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Előfohász: „Mert Isten igéje élő és ható, élesebb minden kétélű kardnál, mélyre hatol, az elme 

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

szándékait.”(Zsid4,12) Ámen 

Ének: 512:1-6. „Szólj, szólj hozzám Uram…” 

Előima: Kegyelmes Urunk! 

Alázattal hajtunk fejed Előtted és kérünk könyörülj rajtunk, szolgáidon. Formálj bennünket 

olyan közösséggé, ahol nemcsak fizikailag vagyunk jelen, hanem teljes szívvel, teljes 

lélekkel, teljes elmével és teljes erővel.  

Ma mindent Neked akarunk adni. Te látod mivel küzdünk, Te látod mit cipelünk magunkkal a 

múltból, s mi az, ami állandó jelleggel  elveszi békésségünket. A jobb részt akarjuk ma 

választani, veled akarunk ma lenni, a Te lábadnál akarunk ma elcsendesedni, megnyugodni, 

figyelni és Szentlelkedben részesülni. Jöjj hát, mutass rá-érintsd meg fájó sebeinket, jöjj és ne 

engedd, hogy gyengeségeink, félelmeink és aggodalmaink elszakítsanak Tőled, aki kész vagy 

ma is Lelked által erőt adni, aki kész vagy ma is igazságodat érvényre juttatni. 

Szólj Urunk, hirdesd számunkra, hogy még tart a kegyelem, fordítsd irányodba szívünket, 

taníts, vezess és szeress. Köszönjük, hogy Jézusért Te elfogadsz bennünket ma is, és Igéddel 

táplálod gyermekeidet. Kérünk hallgasd meg imádságunkat Egyszülöttedért. Ámen 

Ószövetségi igerész: Ézsaiás könyve 24 

„1Az ÚR elpusztítja, felforgatja a földet, feldúlja felszínét, szétszórja lakóit. 2Olyan lesz a 

köznép, mint a pap; a szolga, mint ura; a szolgálóleány, mint úrnője; az eladó, mint a vásárló; 

a kölcsönadó, mint a kölcsönkérő, és a hitelező, mint az adós. 3Teljesen elpusztul a föld, 

teljesen kifosztják. – Az ÚR jelentette ki ezt az igét. 4Gyászol, hervad a föld, elalél, hervad a 

világ, elalél a magas ég a földdel együtt. 5Gyalázatossá tették lakói a földet, mert megszegték 

a törvényeket, megmásították a rendelkezéseket, megszegték az örök szövetséget. 6Ezért átok 

emészti a földet, megbűnhődnek lakói. Ezért elfogynak a föld lakói, úgyhogy csak kevés 

ember marad. 7Gyászol a must, búsul a szőlő, és sóhajtoznak mind, akik jókedvűek voltak. 

8Abbamaradt a vidám dobolás, megszűnt a zajos vigadozás, abbamaradt a vidám citeraszó. 

9Nem borozgatnak nótaszó mellett, keserű az ital annak, aki issza. 10Romba dőlt, puszta a 

város, zárva van minden ház, nem lehet bemenni. 11Borért kiáltoznak az utcákon, bealkonyult 



minden örömnek, száműzve van a földről a vidámság. 12Pusztán maradt a város, romhalmaz 

áll a kapu helyén. 13Mert olyasmi történik a földön, a népek között, mint amikor szüret után 

olajbogyót vernek, vagy szőlőt böngésznek. 14Azok hangosan ujjonganak az ÚR fenségének, 

kiáltoznak a tenger felől: 15Dicsérjétek ezért Keleten az URat, az ÚRnak, Izráel Istenének 

nevét a tenger szigetein! 16A föld széléről énekszót hallunk: Dicsőség az igaznak! De én ezt 

mondom: Végem van, végem van, jaj nekem! Csalnak a csalók, csalárdul csalnak a csalók! 

17Rettegés, verem és kelepce fenyeget téged, föld lakója! 18Mert aki a rettentő hír elől 

menekül, verembe esik, és aki a veremből kimászik, kelepcébe jut. Megnyílnak odafönn az ég 

csatornái, és megrendülnek a föld alapjai. 19Recseg, ropog a föld, darabokra törik a föld, 

inogva reng a föld! 20Tántorog a föld, mint a részeg, düledezik, akár egy kunyhó. 

Ránehezedik a vétke, elesik, nem is kel föl többé. 21Azon a napon megbünteti az ÚR az ég 

seregeit odafönn a magasságban, és a föld királyait a földön. 22Összegyűjtik őket, ahogy a 

foglyokat gyűjtik a verembe. Börtönbe zárják, és hosszú idő múlva megbüntetik őket. 

23Elpirul a sápadt hold, szégyenkezik az izzó nap, mert a Seregek URa lesz a király a Sion 

hegyén és Jeruzsálemben, és vénei előtt dicsőség ragyog.” 

Szeretett Testvéreim az Úr Jézus Krisztusban! 

A nemzetek után a hangsúly az egész földön van. S míg az Úr pusztító ítélete 

rettenetes, addig megjelenik a dicsőség fénye is.  

Ézsaiás nemcsak egy jövőbeli eseményként hirdeti a föld pusztulását, de meg volt győződve 

arról, hogy bármelyik pillanatban bekövetkezhet. Minden napját ez határozta meg, s az 

újszövetség népe sem várhatja másfajta meggyőződéssel Urát.  

„35Legyen derekatok felövezve, és lámpásotok meggyújtva. 36Ti pedig legyetek hasonlók az 

olyan emberekhez, akik várják, mikor tér vissza uruk a menyegzőről, hogy amikor 

megérkezik és zörget, azonnal ajtót nyithassanak neki.”(Lk12,35-36) 

A pusztítás az egész föld ellen megy, mint az özönvíz idejében. A társadalomban betöltött 

pozíciók sem segítenek az embereken. A vagyon és az egyházi címek sem számítanak. 

Mindenki közé egyenlőség jelet tehetnénk, s az ítélet napján nem menti meg az embert az, 

hogy köznép vagy pap, szolga vagy úr, szolgáló vagy úrnő, eladó vagy vásárló, kölcsönadó 

vagy kölcsönkérő, hitelező vagy adós. Hiszen teljesen elpusztul a föld. Itt már nincs mit a 

másiktól elvenni.  



Mindez annak a következménye, hogy megszegte a nép az örök szövetséget. 1Móz9,16: „16Ha 

ott lesz a szivárvány a felhőn, látni fogom, és visszaemlékezem az örök szövetségre, amelyet 

Isten kötött minden élőlénnyel, amely testben él a földön.” 

Gyász, hervadás és elalélás jellemez majd mindent, ami elszakadt a törvénytől és a 

rendelkezésektől. –Joel1,10-12: „10Elpusztult a mező, gyászol a termőföld, mert elpusztult a 

gabona, elapadt a must, odalett az olaj. 11Szomorkodnak a parasztok, jajgatnak a 

szőlőművesek, mert nincs búza, se árpa, odalett a mezőn az aratnivaló!” 

Megszegték azt a szövetséget, ami Isten és népe között kötettett a teremtéskor, majd az első 

nagy pusztulás után. Az pusztul el, ami az emberre volt bízva a teremtéskor. „15Fogta tehát az 

ÚRisten az embert, és elhelyezte az Éden kertjében, hogy művelje és őrizze azt.”(1Móz2, 15) 

A lakók tették gyalázatossá azt, amiért felelősek voltak. Isten figyelmezteti népét, mindennek 

van határa. A végtelenségig nem mehet az ember a teremtett világ ellen. 

A „gyalázatossá tették a földet” jelentheti azt, hogy erkölcstelenséget követtek el rajta, vagy 

ami rosszabb vérontás—emberáldozatot mutattak be. („38Ártatlan vért ontottak, fiaik és 

leányaik vérét, akiket a kánaáni bálványoknak áldoztak, vérontással gyalázták meg az 

országot.” Zsolt106,38) 

Erre válasz: az átok. 

Kedves Testvérek! Aki már volt szüreten az tudja, hogy milyen hangulat jár együtt azzal az 

eseménnyel, ahol az ember örül keze munkájának, s Isten áldásaként él meg minden fürt 

szőlőt. Itt azonban a terméketlen szőlőskerthez van hasonlítva az ítélet alatt álló föld. Egy 

hely, ahol gyász, csend és mély sóhajtozás váltja fel a vidámságot. Isten elhagyása egyben az 

öröm elvesztését is jelenti. Megszomorodva él az a nép, amelyiknek nincs élő Istene.  

A 14-16.v. szakaszban beszél az utolsó napon is a maradékról. Egy kis magról, akik 

hűségesek voltak. Ez a kis csoport örömmel fogadja még az ítéletet is és elismerik az Úr 

nagyságát. Egyetértenek az Úr ítéletével, igazságosnak tartják, ezért dicséretet mondanak 

Neki.  Ezeknek az ajkán születik meg az Istent dicsőítő ének. A megváltottak éneke ez, amiről 

a Jelenések könyve is ír: „ 9és új éneket énekeltek ekképpen: Méltó vagy arra, hogy átvedd a 

könyvet, és feltörd annak pecsétjeit, mert megölettél, és véreddel vásároltad meg őket 

Istennek minden törzsből és nyelvből, minden nemzetből és népből; 10és a mi Istenünk 

papjaivá és országa népévé tetted őket, és uralkodni fognak a földön.”(Jel5,9-10) Mindenki 



megmenekül, aki megváltásra vágyott. A dicsőség megéneklése után folytatódik az ítélettel 

foglalkozó rész.  

17-22-Akik ítélet alá esnek azok számára nincs menekvés. A föld megnyílik a lábuk alatt. 

Nincs szabadulásuk.  

Isten már kijelölte azt a napot, melyen eljön a büntetés.(21.v.)Ez nem egy időleges ítélet, 

hanem a végső időben bekövetkező nagy ítélettartás.  

„30A tudatlanság időszakait ugyan elnézte Isten, de most azt hirdeti az embereknek, hogy 

mindenki mindenütt térjen meg. 31Azért rendelt egy napot, amelyen igazságos ítéletet mond 

majd az egész földkerekség fölött egy férfi által, akit erre kiválasztott, akiről bizonyságot 

adott mindenki előtt azáltal, hogy feltámasztotta a halálból.” (ApCsel17,30-31) 

A magasság serege-csillagokra használja az Ószövetség. Isten teremtő munkájának az 

eredményei. Izráel környezetében a csillagokat istenekként tisztelték, mintha azok 

befolyásolnák az emberek sorsát. Az égitestek a teremtés alapján lámpások és az időmérés 

eszközei.  

1Móz, 1-8: „14Azután ezt mondta Isten: Legyenek világító testek az égbolton, hogy 

elválasszák a nappalt az éjszakától, és jelezzék az ünnepeket, a napokat és az esztendőket, 15és 

legyenek világító testekként az égbolton, hogy világítsanak a földre! És úgy történt. 

16Megalkotta Isten a két nagy világító testet – a nagyobbik világító testet, hogy uralkodjék 

nappal, és a kisebbik világító testet, hogy uralkodjék éjszaka – és a csillagokat. 17Az égboltra 

helyezte őket Isten, hogy világítsanak a földre, 18és uralkodjanak a nappalon és az éjszakán, és 

válasszák el a világosságot a sötétségtől. És látta Isten, hogy ez jó.” 

23.v-Szégyenkezik a Nap és a Hold, mivel istenekként tisztelték őket, de nincs hatalmuk.  

De Istenünk mindenkori dicsőségébe beletartozik nemcsak az igazságossága, hanem a 

kegyelme is. Kegyelme által a választott nép királya a seregek Ura lesz, akinek dicsősége 

ragyog majd a vénei előtt. A Sion és Jeruzsálem pedig az a hely, amelyet az Úr adott a vele 

való találkozásra. Végül ezek az ígéretek mentek át Jézusra, akiben engesztelést lehet találni, 

s aki által kész az út az Atyához. Isten új szövetséget köt majd népével. Az ítéletet Isten 

királyi uralma követi. Ő uralkodott a múltban, a jelenben és a jövőben is. Akaratának 

érvényesülése útjába nem állhat senki és semmi. Ezért adjunk ma hálát elkérve akarata 

érvényesülését a teremtett világ felett. Ámen 



Újszövetségi igerész: Lukács evangéliuma 10,38-42 

„38Amikor továbbhaladtak, betért egy faluba, ahol egy Márta nevű asszony a házába fogadta. 

39Volt ennek egy Mária nevű testvére, aki leült az Úr lábához, és hallgatta beszédét. 40Mártát 

pedig teljesen lefoglalta a sok munka. Ezért odajött, és így szólt: Uram, nem törődsz azzal, 

hogy a testvérem magamra hagyott a munkában? Mondd hát neki, hogy segítsen! 41Az Úr 

azonban így felelt neki: Márta, Márta, sok mindenért aggódsz és nyugtalankodsz, 42pedig 

kevésre van szükség, valójában csak egyre. Mária a jó részt választotta, amelyet nem 

vehetnek el tőle.” 

Szeretett Testvéreim az Úr Jézus Krisztusban! 

Jézus úton van. Szolgálata nem korlátozódik egy adott helyre. Nem ül és vár hátha jön 

majd valaki, aki kíváncsi arra, amit mondani akar, hanem úton van, továbbhalad. Egy faluban 

találjuk, ahol konkrét- név szerint megnevezett emberek házába tér be.  

Egyedül látogatja meg a 2 asszonyt. Ez az esemény Jézus jeruzsálemi útjának fontos 

állomása. A megváltás útján a passió felé vezető úton szeretettel látja vendégül  Jézust Mária 

és Márta.  

A két nőről az evangéliumok segítségével,- hiszen nemcsak itt olvasunk róluk- kialakíthatunk 

egy képet, amelyek alapján: 

Márta(név jelentése: úrnő): elszánt, szókimondó, parancsolásra hajlamos, intézkedő, 

szemrehányó nő.(Lázár feltámasztásának történetében: „21Márta így szólt Jézushoz: Uram, ha 

itt lettél volna, nem halt volna meg a testvérem.”) 

Mária: engedelmes, alázatos, hallgatag. Mintha egy tanítványról beszélne Jézus, aki odaül 

lábaihoz és hallgatja az Igét. S míg a tanítványok esetében a férfiak kerülhettek csak szóba, 

addig Lukács előszeretettel említi azokat az asszonyokat, akik követői lettek Jézusnak. Ha 

összehasonlítjuk az evangéliumokat, akkor láthatjuk, hogy Lukácsnál van a legtöbb asszony 

említve.  

S míg Mária boldog hallgatója az Igének, addig Márta szolgálni akar annak a Jézusnak az 

irányába, akinek fő tevékenysége az ember irányába a szolgálat. Nem arról olvastunk, hogy 

mit sütött-főzött Márta, vagy mivel kínálta meg Jézust, hanem Jézus Márta lelkiállapotát 

mutatja be: aggódik és nyugtalan. Az eredeti szöveg alapján úgy fordíthatnánk, hogy: 

szétforgácsolódik. Az emberi lélek útvesztőibe került Márta- a céltól, az örök élettől 



elfordított tekintettel. Mártát csak az vezette, hogy a Vendéget vendégül kell látni.  S közben 

nem vette észre, hogy mekkora ajándékot hozott nekik vendégük: Önmagát, az Igét 

ajándékozta volna mindkettőjüknek.  

Kedves Testvérek! A Jézusért végzett szolgálatainknál minden esetben fontosabb az Ő értünk 

megtett szolgálatának az elfogadása. 

Ha Jézus asztalközösséget vállal velünk, akkor minden esetben Ő a vendéglátó. Így nem 

egymás hibáit kell felnagyítanunk, hanem minden esetben Jézusra figyelni.  Emellett nem az a 

lényeg, hogy mi és mennyi van az asztalon, hanem az, hogy mi van a szívben. Mert néha egy 

pohár víz többet ér ott, ahol szeretettel adják,- s figyelnek a jelenlévőkre-,mint egy hétfogásos 

vacsora.  

A két asszony viselkedése egyfajta útmutató. Az ige meghallásából születik a hit. „28Hiszen 

azt tartjuk, hogy hit által igazul meg az ember, a törvény cselekvésétől 

függetlenül.”(Róm3,28) 

A jó rész, az igével való közösség, ezt ismerte fel Mária. Ezt senki nem veheti el tőle.  Mert 

minden elfogyhat, elmúlhat, de Isten Igéje örök, megmarad örökké.  

S ha mi is képesek vagyunk az Igére figyelni, azt hallgatni és megélni, akkor nem marad hely 

a bensőnkben a szorongásnak, aggódásnak és gondterheltségnek.  

Jézus földi teste megsemmisíthető volt, de az Ige nem hallgattatható el. Krisztus beszéde ma 

is leülteti a  Máriákat és vannak olyan asszonyok(és férfiak), akik félreteszik dolgaikat, s a 

jobb részt választják.  

Készek vagyunk Krisztusra figyelni?  

Márta zúgolódására a megoldás nem az lett volna, hogy Jézus odaküldi Máriát segíteni, neki 

magára Jézusra lett volna szüksége. De Márta leosztaná még Jézus feladatát is, szinte 

megdorgálja, hogy miért nem szól a testvérére. Még Jézus tettei felett is uralkodni akar ez az 

úrnő. Pedig ebben a házban egy valaki van, aki hatalommal rendelkezik minden és mindenki 

felett. Ez alapján a mi hajlékainkban, gyülekezetünkben és egyházunkban is egy az Úr.  

Nem a mi aktivitásunk a lényeg. Itt neki kell hagynom, hogy szóljon felém, majd az Ige 

dolgozzon benne. Oltsa szomjúságomat, táplálja éhségemet az igazságra.  

„De még boldogabbak azok, akik hallgatják az Isten beszédét, és megtartják.”Lk11,28) 



Ő közli velünk mi az, amit el tudunk hordozni és azt is, hogy mi nem a mi feladatunk.  

Könyörögjünk engedelmes szívért, hogy az Igének necsak hallgatói, hanem megtartói is 

legyünk. 

Mindenkinek szüksége van olyan alkalmakra-, ha kinyitja Jézus előtt szíve ajtaját, hogy 

hallgasson. Aktívan legyen csendben és kész legyen mindent kizárni a környezetéből: 

embereket, emberi véleményeket, mindennapi teendőket és „csak” Rá figyelni, csak Őt 

hallgatni, hiszen a Vele töltött idő határozza meg az életünk minőségét.  

Mária  a jó részt választotta. Hogyan szeretnénk élni hitéletünket? Könyörögjünk azért, hogy 

minden alkalommal, amikor az Ige szól tanítvány pozícióba tudjunk helyezkedni és készek 

legyünk engedelmeskedni és gyümölcsöt teremni.  Ehhez adjon a mi Urunk halló füleket, 

nyitott szívet és jó részt választó napokat. Ámen 

Utóima: Urunk, Istenünk! 

Csendért könyörgünk ma belül és magunk körül. Olyan csendért, amelyben már megszűnik 

mindenféle hang, amelyben már nem érdekel bennünket az emberi vélemény, hanem egyedül 

a Te hangodra vagyunk kíváncsiak. Adj értő szívet, hogy fontossági sorrendünk első helyén 

Te maradj, hogy mindenkor, minden döntéshelyzetben, véleménynyilvánításban, saját 

személyes életünk berendezésekor tőled tudjuk kérni a tanácsod és a vezetést. Add, hogy mi 

magunk is csendben legyünk, amikor saját életünkre nézünk és végre Tőled várjuk a dolgok 

megoldását, Tőled kérjük és várjuk a válaszokat.   

Vezess bennünket abban a hozzáállásban, hogy nem feltétlenül nekünk kell cselekedni, mert 

van Tőlünk nagyobb, aki kezében tartja ezt a világot. Hiszen Te vagy az aki elrendelted ennek 

a világnak a kezdetét és a végét, sőt az örök lét is nálad van. Köszönjük Neked Fiad áldozatát, 

hogy akár bölcsője, akár keresztje előtt állunk meg, reménységgel tekinthetünk az örök létre, 

mert tudjuk, hogy más menekülési útvonal a bűneikből nem adatott nekünk, hanem benne és 

általa készítetted el a szabadulásunkat és örök életünket. Ezért adunk ma neked hálát. 

Könyörgünk gyászoló testvéreinkért. Azokért, akik ma vettek búcsút szerettüktől, de 

könyörgünk azokért a családokért is, ahol temetés előtt állnak, ebben a hosszabb várakozási 

időben Te vigasztald a családtagokat, csepegtesd erődet szívükbe és gyógyítsd őket Igéd 

erejével.  



Eléd hozzunk ennek az évnek minden lelki alkalmát, s kérünk Te áld meg azokat a 

közösségeket, ahol igéd szól és igéd hívja a megfáradtakat, a betegeket, a magányosakat és a 

szeretetre és igazságra éhezőket. Jézus Krisztusért kérünk, hallgass meg minket. Ámen 

Úri ima: 

Áldás: 

Az Úr legyen előtted,  

    hogy a jó utat mutassa neked.  

Az Úr legyen melletted,  

    hogy téged karjába zárjon és megvédjen.  

Az Úr legyen mögötted,  

    hogy megvédjen a Gonosz cselvetésétől.  

Az Úr legyen alattad,  

    hogy felfogjon, ha leesel.  

Az Úr legyen tebenned,  

    hogy megvigasztaljon, ha szomorú vagy.  

Az Úr legyen körülötted,  

    hogy megvédjen, ha mások rád rontanak  

Az Úr legyen fölötted,  

    hogy megáldjon téged.  

Így áldjon meg téged a jóságos Isten,  

    ma, holnap és minden időben.  

                             Ámen. 

Ének: 274.1-4 „Ki istenének átad minden….” 

 


