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Kegyelem nektek és békesség Istentől, a mi Atyánktól és a mi Urunk Jézus Krisztustól, aki önmagát adta
bűneinkért, hogy kiszabadítson minket a jelenlegi gonosz világból Istennek, a mi Atyánknak akarata
szerint. Övé a dicsőség örökkön-örökké. Ámen.
Kezdő ének: 168. énekünk minden versével:
1. Ó, Atya Isten, irgalmas nagy Úr, Bűnbánó szívvel ím eléd borul Hű néped, áldva felséges neved,
Hogy esdve kérje nagy kegyelmedet.
2. Gondolsz ránk, híven oltalmaz kezed, Rólunk egy percre azt le nem veszed, Irgalmasságod
mindig oly közel, És erős karod minket átölel.
3. Nagy jóságodra méltók nem vagyunk, Rossz útra térve gyakran elhagyunk; Áhítjuk mégis szent
igéd szavát, Megértő gyermekid fogadd be hát.
4. Kérünk, Úr Isten, Krisztus-Jézusért, Vérrel pecsételt szent szerelmedért: Irgalmasságod közöld
mivelünk És tárd ki szíved, végy be, Istenünk!
Előimádság: Mennyei Atyánk! Hálatelt szívvel köszönjük meg neked, hogy nap, mint nap lehetőséget
adsz arra, hogy Téged keressünk. Köszönjük, hogy mindig kitartasz mellettünk, még akkor is, ha mi a
saját erőnkre támaszkodva igyekszünk előrébb jutni életünk során. Sokszor megfeledkezünk rólad,
vagy éppen tudatosan félreteszünk azért, mert konok meggyőződésünk, hogy csak mi rendelkezünk
annyi tudással, hogy kellőképpen megoldhassunk egy problémát. De helyette csak egyre több bajt, kárt
okozunk nem csak magunk részére, hanem társaink számára is, mely csak haragot, irigységet és
ítélkezést szül. Viszont te segítesz ezeket a hibákat helyreállítani mind bennünk, mind
környezetünkben. Köszönjük, hogy szereteted által mindig megsegítesz és helyreállítasz minket.
Kérünk ma is, most is csendesítsd le szívünket, indulatainkat, s add igédet és Szentlelkedet, hogy
a harag, irigység szeretetté legyen, s az ítélkezés együttérzéssé váljon bennünk, hogy tiszta, teljes
szívvel állhassunk Teeléd. A Te egyszülött Fiadért, Jézus Krisztusért kérünk, hallgasd meg
imádságunkat. Ámen.
Textus: Zsid 4,10-11
10

Aki ugyanis bement Isten nyugalmába, maga is megnyugodott a munkáitól, mint Isten is a

magáétól. 11Igyekezünk tehát bemenni abba a nyugalomba, hogy senki el ne essék az ehhez hasonló
engedetlenség következtében.”

Kedves Testvéreim!
Adhatnánk akár azt a címet is ennek a résznek: A nyugalmat kereső ember a nyugtalan világban.
Sajnos ma egy olyan világban élünk, amikor senki nem lehet nyugodt az életét illetően. Vajon, azonban
tud-e ebben a mostani helyzetben, amiben élünk a keresztyén hívő ember nyugalmat és békességet
találni? Hiszen ebben a mostani járvánnyal tűzdelt helyzetben számtalan kérdés aggaszthatja az
embereket.
Vajon meddig fog tartani még ez a járvány? Mi a terve Istennek ezzel a mostani helyzettel? Meg
tud-e ettől a szorongatott helyzettől menteni Isten bennünket? Mi lesz velem? Mi lesz a
szeretteimmel? Mi lesz barátaimmal? Mi lesz a körülöttem élőkkel?
Azt olvashatjuk az Igében, hogy: Aki ugyanis bement Isten nyugalmába, maga is megnyugodott a
munkáitól, mint Isten is a magáétól. (Zsid 4,11)
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Az Isten nyugalmába való belépés a keresztyén élet egyik lefontosabb célja. Ugyanis azt jelenti, az
Isten nyugalmába való belépés, hogy Isten békessége betölti az értelmünket, a szívünket, lelkünket és
az Ő békességében élve boldog örömteli életünk lehet. Amikor a problémák, betegségek,
megpróbáltatások jönnek az életben, akkor a hívő keresztyén ember, engedelmes lélekkel Istenhez
fohászkodik, és kéri Őt, hogy vegye el tőle ezeket megpróbáltatásokat. Isten azonban számtalanszor
megmutatta a történelem során és ma is megmutatja, hogy meg tudja adni a választ a problémáinkra,
betegségeinkre, nyomorúságainkra. Amikor Isten nyugalmában vagyunk, akkor tudjuk, hogy Isten
irányítja az életünket. Nekünk hívő keresztyéneknek az életünkben a békességet a nyugalmat
elnyerni a legcsodálatosabb és legértékesebb dolog. Az élet valódi rendje csak akkor alakulhat ki
teljesen, amikor az Istennek van alárendelve. Ő az, aki kezelni tudja életünket minden egyes
problémájával, félelmével, konfliktusaival együtt, mert Ő mindent elkészít a mi javunkra, hogy nekünk
ne kelljen szűkölködnünk.
Azt olvashatjuk: „Igyekezzünk tehát bemenni abba a nyugalomba, hogy senki el ne essék az ehhez
hasonló engedetlenség következtében.” (Zsid 4,11) Vajon hogyan tudunk bemenni Istennek
nyugalmába? Szavaink, legyenek bár mély jelentőségűek vagy nemesek és értékesek, mindaddig
hiábavalóak maradnak, amíg azokat a hívő, nem teszi teljesen az ő élete alkotó részévé. A nyugalom,
Isten békéjének Ígérete változatlanul érvényes ebben a mai világban is, amiben élünk. Azonban Isten
csak akkor tud munkálkodni bennünk és rajtunk keresztül, hogy ha mi azt hittel elfogadjuk, és
engedelmes őszinte szívvel kérjük Tőle. Isten békessége betudja tölteni az életünket, szívünket.
Nekünk pedig az a feladatunk, hogy engedelmeskedve az Ő akaratának ezt hittel és őszinte szívvel
kérjük Tőle.
Adja meg Isten számunkra, hogyha nyugtalanságok, békétlenségek, aggodalmak nyomasztanak
bennünket, az Ő nyugalma, békessége és szeretete legyen az, amely ránk tud áradni életünk minden
egyes napján. Ámen.

Utóima: Drága, mennyei édes Atyánk! Hálás szívvel köszönjük meg neked, hogy Te mindig tárt
karokkal vársz minket, amikor nekünk már nincs hová mennünk. Amikor nem találjuk helyünk a
világban Te biztonságot nyújtasz számunkra. Ha elveszünk a világ zajában, Te megtalálsz minket, s
nyugodtságot biztosítasz nekünk Önmagadban. Köszönjük, hogy szereteted által naponta
megtapasztalhatjuk nyugodtságodat, s megvigasztalsz minket, hogy nincs miért bánkódnunk, nincs
okunk félelemre, hisz velünk vagy, támogatsz mindannyiunkat.
Mindenható Atyánk, kérünk, hogy Szentlelked által adj útmutatást számunkra életünk során, hogy
ne térjünk le arról az útról, amelyet te előre elkészítettél számunkra, ahol még, ha sokszor akadályokon
át, de biztonságban, nyugodt szívvel kelhetünk át. Kérünk add, hogy felismerhessük akaratodat, hogy
azt cselekedhessük, amivel szolgálhatunk Téged. Kérünk légy velünk, légy a betegágyban fekvőkkel, a
szegényekkel, akik nap, mint nap küzdelmes megpróbáltatásokon mennek keresztül! Vigasztald meg a
válságos helyzetben lévőket, a gyászban ittmaradottakkal, akik elvesztették szeretteiket, s
mindazokkal, akik a Te békességedet keresik! Légy te mindannyiunk támasza! A te egyszülött Fiad,
Jézus Krisztusért kérünk hallgass meg minket. Ámen.
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Az Úrtól tanult imádság: 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 tied az ország,
a hatalom és a dicsőség mindörökké. Ámen.
Záró ének: 192. énekünk: „Adj békességet, Úr Isten, A mi időnkben a földön, Mert nincsen nékünk
több senki Bajvívónk és hadakozónk, Hanem csak te Úr Isten.”
Áldás: És Isten békessége, mely minden értelmet meghalad, meg fogja őrizni szíveteket és
gondolataitokat Krisztus Jézusban. (Fil. 4:7)
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