
A hűséges Istenhez imádkozz! 

Köszöntés:A mi istentiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, a 

mi Atyánktól, Aki szeretett minket, az Úr Jézus Krisztustól, Aki megváltja 

életünket és a Szentlélek Istentől, Aki megszenteli a mi szívünket. Ámen. 

 

Gyülekező ének: 277: Gondviselő jó Atyám vagy… 

 

Fennálló ének: 474: Istennel járni, lakozni… 

 

Fő ének: 77:1-4: Az Istenhez az én szómat… 

 

Előfohász: „Hogyan tarthatja tisztán életútját az ifjú? Úgy, hogy megtartja igédet. 

Teljes szívből kereslek téged, ne engedd, hogy eltérjek parancsolataidtól! 

Szívembe zártam beszédedet, hogy ne vétkezzem ellened. Áldott vagy te Uram, 

taníts meg rendelkezéseidre (Zsolt 119, 9-12).” 

 

Lekció: Zsoltárok könyve 40, 1-12 

„A karmesternek: Dávid zsoltára. 2Várva vártam az Urat, és ő lehajolt hozzám, 

meghallotta kiáltásomat. 3Kiemelt a pusztulás verméből, a sárból és az iszapból. 

Sziklára állította lábamat, biztossá tette lépteimet. 4Új éneket adott a számba, 

Istenünknek dicséretét. Sokan látják ezt, félik az Urat, és bíznak benne. 5Boldog 

ember az, aki az Úrba veti bizodalmát, nem igazodik a kevélyekhez és az 

elvetemült hazugokhoz. 6Uram, Istenem! Sok csodás tervet vittél véghez értünk, 

nincs hozzád fogható. Szeretném hirdetni és elmondani, de több annál, mint amit 

fel tudnék sorolni. 7Véresáldozatban és ételáldozatban nem telik kedved: nyitott 

fület adtál nekem. Égőáldozatot és vétekáldozatot nem kívánsz. 8Akkor így 

szóltam: Íme, megjelentem, a könyvtekercsben írva van rólam. 9Abban telik 

kedvem, Istenem, hogy akaratodat teljesítsem, törvényed szívemben van. 
10Hirdetem igazságodat a nagy gyülekezetben, és nem zárom be számat, jól 

tudod, Uram! 11Igazságodat nem rejtegetem szívem mélyén, hanem beszélek 

hűségedről és szabadításodról. Nem titkolom el szeretetedet és hűségedet a nagy 

gyülekezet előtt. 12Uram, ne vond meg tőlem irgalmadat, szereteted és hűséged 

őrizzen szüntelen!“ 

 

Előima: 

Örökkévaló, Mindenható Istenünk a Jézus Krisztusban! 

Áldjuk szent neved, mert nagy és hatalmas vagy. Köszönjük, hogy úgy jöhetünk 

hozzád, mint akik tudjuk, hogy hűséged végtelen. Oltalmad alatt, szentséged 

közelében megvalljuk, hogy mi hűtlenek voltunk hozzád. Szemünk figyelt, de 

nem látott, fülünk hallgatott, de nem hallott, kezünk kapaszkodott, de nem 

simogatott, lábaink taposták az út porát, de nem ösvényed világossága felé vettük 



az irányt. Bocsásd meg hűtlenségünket, Urunk, Istenünk. Úgy szólj ma hozzánk, 

mint Aki tudod, hogy mire van szükségünk. Te magad légy ma az alapvető 

szükség, Aki felemeled meglankadt térdeinket, felbátorítod beteg szívünket. 

Epekedve várjuk az élet szavát és kívánjuk életünk, szolgálatunk megjobbítását. 

Add nekünk ma Igédet, amely hasznos a tanításra, feddésre, megjobbításra, az 

igazságban való nevelésre, hogy tökéletesen tudjunk megállni a hitben, 

reménységben és szeretetben. Kérünk, karold fel népedet Lelked erejével, 

fuvallata teljesen tisztítsa meg gondolatainkat, szavainkat, tetteinket, hogy 

felkészültek legyünk a ránk következő hét próbatételeinek elhordozására, 

örömeink teljességére és bánatunk Tőled való elfogadására. Adj nekünk olyan 

lelki felüdülést, amely másokat is felüdít. Építsd úgy lelkünk, testünk, egész 

életünk, hogy Benned pihenjük el és Általad induljunk el. Így kérünk Lelked 

kiáradásáért, az evangélium áldott szaváért, hallgass meg minket Jézus Krisztus 

nevében, Aki életét ajándékozta érettünk. Ámen.   

 

Igehirdetés előtti ének:476. dicséret 7. verse: „Bízvást merek azért néked 

könyörögni…” 

 

Textus: Pál apostolnak a Thesszalonikaiakhoz írott II. levél 3, 1-3 

„És végül, testvéreim, imádkozzatok értünk, hogy terjedjen az Úr igéje, és úgy 

dicsőítsék, ahogyan nálatok is, 2és hogy megszabaduljunk az elvetemült és 

gonosz emberektől: mert nem mindenkié a hit. 3De hűséges az Úr, aki megerősít 

titeket, és megőriz a gonosztól.“ 

 

Vasárnapot ünneplő Keresztyén Gyülekezet, szeretett testvéreim az Úr Jézus 

Krisztus által! 

„Imádkozz és dolgozz!“ – hangzik felénk több évszázadok óta a bencések híres 

jelmondata. Imádkozz, vagyis találkozzál Isteneddel, társalogj vele, keresd Őt, 

míg megtalálható. Pál apostol a Thesszalonikaiakhoz úgy szól, mint akik tudják, 

hogy milyen áldása van a közbenjáró imádságnak. Imádkozni azt jelenti, felnézni. 

Imádkozni azt jelenti, Rá nézni, hogy hálaadásom, reménységem, kérésem, 

bűnvallásom, dicsőítésem, magasztalásom eljusson az egek nagy Királyához. 

Célba ér, mert Isten válaszol, cselekszik, ad, újjáteremt, állandósít, vagy épp 

elvesz, alázatra és állhatatosságra nevel. Az imádság cselekvés. Ez a végső 

következtése Pál apostolnak is. Cselekvésre hív. Aktív tevékenységre ösztönöz. 

Aktív résztvevője lehetek mindannak, amit Isten nekem, neked, nekünk akar 



ajándékozni. Imádkozzatok értünk, hogy terjedjen az Úr igéje. Pál apostol 

a missziói munka terjedéséért esedezik, hogy megállhasson társaival az 

ellenállással szemben. Ha imádságban közeledünk, akkor a kegyelem mindig jó 

időben érkezik, mert céltábla minden keresztyén a világ számára. Azt kéri az 

övéitől, hogy minden szolgálaton áldás és kívánalom legyen, az ő belső 

szobájukban is. A felülről elkért áldások a leghasznosabbak. Kívánalom a misszió, 

de az örökös gáncsoskodás is jelen van. Nagyobb gyülekezetek missziói tervet 

készítenek minden évre. Tudják, hogy Isten Lelke által mit akarnak elérni és 

elvégezni a gyülekezetben. Imádkozzunk a misszióért, a kegyelem kiáradásáért. 

Imádkozzunk a jövőért, imádkozzunk a holnapért, hogy legyen ereje Isten 

Igéjének a szívünkben, mások szívében és mindannyiunk életében. Imádkozzunk 

gyülekezetünkért, imádkozzunk családjainkért, imádkozzunk népünkért és 

a körülöttünk élő népekért. Imádkozzunk a felnőtt, az ifjúsági bibliaórákért, 

imádkozzunk a SOLA SCHOLA szolgálataiért, hogy énekük tényleg hálaszó 

legyen. Imádkozzunk városunkért, a benne élő hitetlenekért, imádkozzunk 

a hajléktalanokért. Imádkozzunk egyházunkért és egyházi iskolainkért. 

Imádkozzunk mindenkiért, azokért, akik bennünket áldanak, és akik bennünket 

átkoznak. Pál apostol végső szava legyen mai Igénk első üzenete a Lélek által, 

hogy legyen holnapunk és jövendőnk. Legyen rajtunk Isten áldása.  

A statisztikák sajnos nem ezt mutatják. Minden gyülekezetünk, köztük a miénk 

is, fogyó tendenciát mutat. A városokban rengeteg a vallásnélküli. Hívogatok és 

várok mindenkit a gyülekezeti imaközösségre bibliaóráink után, mert nincs, aki 

imádkozzon. Nincs, aki megvallja a mi közösségünkben Isten előtt a valóságot. 

Haldoklik az imaközösség. Miért nézünk így ki? Azért, mert az Istennel való 

bizalmas kapcsolatunk már nem élmény, csak kötelesség. Darálunk, kérünk, 

akarunk, de lassan semmit sem köszönünk meg az Úrnak. Minden természetes, 

minden olyan mint a hétköznapi lótás-futás. Isten nem automata gép, amelyből 

megvehetjük a nyári forró napon a lehűtött Coca Colát. Isten Jézus Krisztus által 



tanít minket imádkozni. Tanít kimondani, elmondani, megbeszélni Istennel és 

egymással a dolgainkat. Tanít lerakni a terheket, miérteket, megköszönni az 

áldásokat. „Valljátok meg azért egymásnak bűneiteket, és imádkozzatok 

egymásért, hogy meggyógyuljatok (Jk 5,16)“, drága pozsonyi testvérek, legyen 

számotokra „egy az Úr, egy a hit és egy a keresztség(Ef 4,5).“ Imádkozzunk 

a holnapért, imádkozzunk minden nap közösen és külön-külön is a jövőért. 

Tudjunk felelősen dönteni, tudjunk alkalomról-alkalomra cselekedni, mert az 

imádság a leghűségesebb munka. Az imádság a legértékesebb könny, mosoly, 

öröm vagy bánat Isten felé és a másik felé. Miért? Mert az Úr neve dicsőíttetik 

általa. Isten neve elevenedik meg előttünk. Nem akár milyen Istené. A hűséges 

Istené, Aki nem hagy bennünket „erőtökön felül kísérteni; sőt a kísértéssel együtt 

el fogja készíteni a szabadulás útját is, hogy el bírjuk azt viselni(IKor 10,13).“ 

Sokszor életek felett döntünk, de vajon mit szólna hozzá Jézus? Összekulcsolt 

kéz, meghajtott fej, szeretet, alázat hány és hány alkalommal rebeg az ég felé. 

Életünk legnyomorúságosabb állapota sodor bennünket a kereszt alá, vezet 

bennünket a hűséges Isten felé. Csak a próbatételeink és a nehéz akadályaink 

terelnek bennünket Istenhez. Isten hűséges. Ő egyedül hű, Aki megerősít és 

megsegít. Mert nem mindenkié a hűség, a hívség. Nem mindenki kapta a hűség 

és az igazság kincseit. Nem mindenki marad hű mindhalálig. Vannak, akik 

gonosz és elvetemült módon gáncsolják Istent és embereit. Vannak, akik téged és 

engem nap mint nap lebeszélnek, elvonnak a hűséges Istentől és áldott dolgaitól. 

Vannak, akik azt mondják, nem éri meg. Vannak, akik kijelentik, mindenki 

hűtlen, én miért legyek hűséges. Drága pozsonyi testvér! Ha tudod, hogy milyen 

a szenvedés, és ismered a fájdalmat, válj a testvéremmé az evangélium ügyéért. 

Nem mindenkié a hit. A szellemi koktél világában élünk. Olyan világban, ahol 

a kandírozott gyümölcs a Sátán gyümölcse, a likőr, a mámorító italok alapanyaga 

elvonja a figyelmedet a lényegről, a hab a tortán pedig az Úr neve, amivel 

mindent eltakarnak, hogy senki se gyanakodjon, ne legyen kétsége afelől, hogy ez 



nem krisztusi. Nem mindenkié a hit. Nem mindenkié a hűség. Vannak, akik 

hűtlenek, akik az első szeretet elhagyták (lásd IJn 4,7-13), akik sem nem hidegek, 

sem nem forrók, hanem langymelegek. (lásd Jel 3,16) Pál apostol figyelmezteti az 

imádkozó és Isten akaratát elkérő közösségeket. Nem minden arany, ami fénylik. 

Nem minden érték, amit a világban látsz. Milyen a hűséges Isten? Anthony de 

Mello egyik regényének részletén szeretném bemutatni, a közkatona és a tiszti 

parancsnok beszélgetésén keresztül: „A barátom nem jött vissza a rohamból, Sir. 

Kérek engedélyt kimenni, és megkeresni őt. - Nem engedélyezem - mondta a tiszt - 

Nem akarom, hogy kockáztasd az életed egy olyan emberért, aki valószínűleg 

halott. A katona ennek ellenére kiment, és egy óra múlva maga is halálosan 

megsebesülve, halott barátjának tetemét cipelve tért vissza. A tiszt dühöngött: - 

Mondtam, hogy halott. Most aztán mindkettőt elvesztettem. Mondd, volt annak 

valami értelme, hogy kimenj, és becipelj egy holttestet? - Ó, persze, hogy volt, Sir 

- válaszolta a haldokló - Amikor megtaláltam, még élt. És azt mondta nekem: 

„Jack, biztos voltam benne, hogy értem jössz." 

Isten ezt üzeni ma neked is Jézus Krisztusban: „Jöjj, és kövess engem (Lk 5,27-

28)!“ Megéri Vele járni az úton. Nem kell a túlóra, nem kell a görbe út, nem kell 

a sok félresiklott magyarázat. Amikor biztos vagy benne, hogy mindenki hűtlen 

lesz, akkor talál Rád Ő: a leghűségesebb barát, a legteljesebb testvér, 

a legmegértőbb társ: Jézus Krisztus. Amikor mindenki halottnak hisz, Isten akkor 

mondja: „Kelj fel, aki aluszol, és felragyog neked a Krisztus (Ef 5,14-21)“ 

A hűséges Isten karjaira vesz, bekötöz, átölel és kimondatja veled: „Én Uram, én 

Istenem (Jn 20,19-29).“ Irgalma nem távozik el tőled, hűsége végtelen ajándék. 

A hűséges Isten azt jelenti: „Immánuel, velünk az Isten (Mt 1,23).” Reménysége 

áldott erőforrás. Isten hűsége az ember iránt nagyobb, mint az emberi hűtlenség. 

Az emberi hűtlenség sohasem tudja semmissé tenni az Úr hűségét. Ez a hűség 

lehorgonyozza a te életed hajóját. Ez a hűség megszilárdít az igazság mellett. Ez 

a hűség bölccsé tesz a jóra. A hűséges Isten tart meg minket, Aki IGAZ. Ezért ne 

http://www.citatum.hu/szerzo/Anthony_de_Mello
http://www.citatum.hu/szerzo/Anthony_de_Mello


feledd, amikor hozzá száll imád, te a hűséges Istenhez fohászkodsz és így 

könyörögsz: „Drága igédnek készíts szállást, adj mindenütt szabad folyást.“ 

Drága testvérem! Csalódtál? Vaktában tapogatózol? Várod a megoldást? Isten 

érkezik és így szól: „Lelkemet adom belétek.” (Ez 36,22) Életet lehelek holt 

csontjaidba, mert hű és igaz Ő és képes megcselekedni mindent. Megerősíti 

lelkedet, és úgy megőriz, hogy fejedről egyetlen hajszál sem eshetik le mennyei 

Atyád akarata nélkül. Megőriz minden rossztól, gonosztól és megtapasztalod, 

hogy közösséged, családod, gyülekezeted nem szétesik, nem széthull nemzetünk, 

mint egy oldott kéve, hanem erő, akarat, biztatás és új remény költözik beléd, 

mert „ha Isten velünk, kicsoda ellenünk (Róm 8,31)!“ Ámen.   

Utóima: 

„Felebarátodat ne sanyargasd és ne rabold meg! A napszámos bére ne maradjon 

nálad másnap reggelig! A süketet ne szidalmazd, a vak elé ne vess gáncsot! Félj 

Istenedtől: Én vagyok az Úr (IIIMóz 19,13)!“ 

„És amint szeretnétek, hogy az emberek veletek bánjanak, ti is úgy bánjatok velük 

(Lk 6,31)!“ 

„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).“ 

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

vágóhídra viszik... (Ézs 53,7).“ 

„mikor gyalázták, nem viszonozta a gyalázást; amikor szenvedett, nem 

fenyegetőzött, hanem rábízta ezt arra, aki igazságosan ítél (IPt 2,23).“  

„Minden gondotokat őreá vessétek, mert neki gondja van rátok. Legyetek 

józanok, vigyázzatok, mert ellenségetek, az ördög mint ordító oroszlán jár szerte, 

keresve, kit nyeljen el: álljatok neki ellen a hitben szilárdan, tudva, hogy 

ugyanazok a szenvedések telnek be testvéreiteken e világban (IPt 5,7-9).“  

 

Úri ima: Jézus mondja: Ti azért így imádkozzatok… 

 

Adakozás: „Van-e még gabona a magtárban? [...] De ettől a naptól fogva majd 

áldást adok (Hag 2,19)!“  

 

Áldás:„Nagy az ereje az igaz ember buzgó könyörgésének (Jak 5,16b).” Ámen.  

 

Záró ének: 135:1.3.8.12: „Áldjátok az Úr nevét…” 


