KIZÁRÓLAGOSAN
Köszöntés: „Ekkor bement Dávid király az Úr színe elé, leült, és ezt mondta: Ki
vagyok én, Uram, ó, Uram? És mi az én házam népe, hogy eljuttattál engem
idáig? Sőt még ezt is kevesellted, Uram, ó, Uram, és a távoli jövőre is tettél
ígéretet szolgád házának, ezzel is az embert tanítva, Uram, ó, Uram (IISám 7,1819)!” Ámen.
Gyülekező ének: 266: „Egek nagy királya…”
Fennálló ének: 90:1: „Tebenned bíztunk eleitől fogva…”
Fő ének 426: „Már keresztem vállra vettem…”
Előfohász: „Békesség a testvéreknek és szeretet hittel együtt az Atya Istentől és az
Úr Jézus Krisztustól (Ef 6,23).” Ámen.
Lekció: Apostolok Cselekedetei 4, 1-12
„Amíg beszéltek a néphez, eléjük álltak a papok, a templomőrség parancsnoka és
a szadduceusok; bosszankodtak ugyanis azon, hogy tanítják a népet, és azt
hirdetik, hogy Jézus által van feltámadás a halálból. Ezek elfogták őket, és mivel
már este volt, őrizetbe vették őket másnapig. De azok közül, akik hallgatták az
igét, sokan hittek, és a hívő férfiak száma mintegy ötezerre emelkedett. Másnap
összegyűltek Jeruzsálemben a vezetők, a vének és az írástudók; Annás a főpap,
Kajafás, János, Sándor és a főpapi család valamennyi tagja. Középre állították
és vallatták őket: „Milyen hatalommal, vagy kinek a nevében tettétek ti ezt?”
Ekkor Péter, megtelve Szentlélekkel, így szólt hozzájuk: „Népünk vezetői, Izráel
vénei! Ha minket ma egy beteg emberen gyakorolt jótett felől vallattok, hogy
mitől gyógyult meg, vegyétek tudomásul valamennyien, Izráel egész népével
együtt, hogy a názáreti Jézus Krisztus neve által, akit ti megfeszítettetek, akit
Isten feltámasztott a halálból: őáltala áll ez előttetek egészségesen. Ez lett a
sarokkő, amelyet ti, az építők, megvetettetek, és nincsen üdvösség senki másban,
mert nem is adatott az embereknek az ég alatt más név, amely által
üdvözülhetnénk.”
Előima
Áldott legyen hűséged, én Uram, én Istenem, amely minden reggel megújul
rajtam. Csendesen és tisztán éneklem neved, máskor hangosan vallom meg, hogy
életem Ura és hordozója vagy. Tanúja vagyok annak, hogy soha nem feledkeztél
meg rólam, elláttál megszámlálhatatlan ajándékkal, kezeddel megtartottál napról
napra, és felhoztad Napodat ma is rám. Úr Jézus Krisztus, Te újra és újra
bizonyítasz, a Te kegyelmed hordoz engem, a Te irgalmad velem jön

mindenhová. Üdvözítőm és Szabadítóm vagy. Hálát adok ma Neked mindezért.
Könyörgök Uram, ments meg ma is a hiábavalóságtól. Segíts, hogy világosan
lássam életem, és felismerjem, hogy hol vagyok és hová tartok. Leborulok Előtted
Istenem, és kérlek, ölelj körül szereteteddel, hogy mindenkor Veled éljek új életet.
Taníts akaratod teljesítésére Igéd és Lelked ereje által most is. Gyenge és sötét
pillanataimat átadom Neked, hogy egészen meghalljam hangodat. Esedezve
kérlek, vezess a helyes úton, Te, Aki magad vagy a forrás. Könyörgök, téríts
vissza magadhoz. Fogadj be örök hajlékodba, Atya, Fiú, Szentlélek Isten. Ámen.
Igehirdetés előtti ének: 425:2: „Ó, Ábrahám Ura…”
Textus: Apostolok Cselekedetei 4, 12
Népünk vezetői, Izráel vénei! […] „…nincsen üdvösség senki másban, mert nem is
adatott az embereknek az ég alatt más név, amely által üdvözülhetnénk.”
Jézust Ünneplő, élő keresztyén gyülekezet, drága testvéreim az Úr Jézus
Krisztusban!
Nagy bátorság egy piciny embertől megszólítani azokat, akik Mesterét is
bilincsbe verették és keresztre feszíttették: „Népünk vezetői, Izráel vénei!” Mégis
a Péteri vallomás nem heveskedés, nem ígérgetés, nem vakmerőség, hanem a
hitbeli érettség jele. A kelepcébe csalt tanítványok és a sarokba szorított,
megfélemlített Krisztus-követők megtelnek Szentlélekkel. A mindig nagy
vérmérséklettel rendelkező Péter előáll, és teljes sztoikus nyugalommal beszél. Az
üdvösség tartalmáról szól. A teljes gyógyulásról hozó hírt tartalmazza nyilvános
fellépése. Nem kizárt, hogy magától mindezt nem is mondta volna el. De nem Ő
beszél. Megtelve Szentlélekkel szól. Erőteljes bizonyságtevés ez. Lélekkel átitatott
bizonyságtétel hangzik, „mert nem beszédben áll az Isten országa, hanem
erőben.” (IKor 4,20) Akiket vádolnak és vallatnak egyszerre, mint az Úr
tanúbizonyságtevői lépnek fel. Nem félnek, mert nem önbizalom ez, hanem a
Lélek szolgálata. Nem félnek, mert nem önhittség ez, hanem a Jézus Krisztusba
vetett szilárd hit, aminek adományozója a Szentlélek.
A nagytanács pedig kérdez: „Milyen hatalommal, vagy kinek a nevében
tettétek ti ezt?” Lukács nem először jegyzi le ezt a kérdést. A farizeusok ezzel a

kérdéssel Jézus Krisztust is megcélozták: „Történt az egyik napon, hogy
miközben a templomban tanította a népet, és hirdette az evangéliumot, odaléptek
a főpapok és az írástudók a vénekkel együtt, és megkérdezték tőle: „Mondd meg
nekünk, milyen hatalommal cselekszed ezeket, vagy ki adta neked ezt a
hatalmat?” (Lk 20,1-2) Jézus ott és akkor nem válaszolt neki, de Péternek már
nincs vesztenivalója. Péter kihallgatása és védekezése nem támadás, nem vád,
hanem erőteljes evangéliumhirdetés. Biztonságukat a Lélek garantálja. Szájukba a
megfelelő szavakat a Lélek adja. Krisztus kő, Szegletkő, és mindezt, Péter, a szikla
tolmácsolja. Péter meg tudja magyarázni tárgyilagosan tettük hátterét. Nem
mentegetőzik, igen gyógyítottak, de mindezt a názáreti Jézus nevében hajtották
végre. Nem vádol, csak igazat szól, amikor harmadszor hangzik el: „a názáreti
Jézus Krisztus neve által, akit ti megfeszítettetek, akit Isten feltámasztott a
halálból.”
Péter kifejezi nincs kétségem, Jézus az Erő forrása. Péter kimondja, nincs
kétségem, Jézus az Élet forrása. Péter erőteljesen bizonyítja, nincs kétségem, Jézus
a Békesség forrása. Péter kifejezi, nincs kétségem, Jézus a Szabadság forrása. Péter
nyomatékosítja, nincs kétségem, Jézus az üdvösség forrása. Péter már tudja, hogy
Őt nem lehet megkerülni, ha személyesen rólam van szó. Őt nem lehet
megkerülni, hogy a sánta felálljon, és újra járjon. A názáreti Jézus Krisztus neve
által. Jézus Krisztus a zárba illő kulcs. Jézus Krisztus az áldott orvos. Jézus
Krisztus a drága Főpap! Népünk vezetői, Izráel vénei! Milyen hatalommal? Az
egyház szakértőit újból csak ez érdekli. Péter pedig elmondja, hogy Kinek adatott
minden hatalom mennyen és földön. Krisztus pedig a „hatalomgyakorláshoz”
felhasználja eszközeit is. Péter egyszerűen fogalmaz: A názáreti Jézus Krisztus
neve által. Nincs trükközés, mert csak egy igazság létezik. Jézus Krisztus. Nincs
ámítás, mert csak egy egyenes út létezik. Jézus Krisztus. Nincs mellébeszélés,
mert csak egy valóságos élet nyíltsága és nyitottsága mentette meg őt, a sántát és
mindazokat, akik Jézus nevében hisznek. „Ámen! Az áldás, a dicsőség és a

bölcsesség, a hálaadás és a tisztesség, a hatalom és az erő a mi Istenünké örökkönörökké. Ámen (Jel 7,12).” „Bizony, tőle, általa és érte van minden: övé a dicsőség
mindörökké. Ámen (Róm 11,36).” A szívben meggyökerezett és alátámasztott
kegyelemhirdetés a Lélek által csak ilyen lehet. Igaz evangélium minden
vezetőnek és vezetettnek: „a názáreti Jézus Krisztus neve által.” Örök örömhír
minden sántának és botladozónak, mert a minden kétséget kizáró Péteri beszéd,
nem hitető szó, hanem a tévelygőket helyre teszi, és a keresőket megerősíti.
Végül pedig ott szerepel a csattanó: Jézus a SZABADÍTÓ. A dupla tagadás,
a dupla csavar: „nincsen üdvösség senki másban, mert nem is adatott az
embereknek az ég alatt más név”, kizárólagosan Krisztus művét fogadja el
üdvösségszerző cselekedetnek. Péter ajkáról elhangzik az, amit eddig senki nem
mondott ki. Az ember nyomorúságára Krisztus az orvosság. Egy ember
gyógyulása jól szemlélteti mindenki üdvösségét. Milyen hatalommal? A szeretet
és hűség hatalmával. Ilyen hatalommal. Az Egy mindenkiért cselekszik. Az Egy
be akar épülni mindenki életébe. Az Egy a mi reménységünk. Nincs más és nem
is adatott más, csak Jézus, hogy mi teljesen kigyógyuljunk.
A

Jézus

Krisztusban

felkínált

üdvösség

mindenki

gyógyulását

eredményezi. Nem lehet kétség. Nincs kétség. Nyilvánvaló. Péter az Igaztól nem
hajlandó eltérni se jobbra, se balra. Az igazat, csakis az igazat hallatja, mert az
üdvösség Jézus Krisztusban teljes gyógyulás. Az igazat, csakis az igazat hallatja,
mert az üdvösség Jézus Krisztusban egészség. Az igazat, csakis az igazat hallatja,
mert az üdvösség Jézus Krisztusban teljes örvendező élet Előtte és Benne.
A középre állított tanítványok mindenki életének a középpontjába Jézus
Krisztust állítja. Learathatták volna a babérokat. Nagy dicsőségre tehettek volna
szert. Tisztelet és becsület övezhette volna gyógyító munkájukat. Péter azonban
nem önmagára tette fel az életét, hanem Jézus Krisztusra épít, Aki nyíltan
megmondta neki, mit kell tennie: „Kövess engem!” (Jn 21,19) Ez a Lélekkel

átitatott igehirdetés is annak a jele, hogy életük, és mindenük Jézus kezében van.
Nincs kétségük, üdvösségük záloga Jézus.
Drága testvérem! Hogy állsz meg ma Isten előtt? Hitbizonyosságod és
üdvbizonyosságod mély és egyedül Jézus Krisztusban gyökerezik? Dupla
tagadás és dupla csavarok mögött szilárd hitbeli meggyőződésed áll? Nincsen,
vagy mégis van? Adatott vagy nem adatott más név az ég alatt, aki által
üdvözülhetnénk? A názáreti Jézus Krisztus neve által. Ilyen egyszerű. Nincsen és
nem is adatott. Ilyen egyszerűen, embert szeretően cselekszik Isten. Így. Nem
másképp, nem más utat választva, csak így. Fogadd el Isten adását, mert Jézus
Általa adatott. Fogadd el a Benne elkészített életet. Fogadd el az Általa felkínált
üdvösséget. Fogadd el, mert nincsen másban és nem is adatott más név, csak a
názáreti Jézus Krisztus neve által. Az Ő műve kizár minden és mindenki mást. Az
Ő szeretetteljes műve áldás. Ő az egyedüli Szabadító. Egyedül Krisztus. Ámen.
Utóima:
„A tanítványok azonban megteltek örömmel és Szentlélekkel (ApCsel 13,52).”
„Megtartották a kovásztalan kenyerek ünnepét is hét napon át örvendezve, mert
megörvendeztette őket az Úr azzal, hogy hozzájuk fordította Asszíria királyának
a szívét, az pedig támogatta őket, hogy dolgozhassanak Istennek, Izráel Istenének
a házán (Ezsd 6,22).”
„De ne annak örüljetek, hogy a lelkek engedelmeskednek nektek, inkább annak
örüljetek, hogy a nevetek fel van írva a mennyben (Lk 10,20).”
„Mind örülnek majd, akik hozzád menekülnek. Örökké ujjonganak, mert
oltalmazod őket. Örvendeznek általad, akik szeretik nevedet (Zsolt 5,12).”
„A világosság gyümölcse ugyanis csupa jóság, igazság és egyenesség. Ítéljétek
meg tehát, mi kedves az Úrnak, és ne vegyetek részt a sötétség haszontalan
cselekedeteiben, hanem inkább leplezzétek le ezeket (Ef 5,9-11).”
„Az Úr rendelkezései helyesek, megörvendeztetik a szívet. Az Úr parancsolata
világos, ragyogóvá teszi a szemet (Zsolt 19,9).”

„A Krisztus beszéde lakjék bennetek gazdagon úgy, hogy tanítsátok egymást
teljes bölcsességgel, és intsétek egymást zsoltárokkal, dicséretekkel, lelki
énekekkel; hálaadással énekeljetek szívetekben az Istennek (Kol 3,16).”
Jézus mondja: Ti azért így imádkozzatok…
Adakozás: „Mindenki úgy adjon, ahogyan előre eldöntötte szívében, ne
kedvetlenül vagy kényszerűségből, mert „a jókedvű adakozót szereti az Isten
(IIKor 9,7).”
Áldás: „A kegyelem legyen mindazokkal, akik el nem múló szeretettel szeretik a
mi Urunkat, Jézus Krisztust. Ámen” (Ef 6,24).
Záró ének: 429: „Az Úr énnékem hűséges vezérem…”
Túrmezei Erzsébet
Szívcsere

Lukátsi Vilma
Isten temploma

Kegyelem, hogy szabad felejteni,
nem őrizni bántást, töviseket,
nem hordozni régi fájdalmakat.
Jaj, ha a behegedt seb fölszakad,
ha kísértenek a múlt sérelmei.

Nem attól lesz egy ház az én
házammá,
hogy benne rólam hangzik sok beszéd,
ének, zene vagy vers dicsérget engem,
csiszolva vendégem szívét, eszét.

Régi terheket roskadozva viszünk,
jaj, ha szemetesláda a szívünk.
Hiszen boldog kincsesláda lehet,
hogyha Megváltónk keresztje alatt
letehetünk kínzó bűn-terheket.

Enyémmé akkor lesz és otthonommá,
ha benne mindig szívesen lakom,
szeretteim háláját nem szavakban,
nékem szolgáló tettekben kapom.

S kicserélt szívünkben nincs helye
másnak,
mint szüntelen hálás csodálkozásnak,
és az emlékezés lesz kegyelem:
így segített meg, ezt tette velem!

Isten háza is akkor lesz e hajlék,
ha benne Ő szívesen van jelen,
s hálám gyümölcse sem csupán
szavakban,
de Őt szolgáló tettekben terem.

Számlálgatjuk a drága kincseket.
Megváltóm, az öröklét is kevés
imádni Téged, hálát adni Érted,
ki kereszted alatt koldusszívem
kincsesláda-szívre cserélted.

Ám van Urunknak ennél véglegesebb,
mégis közelben lévő otthona,
amelyben ettől távol is velem van,
ha szívem lesz állandó temploma.

