Köszöntés: Kegyelem néktek és békesség Istentől a mi mennyei Atyánktól és az Ő egyszülött
Fiától, az Úr Jézus Krisztustól a Szentlélek közösségében. Ámen
Ének:
294:1.3. Jézus vígasságom….
116:1 Szeretem és áldom az Úr Istent…
116:5-11 Hittem Istenben, mikor így szólék…
Előfohász: Miért csüggedsz el lelkem, miért háborogsz bennem? Bízzál Istenben, mert még
hálát adok neki az Ő szabadításáért! Ámen
Lekció: Róma 8, 12-17 Lelkünk épülésére és hitünk erősödésére olvasom felétek Istenünk
Szent Igéjét, amely megírva található Pál apostolnak a rómabeliekhez írott levelében…
„Ezért testvéreim, adósok vagyunk, de nem a testnek, hogy test szerint éljünk. ” Mert ha test
szerint éltek, meg kell halnotok, de ha a Lélek által megölitek a test cselekedeteit, élni fogtok.
Akiket pedig Isten lelke vezérel, azok Isten fiai. Mert nem a szolgaság lelkét kaptátok, hogy
ismét féljetek, hanem a fiúság lelkét kaptátok, aki által kiáltjuk: „Abba, Atya!” Maga a Lélek
tesz bizonyságot a mi lelkünkkel együtt arról, hogy valóban Isten gyermekei vagyunk. Ha
pedig gyermekek, akkor örökösök is: örökösei Istennek és örökös társai Krisztusnak, ha vele
együtt szenvedünk, hogy vele együtt meg is dicsőüljünk.”
Az Úr áldása legyen az Ő Igéjének az olvasásán, hallgatásán, szívünkbe való
befogadásán és annak megcselekvésén.
Előima: Hatalmas Istenünk, mennyei Atyánk az Úr Jézus Krisztusban!
Alázattal vagyunk Előtted, s igaz, hogy elcsüggedt a mi lelkünk és sokszor háborog
bennünk, s ha a mögöttünk álló hétre tekintünk, akkor sok miértre keressük a választ, sok
minden elveszi a békességünket, de ma hálát adni jöttünk.
Ezért kérünk segíts bennünket abban, hogy ne a problémáink nagyságát sorakoztassuk
eléd, hanem, hadd tudjuk megvallani, hogy hatalmas Istenünk van, Aki mindenek felett áll,
aki képes ma is békességet adni, s keresni a gyümölcsöket az életünkben.
Köszönjük Urunk, hogy megőriztél bennünket erre a napra, hogy még van szavad
hozzánk, s nem engeded, hogy a test cselekedetei magukkal sodorjanak.
Szentlelked ereje által kérünk gyomlálj, ints, pusztíts és rombolj le mindent, ami tőled
elszakíthat, s építsd és plántáld a fiúság Lelkét, hogy mindenkor kiáltani tudjuk, hogy: „Abba,
Atyánk!”
Bocsásd meg nekünk, ha olyan sokszor elfelejtjük, hogy Te vagy oltalmunk forrása,
hogy te vagy egyedüli őrizőnk, s mi ennek ellenére minden másba kapaszkodunk míg jól
megy dolgunk, egyedül téged hagyunk ki a hétköznapjainkból. Bocsásd meg Urunk amikor
ígéreteinket nem tudtuk betartani, amikor erőtlenek voltunk feléd és embertársaink felé, s
engedtük, hogy a gonosz uralkodjon a mi életünkben, amikor szavainkkal bántottunk, amikor
tetteinkkel és mulasztásainkkal nem kerestük a te dicsőséged.
Kérünk téged áldott Szentlélek tisztíts meg bennünket egyen-egyenként, jöjj közénk és
formáld úgy az életünket, hogy hálaadó életek szülessenek, akik szeretettel tudnak közeledni

azok felé, akikkel egy családba helyeztél minket, akikkel egy munkaközösségben kell megélni
a hétköznapokat. Jöjj közénk és add mindnyájunknak azt, amire legnagyobb szükségünk van,
hiszen te ismered sebeiket, veszteségeinket, testi-lelki betegségeinket, gyászunkat és
terheinket egyaránt.
Nyugtasd meg lelkünket Urunk, hogy átéljük szabadításod erejét, s mindenkor
gyermekeidként egyedül neked mondjunk hálát. Fiadért hallgass meg minket. Ámen
Igehirdetés előtti ének: 397:4 Küldj fiaidból, akik nem hiába…
Textus: Róma 8, 14.15. Az a szent ige, amelynek alapján szólni kívánok hozzátok a
Szentlélek segítségül hívásával megírva található Pál apostolnak….
„Akiket pedig Isten lelke vezérel, azok Isten fiai. Mert nem a szolgaság lelkét kaptátok, hogy
ismét féljetek, hanem a fiúság lelkét kaptátok, aki által kiáltjuk: „Abba, Atya!””
Vasárnapot ünneplő keresztyén gyülekezet,
Szeretett testvéreim az Úr Jézus Krisztusban!
Amikor Isten Szentlelkének az erőterébe kerülünk, akkor mi magunk is elmondhatjuk
magunkról, hogy adósok vagyunk. Olyan adósok, akik ha a Lélek vezetése által tesznek is
valamit tudják, hogy sosem tisztázhatják ki azt a számlát, amelyet a test cselekedeteivel
beszennyeztek, s mégis a rettegés és félelem helyett, nem szolgaként és világi adósként éljük
napjainkat, hanem tudunk kiáltani, s ki tudjuk mondani szinte minden közös alkalmunkon,
hogy „Abba, Atyám” már csak akkor is, amikor az Úrtól tanult imádságban Mi Atyánknak
szólítjuk meg mennyei Atyánkat.
A bennünk lévő lélek, ha kiáltani tud, akkor valóban békesség és élet származik ebből,
mint ahogy Pál apostol írja, és ha együtt is kell szenvednünk Krisztussal, tudatában vagyunk
annak, hogy majd vele együtt dicsőülünk meg.
Mert nincs példa a Bibliában arra, hogyha valaki Krisztus követő lesz, és megkapja a Lélek
ajándékait, akkor egyben problémamentes és szenvedésmentes életet is kap, mert sokszor kell,
hogy próbákon menjünk át, hogy szenvedések árán mérlegre legyen téve a hitünk és
hűségünk, hogy valóban ott maradunk-e minden időben Krisztus mellett, még ha dacolva is,
félve és rettegve is, olykor csüggedések közepette a végső hang az életemben az Atyát
segítségül hívó hang kell, hogy legyen, mert csak így lehetek örökös, és ígéreteket hordozó
gyermek, aki örökös társa Krisztusnak, mert tud vele együtt szenvedni, és tudja, hogy milyen
kapuk nyílnak meg előtte, ha mindvégig hűséges marad.
Kedve Testvéreim!- ez a világ sóvárogva várja az Isten fiainak a megjelenését. S
milyen nagy dolog, ha legalább egy az Isten gyermekei közül egy-egy családban képes a

bátorításra, a bíztatásra, és az olyan jellegű támogatásra, amelyben a félelem lelke elhalkul, s
a szenvedések között is megszólal a dicsőítés hangja. Az Abba, Atya megszólaltatik, és ez az
Atya azután képes úgy megáldani a gyermekei életét, hogy többé nem maguknak élnek,
hanem egyedül annak az Atyának, akié a dicsőség, aki örökséget ígér, ha a kincseinket nem itt
e földön gyűjtjük, ahol a moly és a rozsda mindent megemészt, hanem készülni tudok lelki
kincseket gyűjtve a nagy találkozásra, miközben Isten Szentlelke működik a kiválasztottjában.
S így válhat a mi adóságunk a kegyelme hangjává. Mert amit teszek azt nem
kényszerből, és letudásból teszem, hanem a hála vezérel, az a hála, ami válasz mindarra, amit
Isten gyermekeként földi életemben eddig tapasztaltam.
S ha végignézünk életünk egy –egy szakaszán, mindnyájunknak van miért kiáltani, s
van miért az Atya nevét imába foglalni, hiszen minden mélységet és magasságot vele jártunk
meg. Az Ő segítségével vizsgáztunk abból, hogy hogyan kell a földről újra felállni, tovább
menni és építeni Isten országát. Minden veszteséget és többletet, az Ő szárnyai árnyékába
menekülve fogadtunk el, és akkor amikor a félelem és a csüggedés erőt vesz rajtunk és szó
szerint háborog a lelkünk, akkor ennek az Atyának a Lelke képes békességet csepegtetni a
megfelelő időben oda, ahol arra szükség van. Mint ahogy a boldogmondásokban is
olvashatjuk:
Boldogok, akik békét teremtenek, mert Isten fiainak neveztetnek.
Drága testvérem!- te kinek vagy a gyermeke, körülötted milyen a hangulat, a te
házadban mi uralkodik, békesség, vagy egymás kerülése. Nagy feladata van ebben a világban
az Isten fiainak. Itt ahol már megszűnt az alázat, a másik ember tisztelet, a bocsánatkérés, a
megbocsátás, a tűrés, nagy feladata van minden keresztyénnek, minden Isten gyermekének,
hogy valóban felismerjük a Lélek vezetését, és helyén mondott igékkel tudjunk akár
villámhárítók lenni, olyan béketeremtőkként, akik nem maguknak könyvelik el a dicsőséget,
hanem az Atya irányába hálát adnak egy egy gyógyult kapcsolatért.
Ezért is nevez minket az ige adósoknak, de nem test szerinti adósoknak, mert az, amit
a test vezet, amit a saját gondolataim és a tetteim vezetnek azon nem lehet Isten áldása, hiszen
a test törekvése csak a halál, s hiába élünk fizikailag, a lelkünket és az érzéseinket képesek
vagyunk test szerint úgy elnyomni, hogy közben elfelejtünk még kiáltani is, és csak azzal
törődünk, hogy látszat világunk kifelé szép legyen miközben bent, egy összetört, megsebzett
ember lassan haldoklik, hiszen a félelem és a szolgaság lelke úgy eluralkodik rajta, hogy nem
tud megújulni a Szentlélek ereje által. Mert saját erőnk magában mit sem ér. Hiszen csak a
Lélek által ölhetjük meg a test cselekedeteit. Akiket pedig az Isten Lelke vezérel, azok Isten
fiai. Ezek a fiak, ill. leányok-gyermekek feladatot kapnak.

Kérjük ma el együtt Isten szabadító erejét, ami ha képes ma megtalálni hitünknek a
szikráját is, akkor hadd gerjessze azt fel újra, hadd érezzük, hogy Isten velünk, és hogy ilyen
állapotunkban senki sem lehet ellenünk. Ha szenvedünk is bármi miatt, ha van is ami
megnyomorítja az életünket, s ha tudunk is konkrétan a másik nyomorúságáról, akkor ne
sajnáljuk az időt, hogy imádkozzunk a másikért, azért aki éppen mellette ül, vagy aki előtted
vagy háta mögött. Mert mindnyájunknak szükségünk van a hitbeli támogatásra, az őszinte
imákra, és a Lélek vezetésére azért, hogy Isten áldásaiban részesülő gyermekekként éljünk.
Merjünk kiáltani minden időben, hogy „Abba, Atyám” Mert ez az Atya ismeri
gondolataidat, előtte van múltad, jelened, életed következő pillanat és egész jövőd, s higgyük
el, hogy napról napra vezetni fog bennünket minden tettünkben, hisz Ő maga Krisztusban az
út, az igazság és az élet. Kívánom hát, hogy mindvégig megmaradjunk a hozzá vezető úton,
abban az igazságban, ami életre visz. Ámen
Imádkozzunk!
Abba, Atyánk! Teremtő és megtartó Urunk!
Köszönjük, hogy te hétről hétre ebben a hajlékban tudtunkra adod, hogy értékes
gyermekeid vagyunk, akik bármikor közeledhetnek feléd, akiket Te nem küldesz el, sőt
igéddel vezetsz, félelmeinket eloszlatod, s adod azt a lelket, ami az erő, a szeretet és a
józanság lelke.
Így könyörgünk most azért a bizonyosságért, hogy úgy tudjunk magunkra tekinteni,
mint tieidre. Hogy el tudjuk fogadni szenvedéseinket, betegségeinket és nehézségeinket, s
felismerjük azt, hogy Krisztusunk mindezt elhordozta, s meghalt értünk, hogy nekünk életünk
legyen, és vele együtt megdicsőüljünk.
Te tudod Atyánk, ki mivel jött ma eléd, hogy békesség, vagy békétlenség van-e
bennünk. Így kérünk most minden itt lévő testvér életéért és imaharcáért, hogy hadd
tapasztaljuk meg azt a békességet, amit egyedül a te közeledben élhetünk át.
Kérünk Téged, hogy erősíts meg minket, hogy mindvégig azon az úton tudjunk
maradni, ami feléd visz. Erősítsd a mi tagjainkat, hitünket, vágyunkat, hogy ne a gonosznak
engedelmeskedjünk, ne a kifogásainkat keressük, hanem valóban nálad megnyugodva igéden
keresztül biztatást és vigasztalást kapjunk minden időben.
Jövünk a kereszthez, ami neked halált hozott, s nekünk életünk származhat belőle. Add hát,
hogy valóban teljes életet tudjunk élni, add Urunk, hogy ne hiányainkat soroljuk, hanem hadd
lássuk meg végre mennyi mindent kaptunk tőled, aki magad vagy a világ világossága. Gyújtsd

hát fel fényed a mi szemünkben is, hogy lelki szemeinkkel vegyük észre a körülöttünk lévő
szavadra váró embereket, s tudjunk magvetők lenni a saját környezetünkben.
Adj kérünk hitbeli növekedést Atyánk, hogy mindenkor a Te dicsőségedre tudjuk
rámutatni.
Könyörgünk mindazokért, akik magányosak, akik páros magányban élnek, eléd
hozzuk a megfáradt és meglankadt testvéreinket, kiáltunk mindazokért, akik kórházi
kezelések alatt állnak. Eléd hozzuk a 2020/2021-es tanévet, az iskolába induló gyermekeket
és tanárokat, kérünk Te vigyázz rájuk, őrizd meg őket, adj nekik bölcsességet és békességet.
Kérünk Urunk te légy a mi őriző pásztorunk most és mindörökké. Ámen
Úri ima: Jézus mondja: Ti azért így imádkozzatok…
Adakozás: Felhívom…
Áldás: Bízzál Istenben, mert még hálát adok neki az Ő szabadításáért! Ámen
Hirdetés:
Záró ének: 134. Úrnak szolgái mindnyájan…

