőképpen:

„Az Úr angyala pedig így szólt Fülöphöz: Kelj fel, és menj Dél felé a Jeruzsálemből

Gázába vezető útra, amely néptelen. 27Ő felkelt, és elindult. És íme, egy etióp férfi, a

kandakénak, az etiópok királynőjének udvari főembere, aki egész kincstára fölé volt

rendelve,  és  Jeruzsálemben  járt  az  Istent  imádni,  28visszatérőben  hintóján  ülve

Ézsaiás prófétát olvasta.  29Ezt mondta a Lélek Fülöpnek: Menj oda, és csatlakozz

ahhoz  a  hintóhoz!  30Amikor  Fülöp  odafutott,  hallotta,  hogy  Ézsaiás  prófétát

olvassa, és megkérdezte tőle: Érted is, amit olvasol? 31Erre az így válaszolt: Hogyan

érthetném, ha valaki meg nem magyarázza? És megkérte Fülöpöt, hogy szálljon fel,

és üljön mellé. 32Az Írásnak az a szakasza, amelyet olvasott, ez volt: „Amint a juhot

levágni viszik, és amint a bárány néma a nyírója előtt, úgy nem nyitja meg a száját.
33Megaláztatásában elvétetett róla az ítélet,  nemzetségét  ki  sorolhatná fel?  Mert



élete felvitetik a földről.”  34A főember megkérdezte Fülöptől: Kérlek, kiről mondja

ezt  a  próféta?  Önmagáról  vagy  valaki  másról?  35Fülöp  beszélni  kezdett,  és  az

Írásnak ebből a helyéből kiindulva hirdette neki Jézust. 36Amint tovább haladtak az

úton, valami vízhez értek, és így szólt a főember: Íme, itt a víz! Mi akadálya annak,

hogy  megkeresztelkedjem?  37Ezt  mondta  neki  Fülöp:  Ha  teljes  szívedből  hiszel,

akkor lehet. Ő pedig így válaszolt: Hiszem, hogy Jézus Krisztus az Isten Fia.”

Kedves testvérek az Úr Jézus Krisztusban!

Köszönöm  szépen  a  lehetőséget,  hogy  a  mai  istentiszteleten  szolgálhatok.  A

gyülekezetben  talán  vannak  néhányan,  akik  tudják,  hogy  az  én  személyes

életutamban is nagyon fontos szerepet töltött be a pozsonyi gyülekezet. Itt jutottam

hitre.  Hálásan köszönöm az Úrnak,  hogy pozsonyi gyülekezeti  tagok otthonukba

szeretettel befogadtak engem. Hálás vagyok a hitben való testvéri közösségért és a

barátságért,  mely  mai  napig  él.  Köszönöm  azt  is,  hogy  Mikó  Jenő  püspök  urat

személyesen  ismerhettem,  igehirdetéseit  hallhattam,  ifjúsági  bibliaórákon

épülhettem.

Szeretett gyülekezet! Mikor megkaptam a felkérést erre az igehirdetésre, Mikó Jenő

püspök úr gondolkodását és hitét megpróbáltam felidézni magamban. Szinte mindig

az  előbb  hallott  igeszakasz  érintett  meg,  mert  én  az  ő hitmegéléséhez  nagyon

közelinek gondolom. A bibliai történet arról szól, hogy egy távoli, afrikai ország ma

így mondanánk, pénzügyminisztere Jeruzsálemből utazott hazafelé. Azért járt Izráel

országában, hogy az Istent imádja. Egy pogány ember, egy tudatosan megcsonkított

ember, akinek a zsidó hitmegélési szabályok alapján nagyon kevés köze lehetne az

Istenhez messzi földről Jeruzsálembe utazott hogy a templom közelében lehessen.

Valamilyen módon hozzájutott az  Ószövetség egy részéhez,  és hazafelé tartva ezt

olvasta.  Olvasta,  bár  nem  értette.  Tudta,  érezte,  hogy  valami  nagyon  fontos



valósággal van kapcsolatban, érezte, hogy valami felülről érkező  megszólította, de

nem  tudta,  pontosan  mi.  Pontosabban  mondva?  Nem  tudta,  hogy  KI  az,  aki

megérintette  őt.  Ennek  az  embernek  az  élete  el  volt  készítve  a  Krisztussal  való

találkozásra. És Fülöp személyében Isten el is küldte azt, aki megértette, kiteljesítette

az Ige üzenetét. A kapcsolódási pont a személyes találkozásban valósult meg. Ennek

az emberek a szívét elérte az Isten szeretete, megértette a keresztyén hit üzenetét. Az

igéből  olvasott,  értelmezett  és  megértett  üzenet  megváltoztatta  az  életét.

Keresztségben hitvallást tett Krisztus megváltó szeretetéről.

Kedves testvérek! A Krisztusba vetett hit így épül fel és így működik. A Biblia, az

írott ige a hit által  megértett és önmagunkra értelmezett valósággá válik.  Mindez

pedig a Szentlélek munkája. Mikó Jenő püspök  úr mint lelkipásztor szenvedélyes

kitartással  végezte  azt  a  szolgálatot,  amit  a  biblia  történetben  Fülöp.  Talán  nem

vagyok egyedül,  amikor  visszaemlékezve  úgy vélem,  hogy az  ő igehirdetéseinek

hallgatása  a  gyülekezet  számára  komoly  kihívást  jelentett.  Mindannyian  tudtuk,

éreztük és megéltük, hogy az emberi élet legfontosabb kérdéseiről szólt a prédikáció.

Annak  a  csodálatos  találkozásnak  a  lehetőségéről,  hogy  a  földig  hajoló Isten

megkeresi és megtalálja az embert, hogy a megválással ajándékozza meg.

Kedves testvérek! Amikor Mikó Jenő püspök  úr szolgálatára emlékezünk  és azért

hálát  adunk,  önkéntelenül  adódik  a  kérdés,  hogy  a  mi  életünk  mennyire  van

előkészítve  az  Ige  befogadására?  Mennyire  engedjük  meg  az  Úrnak,  hogy  a  mi

életünket elérje, megváltoztassa és megváltsa? Mert ez az igazi kérdése az emberi

életnek. Ezt a lehetőséget hirdette mindenkinek a püspök úr hatalmas szenvedéllyel.

Erről a lehetőségről tesz tanúbizonyságot a keresztyén közösség, az egyház minden

gyülekezetében.  A mi szolgálatunk emberi gyarlósággal is terhelt, ezt alázattal meg

kell vallanunk. De vétkeink ellenére is az Úrtól kapott drága kincs itt van közöttünk,



velünk és bennünk. Ezt kell úgy őriznünk, hogy nap mint nap tovább adjuk és így

növeli az Úr a Krisztusban üdvözültek közösségét.

Kedves testvérek! Rajtunk áll, hogy a hirdetett igére milyen választ adunk. Nyissuk

meg életünket, és mint egy énekünk megvallja: „Egy kérésemet nem vetheted meg

nékem, Hogy szívem mélyén hordozhatlak, remélem.”Az Úr áldása legyen az Ige

hallgatóin és hirdetőin itt a pozsonyi gyülekezetben és mindenhol, ahol a kegyelem

működik. Ámen.

Utóima:

Kegyelmes Atyánk!
Hálával  köszönjük  meg  néked  azt  a  szeretetet,  mellyel  körülveszel  bennünket.
Köszönjük,  hogy Igéd éltető erő mindannyiunk számára.  Megköszönjük neked a
hitvalló emberi  életeket,  hogy  minden  koron  és  időben  szolgákat  hívsz  el,  és
megerősíted  őket.  Gyarló emberek vagyunk csupán,  érdemtelenek a szent színed
előtt,  de  reménykedve  tekintünk  a  mennyei  magasság  felé,  hogy  megáldasz  és
megszentelsz  bennünket.  Kérünk,  adj  találkozásokat  Önmagaddal,  mikor
megérinted a mi szíveinket  és befogadhatjuk a Szentlélek ajándékát. Hálát adunk
azokért,  akik  előttünk  jártak  a  hitben,és  akiket  felhasználtál,  hogy  az  örömhír
hozzánk is eljusson. Könyörgünk hozzád szeretteinkért. Áldásod kísérje életünket.
Légy a gyülekezet őrző pásztora. Őrizd meg egyházadat és adj növekedést a hitben
és  a  szeretetben.  Imádkozunk  a  betegekért,  a  nehéz  élethelyzetben  lévőkért,  a
gyászolókért.  Adj  erőt  és  reménységet  az  ő számukra.  Maradjon  velünk  a  te
oltalmad. Mindezt az Őr Jézus Krisztusért kérjük tőled. Ámen. 

Jézus mondja: Ti azért így imádkozzatok: Mi Atyánk…

Adakozás

Áldás: Istennek népe! „Hű az Isten, aki elhívott titeket az ő Fiával, Jézus Krisztussal,

a mi Urunkkal való közösségre (IKor 1, 9).” Ámen. 

Záró ének: 167:3: Az Atyát, a Fiút és Szentlelket áldom…


