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Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi Atyánktól és az ő szent Fiától, a mi Urunk, Jézus Krisztustól. 
Ámen!  
 

Ének: 225. dicséret 1. és 2. verse:  
 
1. Nagy hálát adjunk az Atya Istennek, Mennynek és földnek szent teremtőjének, Oltalmazónknak, 
kegyes éltetőnknek, Gondviselőnknek.  
2. Hála tenéked, mennybéli nagy Isten, Hogy szent igédet adtad mi elménkben, És hogy ezáltal véssz 
ismeretedben, Te kegyelmedben. 
 

Előimádság: Mennyei Atyánk! Hálát adunk neked azért, hogy te életünk békés időszakaiban, 
de a zűrzavaros időkben annál inkább szólni kívánsz hozzánk. Köszönjük neked, hogy bár a járvány 
szétszórt bennünket, de te, igéd hallgatására újra egybefoglalsz színed előtt mindannyiunkat. 
Megvalljuk előtted Urunk, hogy sok bűn terheli a szívünket és a te kegyelmed nélkül elveszünk. Kérünk 
téged tekints irgalommal szolgáidra és bocsásd meg vétkeinket! Reményteli szívvel fordulunk 
beszédeid felé, mert hisszük és tudjuk, hogy a te igéd igazság amely képes megtartani törékeny 
életünket. Alázatosan kérünk téged, légy jelen köztünk Szentlelked által és nyisd meg szívünket, hogy 
igéd hallgatásán felbuzdulva, neked tetsző gyümölcsöt teremjen életünk békességben. Szent Fiadért 
Krisztusért kérünk téged, hallgass meg minket! Ámen! 
 
“Az ÚR ekkor odafordult hozzá, és azt mondta: Menj, és a te erőddel szabadítsd meg Izráelt Midján 
markából! Én küldelek téged! Gedeon ezt mondta neki: Kérlek, Uram, hogyan szabadítsam meg 
Izráelt? Hiszen az én nemzetségem a legszegényebb Manasséban, és én a legkisebb vagyok atyám 
házában. Az ÚR így válaszolt neki: Majd én veled leszek, és úgy megvered Midjánt, mintha csak egy 
ember volna.” (Bírák 6,14–16) 
 

Szeretett Testvérek! 
Azt hiszem mindannyiunk nevében mondhatom azt, hogy érdekelnek minket a különleges 

dolgok, vonz minket az, ami nem hétköznapi. Sőt szeretjük a különleges, híres embereket, szeretünk 
velük beszélgetni, szeretünk velük kapcsolatot ápolni, sőt társadalmunk is egyre inkább azt sugallja, 
hogy aki különleges, aki valamiben kiemelkedő, az az értékes, az ilyen ember számára van jövő. S 
amikor böngészünk az Instagrammon akkor is ezt látjuk, az kap sok kedvelést, akinek kiemelkedően 
szép az alakja, izmos a teste, valami méregdrága helyen nyaral, vagyis aki fent tudja tartani a 
tökéletesség látszatát. Ilyenkor pedig akarva akaratlanul felmerül a kérdés, hogy mi van velünk, 
akiknek hétköznapi életünk van, értékesek vagyunk mi egyáltalán? 

Lássuk mit mond erről Isten igéje. Azt hallottuk, hogy az Úr meglátogatta Gedeont, 
megszólította őt, sőt szolgálatba is küldte. Miért épp ő? Talán gazdag volt, előkelő származása 
lehetett? Talán tapasztalt, jó kiállású és megbecsült ember volt a nép körében? A felolvasott ige 
alapján, amelyben Gedeon maga is megdöbben, azt mondhatjuk, hogy egyik sem volt a felsoroltak 
közül. Tulajdonképpen egy teljesen átlagos, hétköznapi ember volt, nem tudott felmutatni semmi 
rendkívülit, Isten mégis őt választotta. Alkalmatlansága, kételkedés ellenére Isten irgalommal fordult 
hozzá, megkereste őt, beszélt hozzá, és igen hasznos eszközévé tette. A párhuzam köztünk és Gedeon 
között abban áll, hogy mi is egyszerű, átlagemberek vagyunk.  

Gyakran érezzük mi is úgy magunkat, hogy méltatlanok vagyunk, hogy nem vagyunk 
különlegesek, hogy nem tettünk le semmit az asztalra, de Isten mégis értékesnek, különlegesnek tart 
minket, munkálkodni akar általunk, Ő irgalommal fordult hozzánk is, megkeresett bennünket. Mindez 
pedig abban mutatkozott meg, hogy elküldte Jézust, aki élete árán megváltott minket, Igéjén keresztül 
naponként megszólít, megtisztogat, bizalomra ösztönöz és nem utolsó sorban aktivizál, cselekvésre 
serkent. A mi kegyelmes Urunknak nagy tervei vannak a hozzánk hasonló kis emberekkel. 

Kedves Testvérek! Minket Isten különösen is használni szeretne, hiszen megszólított minket 
és e hívásnak engedelmeskedve tartozhatunk most a DRHE valamelyik évfolyamához teológusként, 
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vallástanárként, tanítóként. Lehet, vannak közöttünk olyanok, akik Gedeonhoz hasonlóan kétkedve és 
nehezen indultak el ezen az úton, de lehetnek olyanok is, akik könnyen indultak, az úton azonban 
nehézségekbe, kudarcokba ütköztek és ezek alapján mondák ki, hogy „Uram, hogyan vezethetnék 
hozzád másokat, amikor én magam is gyenge és esendő vagyok?” S lehet, vannak olyanok, akik most, 
a vizsgaidőszak, a legáció vagy éppen a gyülekezeti/iskolai szolgálat előtt állva teszik fel a kérdést, hogy 
„Hogyan szolgálhatnálak téged Uram, amikor olyan alkalmatlannak, és kicsinek érzem magam ehhez 
a feladathoz?”  

Bármely táborhoz tartozzunk Isten ma számunkra is azt mondja, amit egykor Gedeonnak: 
„Majd én veled leszek...” Merjük ezt elhinni és merjünk ebben az ígéretben bízni. Ámen 

 
 
Záróimádság: Mennyei Atyánk! Magasztalunk téged, mert szent igéd által „erőt adsz a 

megfáradtaknak és az erőtleneket nagyon erőssé teszed.”  
Tudjuk, hogy minden emberi kiválóság tőled származik, és előtted senki sem dicsekedhet 

eszével, erejével, szépségével – mert mindez a te ajándékod. Add Urunk, hogy ami bennünk a te 
kegyelmed révén kiváló tulajdonság, azt alázattal és józansággal állíthassuk a te akaratod szolgálatába. 
Gyengeségeinket és alkalmatlanságunkat illetően pedig kérünk: a te erőddel pótold ki mindazt, ami 
szolgáidban tökéletlen és hiányos. 

Köszönjük neked, hogy Jézus Krisztusban kijelentetted szereteted evangéliumát, amelyben 
nincsen személyválogatás. A te irgalmadból tudjuk meg, hogy a te színed előtt értékesek, különlegesek 
vagyunk: akikért ugyanis Isten Fia kínhalált szenvedett, azok semmiképpen sem lehetnek előtted 
értéktelenek. 

Hálát adunk neked, mert jónak láttad, hogy erőtlen emberek által munkálkodj a világban, 
mennyei inspirációt és bátorságot adva, az alkalmas és alkalmatlan időkben való igehirdetéshez. 
Kérünk téged, Szentlelked által erősíts meg minket, akik a vizsgaidőszak, a legáció, vagy a gyülekezeti 
szolgálat nagy és fontos feladataival nézünk szembe. Önts a szívünkbe irántad való teljes odaadást és 
gyermeki bizalmat, hogy rád támaszkodhassunk mikor emberi gyengeségeink és esendő voltunk 
kétségeket támasztanak bennünk. 

Kérünk téged, így áldd meg közösségünket, szolgálatunkat, és a te egész egyházadat. Szent 
Fiadért, Jézus Krisztusért kérünk téged, hallgass meg minket! Ámen!  

 
Úri ima: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te 

országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket 
add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk 
vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Mert tiéd az ország, a 
hatalom és a dicsőség mindörökké. Ámen!  

 
Záró ének: 462. dicséret 1. és 3. verse:  
 
1. Csak vezess, Uram végig és fogd kezem, Míg boldogan a célhoz elérkezem, Mert nélküled az 

én erőm oly kevés, De hol te jársz előttem, nincs rettegés.  
3. Ha gyarlóságom meg nem is érezné: A vak homályból te mutatsz ég felé; Csak vezess, Uram, 

végig, és fogd kezem, Míg boldogan a célhoz elérkezem. 
 
Áldás: És az Istennek békessége, amely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni 

szíveinket és gondolatainkat a Krisztus Jézusban. Ámen! 
 


