
Köszöntés: „Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok, és meg vagytok terhelve, és

én megnyugvást adok nektek.”(Mt11,28)

Gyülekező ének: 46. zsoltár:1-3 „Az Isten a mi reménységünk…”

Fennálló ének: 180 „A töredelmes szívet…”

Nagy ének: 46.zsoltár:4-6 „De az Isten minden időben…”

Előfohász:  “Az Isten  útja  tökéletes,  az  ÚR beszéde  színigaz.  Pajzsa  mindazoknak,  akik

hozzá menekülnek.” (Zsolt18,31)

Lekció: Pál levele az efézusiakhoz 4,17-32

„17Mondom tehát,  és  tanúsítom az  Úr nevében,  hogy többé nem élhettek  úgy,  ahogyan a

pogányok  élnek  hiábavaló  gondolkodásuk  szerint.  18Az  ő  elméjükre  sötétség  borult,  és

elidegenedtek  az  Istennek  tetsző  élettől,  mert  megmaradtak  tévelygésükben,  és

megkeményedett  a szívük.  19Ezért erkölcsi érzékükben eltompulva,  gátlástalanul mindenféle

tisztátalan tevékenységre vetemedtek nyereségvágyukban.  20Ti azonban nem így tanultátok a

Krisztust;  21ha  valóban  úgy  hallottatok  róla,  és  kaptatok  felőle  tanítást,  ahogyan  az

megvalósult Jézusban.  22Vessétek le a régi élet szerint való ó embert, aki csalárd és gonosz

kívánságok miatt megromlott;  23újuljatok meg lelketekben és elmétekben,  24öltsétek fel az új

embert,  aki  Isten tetszése  szerint  valóságos igazságban és  szentségben teremtetett.  25Ezért

tehát vessétek le a hazugságot, és mondjatok igazat, mindenki a felebarátjának,  mivelhogy

tagjai vagyunk egymásnak.  26„Ha haragusztok is, ne vétkezzetek”: a nap ne menjen le a ti

haragotokkal,  27helyet se adjatok az ördögnek.  28Aki lopni szokott,  többé ne lopjon, hanem

inkább dolgozzék, és saját keze munkájával szerezze meg a javakat, hogy legyen mit adnia a

szűkölködőknek.  29Semmiféle  bomlasztó beszéd ne jöjjön  ki  a szátokon,  hanem csak akkor

szóljatok,  ha az jó a szükséges építésre,  hogy áldást  hozzon azokra,  akik  hallják.  30És ne

szomorítsátok meg az Isten Szentlelkét, aki által el vagytok pecsételve a megváltás napjára.
31Minden keserűség, indulat,  harag, kiabálás és istenkáromlás legyen távol tőletek minden

gonoszsággal együtt.  32Viszont legyetek egymáshoz jóságosak, irgalmasak, bocsássatok meg

egymásnak, ahogyan Isten is megbocsátott nektek a Krisztusban.”



Előima Kegyelmes Istenünk! 

Annyira jó tudni azt, hogy a Te Igéd ma is élő és ható…,hogy nem holt betűk sorozata egy-

egy bibliai  könyv vagy rész,  hanem ma is  szétválást  eredményez,  amikor  azt  olvassuk és

várjuk, hogy szóljon hozzánk. 

Kérünk Urunk nyisd meg a mi szívünket és elménket, hogy teljes szívvel tudjunk ma Rád

figyelni,  tőled  tanulni  és  elkérni  életünkre  a  Te  áldásod,  ami  minden  időben  megőriz,

békességet  ad  és  előrevisz  a  mi  személyes  életünkben,  családjainkban  és  gyülekezeti

közösségünkben. 

Kérünk  segíts  abban,  ha  fizikailag  nem  lehetünk  ebben  az  időszakban  együtt  a  Te

hajlékodban,  lelkileg  ne  távolodjunk  attól  a  helytől  és  közösségtől,  ahová  helyeztél

bennünket, ahol már annyiszor megtapasztaltuk a Te szereteted, ahol növekedhettünk hitben,

és valóságként élhettünk meg, hogy a Te Igéd élő és ható.

Megvalljuk előtted,  hogy szükségünk van a Te jelenlétedre, mert nélküled csak a porszem

voltunkra tekinthetünk, de veled, melletted és általad lehetünk olyan hálás emberekké, akik

készek keresni a Te szent akaratod az életünkben.

Megvalljuk előtted, hogy ott van napi szinten a bűneink következménye a mi életünkben, de

Szentlelkeddel növeld a mi hitünket, hogy a gonosz ne vegye el, ami él és hat, és ne tudja

rombolni a mi kapcsolatunkat családtagjainkkal, de legfőképpen Veled Urunk. Az Úr Jézus

Krisztusért hallgass meg minket. Ámen 

Igehirdetés előtti ének: 164:2 „Elménket, értelmüket lelki sötétség fogta bé…”

Textus: Pál levele az efézusiakhoz 4,17-32-ből a 24. Az új ember felöltözése

„24öltsétek fel  az új embert, aki Isten tetszése szerint valóságos igazságban és szentségben

teremtetett.” 

Vasárnapot ünneplő keresztyén gyülekezet,

szeretett testvéreim az Úr Jézus Krisztusban!

Isten hívása az embert saját környezetében és világában keresi és éri el. Bemutatja a

pogány életforma szokásait, beszél a hiábavaló gondolkodásról, arról a sötétségtől, ami távol

tart egy olyan élettől, ami Istennek tetsző. Az elme és szív állapotát írja le Pál, amiről tudjuk,



hogy Isten szeretete teljes elmét és teljes szívet kér. Nem tévelyeg már és kalandozik el ez az

elme,  mint  a  sötétségben  tévelygő.  A  megkeményedet  szív  pedig  az  ember  belsőjében

rengeteg kárt okozhat. Mert ahogy a szív, mint szerv állandó mozgásban van és pumpálja a

vért  az  egész  szervezetben,  és  megállása  az  ember  életének  a  végét  is  jelenti,  úgy  a

megkeményedett  szív  hordozója  igaz,  hogy  testileg  még  él,  de  közben  elhalt  a  belsője,

megkeményedett a saját élete szennyességében, olyan mint egy jégcsap, ami soha nem olvad

fel, ha nem maga az Úr érinti meg szeretetével és kegyelmével. Ami vezeti az ilyen pogány

gondolkodót  az  csak  a  nyereségvágy,  ami  nem  ismer  gátlásokat,  nem  ismer  tisztát  és

tisztátalant,  sőt  erkölcsileg  sem  mérlegeli,  hogy  milyen  károkat  okoz  önmagában  és

környezetében. 

Ennek az életnek a végét kéri az Ige, sőt felszólít arra, hogy többé nem élhet úgy az,

aki  már  tanulta  a  Krisztust,  aki  hallott  róla.  S  míg  a  kézzel  fogható  dolgainkat  újként

szerezzük be és folyamatosan a régi kategóriába tartozik egy ruhadarab, egy cipő, egy bútor,

egy táska. Addig az ember esetében először a régire van rámutatva,  a Krisztus nélkül élő

tisztátalan életformára.

Mert nemcsak ez a világ létezik, és cselekedetei, aki felismeri Isten kegyelmének világát az

megújulhat  lélekben  és  elmében.  Annak  az  életében  már  nem  az  óember  értékrendje

érvényesül, nem a megromlás útján halad, amit a gonosz kívánságok irányítanak, hanem kész

levetni az óembert.

Kedves  Testvéreim!  Igénk  ma  bűnvallásra  hív  bennünket.  Óemberi  tulajdonságainkat

megvallhatjuk előtte, de ne gondoljuk azt, hogy ez a leöltözés és felöltözés annyira egyszerű,

hiszen rengeteg harcot rejt magában. A tanultak állandó ismétlését és vírusirtását az Ige által.

S amennyire probléma tud lenni egy reggel munkába menet az, hogy mit vegyek ma fel (nők

esetében), annak ellenére, hogy a szekrény tele van, ettől elmében még nagyobb harc a hívő

ember életében az, hogy megmarad e az óember öltözeténél, vagy Isten tetszése szerinti újat

akar, ami valóságos igazságban és szentségben. 

A világ szekrénye nyitva áll előttünk, és ahogy télen nem veszek nyári ruhát, mert annak meg

lesz  a  következménye  úgy  nyáron  sem  télit.  S  ha  Krisztusról  hallottam  már,  ha   nem

megkeményedett szívvel vagyok előtte, akkor kész vagyok levenni az ót a régit, s elkérni az

újat naponta, azt a világosságot, amely nem hagy meg a tévelygésben, a romlásban és nem

emészti meg a lelkem, az elmém és a szívem.



Egy határozott  döntés  az,  ami  ó,  célt  tévesztett  életünknek értelmet  adhat.  S amikor  ez a

döntés  megszületik  Krisztus  mellett,  az  egyben  a  hitre  jutás  első  lépése  is,  amikor  már

cselekedeteinket, gondolatainkat a Krisztusba vetett hitünk irányítja. 

Amikor  kész  vagyok  kérdezni  Uramtól,  és  felismerni,  hogy  mi  az,  ami  Istennek  tetsző.

Visszatérek  Uramhoz,  megtérek  ó  életemből,  és  innentől  kezdve  egy  folyamat  indul  el,

elindulok a megszentelődés útján. Ami nem egy egyszeri alkalom és le is lehet zárni mindent,

hiszen már megkaptam az elegendő tanítást Krisztusról, és már tudok mindent róla. Ennek

folytatódnia kell, egy naponkénti, állandó harc folyik az ó és az új ember természete között,

hiszen harcolunk naponta a bűnnel. Istenképűségünket veszítettük el egykor egy pillanat alatt,

de ennek visszaállítására egy egész élet kell. 

Az Ige nem szépít az óember tulajdonságain. Azok a viselkedési formák, szavak és

tettek  vannak  megnevezve,  amelyek  elszakíthatnak  Isten  kegyelmétől,  és  egyben  a

környezetünkben élőkkel is megfertőzhetik a kapcsolatunkat. 

„Ezért…”A Krisztussal  való közösségben már nincs helye a megnevezett  bűnöknek. S ha

kicsit hátratekintünk életünkben mi magunk is felismerhetjük, hogyha megmaradunk a régi

öltözetben, akkor taszítjuk magunktól mindazt, ami békességünk elnyeréséhez szükséges. 

-Hazugság. A tagok közül egynek a hazugsága képes megbénítani az egész közösséget. Ott

ahol hiányzik az igazság a házasságból, testvéri  kapcsolatból,  szülő-gyermek kapcsolatból,

munkaközösségből, gyülekezetből ott előbb utóbb egy kis féligazság, ami szintén hazugság,

vagy  az  igazság  elhallgatása  a  szív  megkeményedését,  és  sok  esetben  még  törését  is

eredményezi. 

A hazug magát  hívő embernek nevező az egyik legnagyobb rombolója  egy közösségnek.

Akinek  közössége  van  Krisztussal,  annak  igazságérzete  hatalmas,  s  nemcsak  az  őt  ért

eseményekkel szemben, hanem önmaga irányába is.

-„Ha haragusztok is, ne vétkezzetek…”S míg hajlamosak vagyunk haragra lobbanni, azt kéri

az Ige, hogy ne vétkezzetek. Nem kell osztóbíróvá válnunk, Isten mentsen bennünket attól,

hogy  a  bosszú  idejének  és  módjának  a  gondolata  beférkőzzön  a  gondolatainkba,  mert

onnantól kezdve önmagunkat is öljük.



Kérjük  ma  Istenünket,  hogy  a  haragnak  minden  gyökerét  pusztítsa  ki  szívünkből.  Igéje

gyomirtó hatásával kezelje szívünk talaját, hogy készek legyünk mindenkor az Ige magvait

fogadni, s ne foglaljon felesleges területeket el szívünkben a harag és a bosszúállás. 

„A nap ne menjen le a ti haragotokkal!” Erről az Igéről mindig egy több  mint 50 éve házas

idős  pár  jut  eszembe,  akik  egy  látogatás  alkalmával,  bevittek  a  hálószobájukba  és

megmutatták  az  ágyuk  felett  lévő  kihímzett  képet.  Elmondták,  hogy  ők  minden  nap  úgy

fekszenek le, hogy előtte ezt az Igét elolvassák. Talán ez lehet a hosszú házasság titka?: „A

nap ne menjen le a ti haragotokkal!” Hiszen az ördög állandóan keresi a helyet, hogy hol tud

utat  törni  magának.  Ne  engedjünk  neki.  Lefekvés  előtt  hagyjunk  imádságainkban  helyet

annak, hogy indulatainkért imádkozunk, hogy vegye el a szívünkből az Úr a haragot, és a meg

nem bocsátásnak még a gondolatát is. 

-Lopás. Számtalan formája van. De, ami úgy kerül birtokunkba, hogy ellopjuk azon soha nem

lesz Isten áldása.  Nagyobb értéket  képviselnek azok a dolgok, amikért  az ember meg tud

dolgozni, ha látja keze munkáját, ha fáradtságot nem ismerve tesz meg mindent családjáért és

gyülekezetéért. S az ilyen ember nemcsak önmagának él, hanem kész adni a szűkölködőnek. -

Meglátni  a  másik  szükségleteit,  és  hálával  adni  abból,  amiért  Isten  kegyelméből

megdolgozhatott.

-Száj-beszéd. Van, hogy egy első találkozás alkalmával szimpatikus is egy adott személy, de

miután kinyitja a száját és megszólal egy életre el megy a kedvünk tőle. Megvan az ideje a

szólásnak és a szavak minőségének is. Amit mondunk az is a szívünkből jön. 

Sőt a biblia más helyen is beszél a szív és a száj-beszéd kapcsolatáról. 

„A jó ember szíve jó kincséből hozza elő a jót, és a gonosz ember a gonoszból hozza elő a

gonoszt. Mert amivel csordultig van a szív, azt szólja a száj.” (Lk6,45)

Milyen  hatással  van  ránk  az  irányunkba  érkező  beszéd?  S  milyen  hatással  vagyunk  mi

másokra,  amikor  beszélünk?  Mennyire  más  az  Isten  Igéjén  alapuló  beszéd.  Az  az  építő

beszéd, ami valóban lélekben épít és támogat engem, s amivel én tudok támasz lenni mások

életében. Áldást hoz a hallgatónak. A hallgatót felüdíti, továbbviszi és megerősíti.

Mi, mit hallgatunk, és milyen irányba fordítjuk a fülünk? 

Lelkileg építs, és légy áldássá a környezetedben!



Isten Szentlelke ebben segítségedre van. Isten Szentlelkét kérheted, várhatod, Ő megtisztítja

ajkad, füled, gondolataid, cselekedeteid és indulataid is. 

„31Minden keserűség, indulat, harag, kiabálás és istenkáromlás legyen távol tőletek minden

gonoszsággal együtt..” 

Kérjük őt, hogy a keserűség édessé váljon. Az indulat és a kiabálás jósággá.  A harag és az

indulat helyet pedig hadd tudjunk megbocsátani egymásnak. Mert ha nem öltözzük fel az új

embert önmagunkat zárjuk el Isten kegyelmétől. Ő megbocsátott nekünk Krisztusban, Ő ma is

közli velünk megbocsátását Igéje által. 

De mi tudunk egymáshoz jóságosak, irgalmasak lenni és egymásnak megbocsátani??? Ámen

Utó ima: Urunk!

Imádkozunk, hogy hadd tudjunk táplálkozni a Te jóságodból, irgalmadból és bűnöket bocsátó

szeretetedből. Te tudod, hogy kevés kell ahhoz, hogy olyan indulataink legyenek, amelyek

veszélyesek személyes hitéletünkre, családunkra és gyülekezetünkre. 

Kérünk hát vizsgálj meg bennünket, öltöztess fel új, neked tetsző ruhába, hogy ezentúl csak

neked éljük. Hogy ne engedjünk a gonosz csábításának és ne kívánságaink vezessenek, hanem

naponta hadd tudjunk odamenni eléd lélekben, és azon az úton maradni, amely hozzád vezet

Krisztus által. 

Könyörgünk  gondolatainkért,  elménk  tisztaságáért,  szívünk  mindenkori  állapotáért,  hogy

amikor olvassuk vagy hallgatjuk Igéd, ne találjon megkeményedett belsőre. 

Köszönjük, hogy neked megvannak az eszközeid arra, hogy szólj hozzánk és úgy álljunk fel

az Ige olvasása után, mint akik a melletted való döntés után a közeledben is akarnak maradni,

és növekedni abban a hitben, amit tőled kaptak. 

Könyörgünk ma ezért a világért és a benne hordott öltözet tisztaságáért. Urunk használd az

általunk vélt rosszat is a mi megjobbításunkra és megszentelésünkre.

Könyörgünk  az  egészségügyben  dolgozóért,  azokért  akik  segítőkből  rászorultakká  váltak.

Kérünk gyógyítsd őket, légy velük és családjaikkal, vedd el aggodalmaskodásukat, hogy hadd

tudjanak téged megszólítani és segítségül hívni.



Imádkozunk a gyermekekért-tanárokért és szülőkért. Adj békességet a hétköznapokba, akkor

amikor gyermekeink tanulnak, a szülők még több feladattal küzdenek, és tanáraink mindent

megtesznek azért, hogy problémamentesen befejeződjön ez a tanév.

Kérünk vezess bennünket  abban, hogy mindenkor jóságosak, irgalmasok és megbocsátóak

legyünk egymás iránt. Az Úr Jézus Krisztusért,  hallgass meg minket. Ámen

Úri ima:Jézus mondja: Ti azért így imádkozzatok…

Áldás: „Légy hű mindhalálig, és neked adom az élet koronáját.”(Jel2, 10b)

Záró ének: 269:1-5 „Istenre bízom magamat…”


