
2021.09.26. Istentisztelet 

Keresztelő után 

Előfohász: „6Mivel tehát már elfogadtátok Krisztus Jézust, az Urat, éljetek is őbenne.” Ámen 

(Kol2,6) 

Lekció: Pál levele a Galatákhoz 5,16-26 Lelkünk épülésére és hitünk erősödésére hallgassuk 

meg Istenünk Szent Igéjét, amely megírva található… 

„16Intelek titeket: a Lélek szerint éljetek, és a test kívánságát ne teljesítsétek. 17Mert a test 

kívánsága a Lélek ellen tör, a Léleké pedig a test ellen, ezek viaskodnak egymással, hogy ne 

azt tegyétek, amit szeretnétek. 18Ha pedig a Lélek vezet titeket, nem vagytok a törvény uralma 

alatt. 19A test cselekedetei azonban nyilvánvalók, mégpedig ezek: házasságtörés, paráznaság, 

tisztátalanság, bujálkodás, 20bálványimádás, varázslás, ellenségeskedés, viszálykodás, 

féltékenység, harag, önzés, széthúzás, pártoskodás, 21irigység, gyilkosság, részegeskedés, 

tobzódás és ezekhez hasonlók. Ezekről előre megmondom nektek, amint már korábban is 

mondtam, akik ilyeneket cselekszenek, nem öröklik Isten országát. 22A Lélek gyümölcse 

pedig: szeretet, öröm, békesség, türelem, szívesség, jóság, hűség, 23szelídség, 

önmegtartóztatás. Az ilyenek ellen nincs törvény. 24Akik pedig Krisztus Jézuséi, a testet 

megfeszítették szenvedélyeivel és kívánságaival együtt. 25Ha a Lélek által élünk, akkor éljünk 

is a Lélek szerint. 26Ne legyünk becsvágyók, egymást ingerlők, egymásra irigykedők.” 

Előima: 

Urunk Te tudsz a mi bűneinkről, szavainkról, tetteinkről és mulasztásainkról. Te vagy az, Aki 

ma is kész vagy ezeket megbocsátani, ha őszinte szívvel mi készek vagyunk ezeket 

megvallani és kérni a bűnbocsánatot.  

Kegyelmedbe kapaszkodva kérjük el belső emberünk harcait, hogy ne a bűnnek, hanem 

egyedül Neked engedelmeskedjünk, hogy felismerjük azokat a szakadékokat és csapdákat, 

amelyekbe újra és újra beleesünk. Segíts abban, hogy elfogadjuk és megéljük, hogy 

megváltásunk egyedül Krisztus ereje által lehetséges.  

Így könyörgünk a Szentlélek Isten jelenlétéért és vezetéséért, könyörgünk önmagunkért, 

hitünk növekedéséért és belső emberünk erősödéséért. Az Úr Jézus Krisztusért hallgass meg 

minket. Ámen   

Igehirdetés előtti ének: 388:8: „El ne távozzék tőlünk A Szentlélek Isten…” 

Textus: Pál levele a Galatákhoz 5, 17.18. Az a Szent Ige, amelynek alapján szólni kívánok 

hozzátok a Szentlélek Isten segítségül hívásával megírva található…. 



„17Mert a test kívánsága a Lélek ellen tör, a Léleké pedig a test ellen, ezek viaskodnak 

egymással, hogy ne azt tegyétek, amit szeretnétek. 18Ha pedig a Lélek vezet titeket, nem 

vagytok a törvény uralma alatt.” 

Vasárnapot ünneplő keresztyén gyülekezet, 

szeretett testvérek az Úr Jézus Krisztusban! 

Amikor végigolvassuk a test cselekedeteit, látnunk kell azt, hogy egyikünk sem 

méltóbb  Isten kegyelmére. Állhatok én a szószéken vagy ülhetek a padokban, mondhatok 

nagyokat és szép lelket simogató Igéket, ha testem belülről rothad, s mindaz, amiről beszélek 

a gyakorlatban- a hétköznapokban, családban és munkahelyen nagyon nem arról szólnak, 

hogy  ott vagyok az Úr közelében. „A test cselekedetei nyilvánvalók.” Mindenki látja, 

mindenki tud róla, mindenki szívesebben keres és kutat a másik életében, pedig a mi 

készülékünkben is van hiba. S míg szívesen szemezgetünk azokkal a bűnökkel, amelyeket mi 

nem is követtünk el, …és megveregetjük saját vállunkat, de mi a nagy helyzet azokkal a 

bűnökkel, amik viszont ott vannak múltunkban és jelenünkben, s hatást gyakorolnak mai 

napig kapcsolatainkra nemcsak embertárssal, hanem egyben az Úrral is. Mindnyájunknak 

megvannak a gyengeségei, a kívánságból fakadó bűnei. 

S nekünk, akik vasárnaponként megjelenünk  az Isten házában-valahol  ez fáj, fáj a bűn, 

szenvedünk attól, hogy újra visszaesünk óemberi állapotunkba, szenvedünk attól, hogy a 

gonosz előhozza a már régen megbánt bűnöket és emlékeztet arra, hogy mi az, amit tettem 

Isten és felabarát ellen.  

Mert a gonosz úgy  írja elénk bűneinket újra és újra, mintha valaki egy régebbi iskolatáblán 

végighúzná a kezét, miközben a körmeivel  kaparja a táblát. 

Kedves Testvérek! Isten Szentlelke vezette Pált mindabban, amit tett és saját kézzel írt. 

Nemcsak a galatáknak írja Pál ezt a levelet a test cselekedeteinek felsorolásával. S ez a lista 

ma is konkrétan megnevezi, hogy mi az, ami a Lélek ellen tör. A test cselekedeteinek a listája 

az, ami szó szerint sírba teszi az embert. Hiszen tönkretesz családokat, felemészt legszorosabb 

kapcsolatokat, legyen az szülő-gyerek, testvéri, vagy házastársi kapcsolat.  

S az ítélet is elhangzik a végén, hogy „akik ilyeneket cselekszenek, nem öröklik Isten 

országát.”  



Szükségünk van ma is  a bűnbánatra és a bűnvallásra az Úr színe előtt.., engedjük, hogy Isten 

Szentlelke ma megvizsgáljon, és amikor hallom a test cselekedeteit, akkor mint egy szűrön 

menjen át az életem, ami a test cselekedeteit a szűrőben hagyva szakítani tud mindazzal, ami 

megemészti a gondolatait és mindennapjait. „9A test cselekedetei azonban nyilvánvalók, 

mégpedig ezek: házasságtörés, paráznaság, tisztátalanság, bujálkodás, 20bálványimádás, 

varázslás, ellenségeskedés, viszálykodás, féltékenység, harag, önzés, széthúzás, pártoskodás, 

21irigység, gyilkosság, részegeskedés, tobzódás és ezekhez hasonlók.” 

Kedves Testvérek! Isten nem a bűnös ember ellen megy, hanem a bűnt nevezi nevén. Nekünk 

egy kegyelmes Istenünk van, akinél minden lehetséges. Aki nem a pusztulásunkat akarja, 

hanem Fia által az örök életet készítette el számunkra.  

Mikeásnál olvassuk azt, hogy milyen Istenünk van valójában: „Kicsoda olyan Isten, mint te, 

aki megbocsátja a bűnt, és elengedi népe maradékának büntetését? Nem tartja meg haragját 

örökké, mert abban telik kedve, hogy kegyelmet ad. Újra irgalmas lesz hozzánk, eltapossa 

bűneinket, a tenger mélyére dobja minden vétkünket!”   

Ismered ezt az Istent? Ha igen, mit szeretnél ezek után tenni? Ismered az Úr Jézus Krisztust, 

aki meghalt a bűneidért? Ha igen, mit szeretnél tenni ezek után? Ismered a Szentlelket? A 

hatását? Rácsodálkoztál már felfoghatatlan erejére az életedben? Ha igen, mit szeretnél tenni 

ezután. Ő ajándékozott meg élő hittel, ami ma idehozott. Ő az, aki kész dolgozni rajtad és 

benned. Szeretnéd a Lélek gyümölcsét teremni? Kérd! Maradj a Lélek közelében! Tudj hátat 

fordítani és nem visszanézni a test cselekedeteire!... és így tiéd lehet: a „szeretet, öröm, 

békesség, türelem, szívesség, jóság, hűség, 23szelídség, önmegtartóztatás.” Ha a Lélek győz a 

viaskodásban, akkor elkezdődik a gyümölcstermés. Mit szeretnétek tenni?  

A Lélek folyamatosan munkálkodik, jelen van ott , ahol a megfeszített Krisztus evangéliumát 

hirdetik. A Lélek ma is, most is keresi azokat, akik testben harcolnak a bűnnel. A Lélek ma is 

szívünkre akar beszélni életünket akarja megmenteni.  A Lélek ereje által akarja és tudja 

megölni a test cselekedeteit, hogy éljünk. Teljes szabadság csak ott lehet, ahol az Úr Lelke 

jelen van.  „18Ha pedig a Lélek vezet titeket, nem vagytok a törvény uralma alatt.” Szabadok 

vagyunk a gyümölcstermésre. Krisztus Jézus szolgáiként képesek lehetünk a Lélek ereje által 

a testet megfeszíteni szenvedélyeivel  és kívánságaival együtt.  

Mit szeretnétek tenni?  A test kívánsága szerint úgy élni, mint a rabszolgák, vagy a Lélek 

szerint élve gyümölcsöt teremni az Úr dicsőségére? Választ egyedül Te adhatsz kedves 



testvérem. A Lélek vezessen döntésedben és gyümölcstermésedben az Úr Jézus Krisztus ereje 

által. Ámen 

Utóima: 

Urunk köszönjük Neked, hogy Te még mindig intesz bennünket, hogy nem mondtál le 

életünkről, hanem kész vagy a Lélek által felnyitni szemünket, hogy meglássuk a test 

cselekedeteit a mindennapokban. Köszönjük Neked, amikor konkrét bűnünkre mutatsz rá. S 

kérünk, ne hagyj a bűn felismerésének állapotában, hanem vezess el bennünket a bűnvallásra 

és a bűnbánatra tudva, hogy hű és igaz Urunk van, aki megbocsátja a mi bűneinket és 

megtisztít bennünket minden gonoszságtól.  

Megvalljunk Előtted, hogy magunkon hordozzuk a bűn lenyomatát, hogy ott van 

bennünk az a sok kívánság, és valóra nem vált álom. 

Kérünk Téged, írd át álmaink amire akarod, cseréld le vágyaink amire akarod, töltsd 

be életünk amivel akarod, kérünk szakíts el bennünket mindentől és mindenkitől, aki a 

gonoszság útjára visz bennünket. Segíts látnunk azt az ösvényt, amin járnunk kell, mert 

szükségünk van jóságodra, kegyelmedre, vezetésedre, egyszülött Fiad szeretetére. .  

Kérünk, adj olyan gyümölcsöt életünkbe, amelyekből adhatunk a mellettünk élőknek 

is hirdetve a Te kegyelmed és elfogadó szereteted.  

Imádkozunk az ittlévő testvérek imaharcaiért, Te légy mindnyájunk erőssége, amikor  

a test kívánsága a Lélek ellen tör. Könyörgünk betegeinkért, hálával jövünk Eléd 

mindazokért, akik kórházból térhettek haza. Könyörgünk azokért, akik kezelések alatt állnak, 

akik súlyos diagnózisokkal szembesülnek, de nem adják fel, hanem Veled harcolnak. Légy a 

mi időseink, testi és lelki betegeink legfőbb támasza.  

Hálát adunk mindazokért, akik az elmúlt időszakban kerek évfordulót ünnepeltek. 

Hála az ő életükért és szolgálatukért gyülekezetünkben. Áldásodat kérjük megkeresztelt 

gyermekünkre és családjára, valamint könyörgünk minden megkeresztelt és keresztelendő 

gyermekért. Urunk kérünk maradj gyülekezetünk őriző Pásztora. Jézus Krisztusért kérünk 

hallgass meg minket. Ámen 

Úri ima: Jézus mondja: Ti azért így iádkozzatok… 

Adakozás: Felhívom a testvérek figyelmét az adakozás szolgálatára, adakozzunk tiszta és 

őszinte szívvel.  

Áldás: „25Ha a Lélek által élünk, akkor éljünk is a Lélek szerint.” Ámen (Gal5,25) 

Hirdetések: 

Záró ének:  134: „Úrnak szolgái mindnyájan…” 


