Az ajtó nyitva áll
Köszöntés: „Adjatok hálát az urak Urának, mert örökké tart szeretete! Nagy
csodákat művel egymaga, mert örökké tart szeretete (Zsolt 136,3-4).” Ámen.
Gyülekező ének: 191. dicséret: „Ez esztendő áldással…”
Fennálló ének: 284. dicséret 1: „Áldjuk a nagy Isten jóságát…”
Fő ének: 284. dicséret 2-8: „Áldjuk a nagy Isten jóságát…”
Előfohász: „Jézus megfordult, és amikor látta, hogy követik őt, megszólította
őket: Mit kerestek? Ők pedig ezt válaszolták: Rabbi – ami azt jelenti: Mester –, hol
laksz? Ő így szólt: Jöjjetek, és meglátjátok. Elmentek tehát, meglátták, hol lakik, és
nála maradtak azon a napon (Jn 1,38-39).“
Lekció: János evangéliuma 10,1-10
„Bizony, bizony, mondom nektek: aki nem az ajtón megy be a juhok aklába,
hanem másfelől hatol be, az tolvaj és rabló; de aki az ajtón megy be, az a juhok
pásztora. Neki ajtót nyit az őr, és a juhok hallgatnak a hangjára, a maga juhait
pedig nevükön szólítja és kivezeti. Amikor a maga juhait mind kivezeti, előttük
jár, és a juhok követik, mert ismerik a hangját. Idegent pedig nem követnek,
hanem elfutnak tőle, mert az idegenek hangját nem ismerik. Ezt a példázatot
mondta nekik Jézus, de ők nem értették, mit jelent, amit mondott nekik. Jézus
tehát így szólt hozzájuk: Bizony, bizony, mondom nektek: én vagyok a juhok
ajtaja. Aki énelőttem jött, mind tolvaj és rabló, de a juhok nem is hallgattak
rájuk. Én vagyok az ajtó: ha valaki rajtam át megy be, az megtartatik, bejár és
kijár, és legelőre talál. A tolvaj csak azért jön, hogy lopjon, öljön és pusztítson;
én azért jöttem, hogy életük legyen, sőt bőségben éljenek.“
Előima
Áldjuk és magasztaljuk Urunk nagyságodat és irgalmasságodat, szívünkből száll
énekünk, mert több van Nekünk, mint felkelő Nap világossága, vagy a Hold
fénye. Te örök világosság vagy, Aki felhoztad ránk újesztendőnk első napját és
megengedted, hogy szent házadnak csöndjében, Igéd tükrében meglássuk
önmagunkat, meghosszabbított időnk áldásait és lehetőségeit. Kik vagyunk mi
Istenünk, hogy ilyen drágának és becsnek tartasz minket? Nagy bűneink miatt,
számtalan vétkünk miatt méltatlanok vagyunk megújított esztendőnk minden
kegyelmére. Neked semmire sincs szükséged, dicsőséged és fenséged betölti ezt a
földet, magadban határtalan és változhatatlan vagy. Teremts bennünk tiszta
szívet, adj olyan szent életre való szándékot, amiben a legfelségesebb Lélek Igéd
által tanít minket Nálad kedvet találni. Eléd jövünk, de nem saját erőnkből,

hanem kegyelmedből, kérünk, fogadj el minket, és tanácsolj lelki és testi áldások
Atyja. Szálljon ma mennyből híveidre az áldás, mert csak Tőled várhatunk
minden jókat. A Jézusért, Közbenjárókért, mi egyetlen Szószolónkért, légy
kegyelmes Hozzánk, halld meg esedezésünket. Ámen.
Igehirdetés előtti ének: 285.dicséret 6.verse: „Kegyelmed s áldásod…”
Textus: János evangéliuma 10,9
„Én vagyok az ajtó: ha valaki rajtam át megy be, az megtartatik, bejár és kijár,
és legelőre talál.“
Hálaadással jövő keresztyén gyülekezet, drága testvéreim az Úr Jézus
Krisztusban!
Annyi lehetőség van, amikor az ajtó előtt állunk. Bekopogjunk és
illedelmesen köszönjünk. Bekopogjunk, és gyermeki csínytevéssel elrohanjunk.
A következő megoldás ajtóstól rohanni be a házba és senkire sem lenni
tekintettel. A kis gyermekeket már kiskoruktól neveljük, hogy az ajtó közé nem
tesszük az ujjunkat. Az ősegyházban az ajtónálló szerepe felbecsülhetetlen érték
volt. Ő volt az, aki beengedte az istentiszteletre az embereket, és az istentisztelet
alatt ügyelt a rendre, a tisztaságra és a fegyelemre. Elzárta a belső isteni csendet
a külső világi zajtól. A katakombák mélyén tartott istentiszteletek során pedig
figyelte, hogy mikor érkezik az ellenség és jelzett, hogy távozni kell, mert veszély
áll fenn. Ma mi is egy ajtó előtt állunk. Vizsgáljuk meg hitünk szerint, hogy
milyen a 2022-es esztendő ajtaja? Mit kínál Krisztus azoknak, akik mellette
maradnak?
Az Úr Jézus sokszor meglepő hasonlatokat mond önmagáról, de azt tudnunk kell,
hogy ezek mindig: igazak, tartalmasak, rendkívül fontosak és kifejezők! Első
hallásra ez a hasonlat is megdöbbentő! Vajon miért éppen ezt a szemléletes képet
használja küldetésével kapcsolatban az Úr? Milyen szerepe van Jézusnak a mi
életünkre nézve?
Először is Jézus az ajtó. Az ajtó a legnagyobb lehetőség. A juhok azon keresztül
járnak bea kamrába és jönnek ki onnan. Ha valaki Jézuson át ment be a juhok

aklába, az megtartatást fog találni. Ha valaki Jézussal, az ő ajtaján keresztül lépte
át a 2022-es esztendő küszöbét, jól választott. Jézussal volt megtartatás az előző
évben is, de most is csak Vele indulhatunk el. Aki Jézust választotta, jól döntött.
Aki az élet mellett döntött, az Jézus mellett döntött. Ma is döntened kell. Vele
vagy ellene? Most vagy soha? Ma vagy holnap? Ezek azok a kérdések, amelyeket
Jézus nem spórol meg egyiküknek sem.
Egy biztos, Jézus soha nem mondja, hogy mi emberek vagyunk az ajtó, bár sokan
szeretnek ebben a szerepben tetszelegni! Jézus ezt a jogot is csak önmagának
tartja fenn. Ne tolakodjunk az Ő helyére, mert az csúnya dolog. Az ajtó egy igen
fontos, sőt döntő jelkép Isten országával kapcsolatban! Isten országa nem általad,
nem is általam, hanem Jézus által jött létre. Ne feledd, hogy az ajtó Jézus. Ő az
Isten tervének tárházát kínálja. A juhai között neked is van helyed, csak Vele kell
bemenni az örömbe. Nem magadnak kell örömöt, békét, boldogságot teremteni,
hanem Neki a Te szívedben. A megtartatás azt jelenti, hogy Jézus bevisz, besegít,
beemel az Ő országába. Itt nincs csúszópénz, és nem is Ő a kidobó fiú, hanem
a megtartatás Ura, Aki úgy áll melléd, hogy lásd, juhocska vagy.
Az ajtó funkciói:
Megnyit, vagyis szabadságot ad. Aki bent van az akolban, a pásztorral jár ki és
be. Ő fog jó legelőt találni neked is és nekem is. A 2022-es esztendő Jézussal
a megfelelő jó legelő biztosításának az ideje. A minőségi táplálék, a fokozatos
növekedés és a gyarapodás biztosítása. A vasárnapi, a hétközi, a bűnbánati és az
ünnepi istentiszteletek, a bibliaórák, az egyéni és közösségi csendességek,
kátéórák, hittanórák, áhítatok, amelyeken Ő szól és Ő erősít, bizonyítékai lesznek
annak, hogy van szava hozzánk. A 2022-es esztendőnek a legelői Isten
kegyelméből és szeretetéből Őáltala lesznek biztosítva. Ő nem tolvaj, nem rabol,
nem oroz el előled vagy előlem semmit, sőt nem is tart vissza semmitől.
Megnyitja az ajtót, ha menni akarsz, menj. Az Ő legelőin viszont van erős, szilárd
táplálék, nem gyenge tejecske, hanem életet biztosító nedű és elég eledel ahhoz,

hogy mindenkinek jusson. Kell-e neked a Jézus által kínált 2022-es esztendőre is
előirányzott legelő vagy saját kútfőből táplálkozol? Jézus szabadságot kínál, de
Általa megtapasztalhatod, hogy van jó legelő. Jézus az a kapu, Aki megnyitja, sőt
összetöri a bűneink rácsait, és szabadon kijöhetünk a fényre, a megújult legelőkre.
Feltámadásával még a halál kapuit is kinyitotta. Kell nekünk Krisztus
felszabadító ereje a 2022-os esztendőre?
A második áldása Jézusnak, Aki maga az ajtó, hogy bezár, vagyis biztonságot ad.
A gyermekek,
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felnőttek
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A szobafogság

a legkegyetlenebb kínzó eszköz a gyermek számára. Egy betegség, tétlen állapot
számunkra is az őröltséggel határos állapotokat okozza. Vannak emberek, akik
mai napig félnek lifttel közlekedni, mert légszomjuk van. Kevés az oxigén.
Minden gyerek tudja, hogy a kerítést is át lehet mászni és hogy hol is lapul
a kulcs. A bezártság érzése nyomasztó, de sokszor hasznos. Ez a belső biztonság.
Jézus az a kapu, Aki bezárja gyermekeit, biztonságot nyújtó ölelő karjaiba zár.
Teszi ezt féltő szeretetével, hogy megvédjen minket minden gonosztól. Tudni,
hogy egész éven nem leszel éhes és szomjas. Tudni, hogy egész éven nem leszel
mezítelen, mert Ő felruház. Tudni, hogy egész éven nem leszel békétlen, mert
békességet, az Ő békességét adja neked, de nem úgy adja, ahogyan a világ kínálja.
Tudni, hogy örömödben és bánatodban melletted lesz. Mindenben osztozik
veled. Kiöntheted Előtte panaszodat, mert drága vagy a szemében, becsesnek tart.
Rá bízhatod gyermekeidet, unokáidat, a melletted élőket és a távolban lévőket,
mert az Úr megy előttünk, nem hagy el bennünket és nem marad el tőlünk.
Tudatában lenni, hogy nem kell félni és rettegni, mert Ő Immánuel velünk az
Isten. „Van-e valami lehetetlen az Úr számára?“ (1Móz 18,14) Hittel kimondani:
Nincs.
A harmadik üzenete az Igének az ajtóval kapcsolatban: Összeköt, vagyis
kapcsolatot tart fenn veled és a másikkal.

Jézus az a kapu, Aki azért jött, hogy összekösse a mennyet a földdel, hogy az
ember által szétszakított szeretetkapcsolatot újra megépítse! Jézus az egyetlen
bejárat a mennybe! A Golgotai kereszthalálával készített szabad utat nekünk! A
kárpit szétszakadása jelzi, hogy mindenki számára nyitva áll az ajtó! Összekötni
az életeket. Ez az ajtó feladata. Összekapcsolni mindazt, amit mi naponként
szétszakítunk. Újból erősíteni, megszilárdítani az Isten-ember, ember-ember
kapcsolatokat. Újból meglátni Istenemet, Akinek örök szeretete szüntelen és újból
meglátni az én Lázáromat, akinek rám van szüksége. Érezni és éreztetni, hogy
szeret az Isten és általam szereti a másik embert. Menny és a föld kapcsolata,
munkája, szolgálata 2022-ben összeérhet. Kapcsolat. Az ajtóink közötti
kapcsolatok. A házaink és a kertjeink közötti kapcsolatok. Soha nem fogom
elfelejteni,
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a szomszédasszonnyal a kerítésen keresztül beszélgetve fejezte be. Először
imádkozott, Istennel beszélte meg a dolgait, majd a rábízott teendőket elvégezve
megbeszélte a szomszédasszonnyal is. Kapcsolatot tartott fenn, mert érdekelte
a másik. Isten Jézus Krisztusban az Ő ajtaján keresztül érdeklődik felőled. Te
vajon érdeklődést tanúsítasz? Lesz része a Te életedben annak az Istennek, Aki
ajtót vágott ebbe a világba. Nagy Péter cár ablakot nyitott Európára, érdeklődött
a fejlett országok gazdasági eredményei után. Vajon te az odafelvalókkal fogsz
törődni? Mennyire leszel nyitott a 2022-es esztendőben az Ige igazságára? Majd
kérsz, ha szükséged lesz rá? Vagy épp felrovod Neki, ha valami nem úgy alakult?
Megtagadod a kellő alkalmatlan pillanatban vagy épp az alkalmas időben
megvallod? Isten nem így gondolkodik felőled. Kapcsolatot ad. Tartós
kapcsolatot, azt amit az ember gyakran nem tud megélni.
Jöjj be, ne késlekedj itt a helyed Nála és életed megtartott élet lesz! Ez a
legdrágább ajándéka az Úrnak! Egyedül csak neki van hatalma megtartani a te
törékeny mulandó, veszendő életedet is az örök életre! Látod az áldott Isten

megnyitotta érted a mennyek kapuját! Ne késlekedj, nyisd meg most te is a szíved
ajtaját és fogadd el drága áldozatát! Ámen.
Utóima:
Drága Úr Jézus Krisztus, Akinek adatott minden hatalom mennyen és földön!
Köszönjük, hogy úgy szóltál felénk ma is, mint Akinek hatalma van. Sokszor
elfelejtjük, hogy Kivel is állunk szemben. A Te Igéd nem a mi gyarló szavunk. A
Te erőd nem a mi erőtlenségünk. A Te utjaid nem a mi összekuszált ösvényeink.
A Te szerelmed nem a mi szeretetünk. A Te hűséged nem mérhető a mi hűtlen
viselkedésünkhöz. Méltó vagy, hogy ajtó légy mindannyiunk számára ebben az
újesztendőben. Bocsásd meg nekünk, hogy ez a nap mindennel el van fedve
hitünk és meggyőződésünk szerint. Emberileg ilyenkor félünk a legjobban, pedig
Te vagy az ajtó. Megújító irgalmad legyen a mi segítségünk, akkor amikor
dolgaink felől aggodalmaskodunk. Vizsgáld meg ma szándékunkat és adj jó
indulatot, testvériséget és barátságot kapcsolatainkba, hogy Igéddel naponként
táplálkozva, a szükséges eledelbevitel meg legyen, és mindent a Te dicsőségedre
végezzünk. Újíts meg bennünket olya módon, hogy lelkünkre beszélsz és
szüntelenül kommunikálsz velünk. Naponként kezdeményez szavad által. Hadd
szolgáljon minden a javunkra: a romlás és az építés, a munkába való
beletemetkezés és a pihenés, a betegség és az egészség, a fájdalom és az öröm.
Kérünk, légy az árvák és az özvegyek Atyja, vigasztald a kesergőket füves
legelőiden keresztül, ajkad szózatja hadd érintse meg a betegágyukban
sínylődőket, add meg kérésüket. Vidámítsd mindazok lelkét, akik elfáradtak,
belefáradtak a világ zajába, akik megkeményedtek és nem megedződtek.
Könyörülj egyházadon és minden juhocskádon, hogy valóban tudjuk, Te vagy az
ajtó, Aki ma is a mi ajtónk előtt állsz és zörgetsz, hogy megnyissuk azt, amit rég
bezártunk. Építs bennünket, hogy szolgálni tudjunk Neked és Veled, ott és akkor,
amikor új életre hívsz. Ámen.
Jézus mondja: Ti azért így imádkozzatok…
Adakozás: „A jótékonyságról és az adakozásról pedig el ne feledkezzetek, mert
ilyen áldozatokban gyönyörködik Isten (Zsid 13,16).“
Áldás: Istennek népe! „Aki pedig mindent megtehet sokkal bőségesebben, mint
ahogy mi kérjük vagy gondoljuk, a bennünk munkálkodó erő szerint: azé a
dicsőség az egyházban Krisztus Jézus által nemzedékről nemzedékre, örökkönörökké. Ámen (Ef 3,20-21).”
Záró ének: 283. dicséret 3-5. verse: „Úr Isten, ki minket...“

