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Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi Atyánktól és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól!
Ámen.
Ének: 25. 1, 2, 8
1.Szívemet hozzád emelem, És benned bízom, Uram, És meg nem szégyeníttetem, Nem nevet senki
rajtam, Mert szégyent nem vallanak, Akik hozzád esedeznek, Azok pironkodjanak, Akik hitetlenül
élnek.
2.Útaid, Uram, mutasd meg, Hogy el ne tévelyedjem, Te ösvényidre taníts meg, Miken intézd
menésem. És vezérelj engemet A te szent igaz Igédben; Oltalmazd életemet, Mert benned bízom, Úr
Isten.
8.Térj azért hozzám, Istenem, Tekints reám kegyesen, És kegyelmezz meg énnékem, Mert élek
szegénységben. Nyavalyája szívemnek Napról napra mind öregbül; Uram, add végét ennek, Végy ki
engem ez ínségbül!

Előima: Örökkévaló Istenünk, Mennyei Édesatyánk! Köszönjük neked, hogy ezen a napon is, még ha íj
ily módon, de hallgathatjuk igédet figyelhetünk igédre, hogy távol vagyunk, mégis egy közösségként
állhatunk Teeléd. Hálát adunk Neked ezért a csendért, ezért a hatalmas közösségért, a Te igédért és
az irántunk való meg nem érdemelt szeretetedért. Köszönjük, hogy az elmúlt napokban is kísérted
halandó és bűnös lépteinket. Köszönjük, hogy adtál nekünk sok mindent és azt is, hogy mi is
adhattunk másoknak. Megvalljuk Neked kegyelmes és féltőn szerető Mennyei Atyánk, hogy úgy van,
ahogyan dicsértünk: szívünket hozzád emeljük és csak Benned bízunk Urunk!
Bocsásd meg, hogy olyan sokszor nem figyelünk a a Te akaratodra csak a miértekben akadunk
minden egyes alkalommal fönn és nem csendesedünk el, hogy éltető és bölcs válaszaidat meghalljuk.
Bocsásd meg, hogy naponta vétkezünk ellened, annak ellenére, hogy tudjuk, minden cselekedetet
Neked kell szánnunk.
Kérünk Segíts rád figyelnünk, add Igéd és Szentlelked által, hogy az ige majd az igemagyarázat
munkálkodjék bennünk, s felismerve ismert, vagy tudtunkon kívüli vétkeinket megbánjuk azt,
helyrehozzuk, s így helyreálljunk Tebenned, Szentlelked által. A Te szent fiad, Jézus Krisztus érdeméért
kérünk, hallgass meg minket! Ámen.

Textus: „Mert Melkisédek, Sálém királya, a magasságos Isten papja volt az, aki a királyok leveréséből
visszatérő Ábrahám elé ment, és megáldotta. Ábrahám pedig tizedet is adott neki mindenből.
Melkisédek neve először ezt jelenti: igazság királya, aztán Sálém királya, vagyis békesség
királya. Sem apja, sem anyja, sem nemzetsége, sem napjainak kezdete, sem életének vége nincs,
mivel
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mindörökké.

De gondoljátok meg, milyen nagy ember az, akinek Ábrahám, a mi ősatyánk tizedet is adott a
zsákmány legjavából.” (Zsid 7,1–4)
Igehirdetés: Szeretett Testvéreim! Ahhoz képest, hogy nagy embernek jelenti az Isten szava
Melkisédeket, nagyon szűkszavúan beszél róla a Szentírás. Az Újszövetség többször említi – mindig
Krisztussal összefüggésben – mint az Ószövetség. Egy nagy emberről mégsem ezt várnánk. A nagy
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embereknek fel vannak jegyezve a nagy tetteik és a nagy gondolataik. Az embereknek, akik naggyá
akarnak lenni igényük is ez, hogy krónikások írják meg tetteiket, márványtáblák és szobrok őrizzék
emléküket, városokat és utcákat nevezzenek el róluk. A nagy emberek könyveket írnak. A nagy
embereket példaként idézzük és erőt merítünk belőlük. Melkisédekről azonban alig olvashatunk
egyáltalán valamit. Mégis miért nevezi őt akkor a Szentírás „nagy ember”-nek?
Melkisédek nagyságát az jelentette, hogy ő a Felséges Isten papja volt. Ennek jelentőségét akkor
értjük meg igazán, ha figyelembe vesszük, hogy milyen környezetben is élt ő. Melkisédeket egy
rendkívül istentelen és pogány környezet vette körül, egy olyan környezetben volt ő Isten papja, ahol
Istent egyáltalán nem tisztelték, sőt a bűn és a romlottság már olyan méreteket öltött, hogy Isten
közvetlen mennyei haragját is kiárasztotta. Mindez azt jelentette, hogy senkinek a szövetségére és
barátságára nem számíthatott. Senkivel bensőséges lelki közössége nem lehetett. Senki nem is kereste
a barátságát, hiszen az igazi szentség taszító és gyűlöletes azoknak, akik a szentségtelenségben lelik
örömüket. Mekkora öröm lehetett a számára, amikor megtudta, hogy van még egy ember, aki
ugyanannak az egyetlen, hatalmas és igaz Istennek szolgál, akinek ő is a papja. Ez az öröme abban
fejeződött ki, hogy elé ment, egy csodálatos asztalközösségben – kenyeret és bort vitt elé – létrejött
közöttük egy lelki közösség, és papi hivatásánál fogva megáldotta Isten elhívott szövetséges társát,
ezzel erősítve Isten szövetségi ígéretét.
Nem az adta tehát Melkisédek nagyságát, hogy valamiféle nagyszerű családból származott. Nem az,
hogy nagy történelmi tetteket hajtott végre, amelyeket kőbe véstek a krónikások. Nem is az, hogy
különféle evilági címeket szerzett, amiket előszeretettel adnak és adatnak a világ fiai egymásnak és
maguknak. Őt csak egyetlen dolog érdekelte: hogy a Felséges Istenhez hűséges maradjon és őt
szolgálja. Ez tette őt ilyen nagy emberré. Nagyon fontos megjegyeznünk, hogy lényegében nem az a
„nagy ember” Isten szemében, aki hatalmas tetteket visz véghez a saját nevében, hanem az, aki a
Magasságos Isten szolgája, gyermeke és papja egész életében, s tudja ennek megfelelően alakítani
az életét. Aki hűséges marad hozzá. Melkisédeknek nincs állítva szobor, nincs róla elnevezve város,
sem utca, de kitörölhetetlenül benne van az Isten életkönyvében. Ez az ő nagyságának első ténye. Az
tette őt Krisztus előképévé, hogy megalkuvás nélkül, kompromisszumok nélkül szolgált a felséges
Istennek. Hogy be van írva az Isten életkönyvébe és onnan senki sem törölheti őt ki. Pontosan ez a mi
életünk lehetősége is – hogy megváltva a bűnből és a halálból az életünk kitörölhetetlenül be van
írva az Isten Bárányának életkönyvébe. És miközben a világban kicsinyeknek, nemegyszer
lenézetteknek és megvetetteknek számítunk a Krisztusért, mégis nagyok vagyunk az Isten szemében.
Ámen.
Utóima: Hatalmas és igazságos Mennyei Édesatyánk! Köszönjük, hogy úgy szólhatunk megint Hozzád,
hogy tudjuk Te hatalmas, és féltőn szerető Istenünk vagy, mert úgy szeretted ezt a világot, hogy
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egyszülött Fiadat, Jézus Krisztust adtad, hogy aki hisz ő benne, az el ne vesszen és örök élete legyen!
Köszönjük, hogy felnyitod szemünk, hogy nem attól leszünk jók és nagyok, hogy mások tetszésére
cselekszünk, hanem az, hogyan viszonyulunk Tehozzád, s hogy viszonyulunk másokhoz Teáltalad.
Köszönjük, hogy mindezekre Te adsz erőt, Te adsz támaszt, hogy még, ha csúfolnak is minket emiatt,
mi akkor is megmaradjunk a Te igéd mellett. Bocsásd meg, hogy ebben a hatalmas világban, amiben
éljük a te kegyelmedből kapott életünket és olyan könnyedén el tudunk veszni benne, el tudunk veszni
a bűneiben, el tudunk veszni azokban a dolgokban, amelyek eltaszításra kényszerítik a mi kezeinket a
Te mennyei kezedtől. De köszönjük, hogy Te mégis szorosan fogod minden egyes nap a kezünket.
Kérünk, hogy add, hogy megalkuvás nélkül, kompromisszumok nélkül, hadd szolgáljunk neked felséges
Istenünk, mint hű Melkisédek, aki oly hatalmas volt hitben a Te szemed előtt. Kérünk Taníts minket
Szentlelked és Igéd által cselekedni. Könyörgünk a gyermekekért, a fiatalokért, az idősekért, és minden
olyan emberért ezen a Földön, aki szomjazza a Te igédnek hűs forrásait. A Te fiad Jézus Krisztus
érdeméért kérünk hallgassd meg szavainkat, aki így tanított minket Te hozzád imádkozni:
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.
398. Úr lesz a Jézus mindenütt
1. Úr lesz a Jézus mindenütt, Hol csak a napnak fénye süt, Úr lesz a meszsze tengerig, Hol a hold nem
fogy s nem telik.
2. Őneki mondjunk hő imát, Díszítsük azzal homlokát, Jó illat légyen szent neve, Minden napon
dicsérete.
3. Országok, népek és nyelvek, Ő dicsőségét zengjétek, Gyermekek hangja hirdesse: Áldott a Jézus
szent neve!
4. Ő királysága bő áldás, Ott van a felszabadulás, Fáradtak ott megnyugszanak, Ínségesek megáldatnak.
5. Minden teremtés dicsérje, A Király Krisztust tisztelje; Angyali ének zengjen fenn, S mind e föld
mondja rá: Ámen.
Áldás: „És Isten békessége, mely minden értelmet meghalad, meg fogja őrizni szíveteket és
gondolataitokat Krisztus Jézusban.” (Fil 4:7)

