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Köszöntés: „Ó, mily szép és mily gyönyörűséges, ha a testvérek egyetértésben
élnek!”(Zsolt133,1) Kegyelem néktek és békesség attól, aki van, és aki volt, és aki
eljövendő. Ámen
Ének:
130:1-3: „Tehozzád teljes szívből…”
165:1: „Itt van Isten köztünk…”
165:2-6: „Itt van Isten köztünk…”
Előfohász: „Krisztussal együtt keresztre vagyok feszítve: többé tehát nem én élek,
hanem Krisztus él bennem; azt az életet pedig, amelyet most testben élek, az Isten
Fiában való hitben élem, aki szeretett engem, és önmagát adta értem.”(Gal2,20)Ámen
Lekció: Pál levele a rómaiakhoz 14,5-12
Lelkünk épülésére és hitünk erősödésére olvasom Istenünk Szent Igéjét:
„5Van, aki az egyik napot különbnek tartja a másik napnál, a másik pedig egyformának
tart minden napot: mindegyik legyen bizonyos a maga meggyőződésében. 6Aki az
egyik napot megkülönbözteti, az Úrért különbözteti meg. Aki eszik, az is az Úrért
eszik, hiszen hálát ad Istennek. Aki pedig nem eszik, az Úrért nem eszik, és szintén
hálát ad Istennek. 7Mert közülünk senki sem él önmagának, és senki sem hal
önmagának; 8mert ha élünk, az Úrnak élünk, ha meghalunk, az Úrnak halunk meg.
Tehát akár éljünk, akár haljunk, az Úréi vagyunk. 9Mert Krisztus azért halt meg, és
azért kelt életre, hogy mind a holtakon, mind az élőkön uralkodjék.
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Akkor te miért

ítéled el testvéredet? Vagy te is, miért veted meg testvéredet? Hiszen mindnyájan oda
fogunk állni Isten ítélőszéke elé. 11Mert meg van írva: „Élek én, így szól az Úr, bizony
előttem fog meghajolni minden térd, és minden nyelv megvallja majd, hogy én vagyok
az Isten.” 12Így tehát mindegyikünk önmagáról fog számot adni Istennek.”
Előima: Kegyelmes Urunk!

Alázattal hajtunk fejet Előtted, s megvalljuk Neked, hogy nincs bennünk más érték
csak az, hogy a Tieid vagyunk. A Te tulajdonaid, akik ma azzal a kéréssel állunk
Előtted, hogy legyen meg az akaratod az életünkben. Szabadíts meg bennünket minden
felesleges gondolattól és indulattól, hogy necsak testben, hanem lélekben is
megérkezzünk Eléd, aki nem hiába rendezted úgy a hetünket, hogy ma itt álljunk
Előtted.
Hisszük Urunk, hogy eljön az az idő, amikor minden térd meg fog hajolni színed előtt,
s minden nyelv magasztalni fog Téged, mint Istenét. Kérünk, formálj bennünket eddig
az

idő-ig…,

ne

engedd,

hogy

gyengeségeink,

kételkedésünk,

megromlott

kapcsolataink, óemberünk és bűneink elzárják előlünk azt az utat, ami az élet felé
vezet.
Hadd tudjuk ma megvallani egy közösségként, hogy Te vagy az Úr, Tiéd a hatalom a
mi életünk felett. Mert azért haltál meg és azért keltél életre, hogy mind a holtakon,
mind az élőkön uralkodj. A legnagyobb reménység és békesség számunkra az, hogy a
Te uralmadnak nincs vége. Miközben jelen van ítéletedben a vég nélküli szeretet és
kegyelem is.
Kérünk, készítsd ma szívünket Szentlelked által, hogy szívünk trónjára odaengedjünk.
Segíts, hogy minden, ami szenny, gyengeség, irigység, gyűlölet, bűn és békétlenség az
porrá égjen Lelked megtisztító ereje által. Kérünk, uralkodj életünkben! Uralkodj
családjainkban! Uralkodj gyülekezetünkben! Uralkodj ebben a világban, hogy a
kegyelmi időben egyre többen felismerjék, hogy Te vagy az egyedüli Úr, aki képes
testvért a testvérhez, szülőt a gyermekhez, férjet a feleséghez, gyengét az erőshöz,
valamint nemzeteket egymáshoz kapcsolni. Az Úr Jézus Krisztusért, hallgass meg
minket! Ámen
Igehirdetés előtti ének: 174: „Atya, Fiú, Szentlélek…”
Textus: Pál levele a rómaiakhoz 14,8 Az a Szent Ige, amelynek alapján szólni kívánok
hozzátok a Szentlélek Isten segítségül hívásával megírva található…

„…mert ha élünk, az Úrnak élünk, ha meghalunk, az Úrnak halunk meg. Tehát akár
éljünk, akár haljunk, az Úréi vagyunk.”
Vasárnapot ünneplő keresztyén gyülekezet,
szeretett testvéreim az Úr Jézus Krisztusban!
Ahhoz, hogy tiszta képet kapjunk az adott igerészről megéri elolvasni az egész
14. és 15. fejezetet. A lényeg ebben a szakaszban az, hogy a hívők bizonyos
kérdésekben nem képesek közös nevezőre jutni. Pál példaként említi a különböző
ételek és italok fogyasztását, valamint az előélet alapján az ünnepnapok megtartását.
Az apostol célja, hogy a gyülekezetben békesség legyen. Hiszen nem arra rendeltettek
az akkori közösségek és a mai gyülekezetek sem, hogy az erősek a gyengék felett állva
még azt is megmondják a másiknak, hogy hogyan higgyen, mit mondjon, mit
gondoljon, mit tegyen, mit utasítson el vagy mit fogadjon el. A hívő ember
tevékenységét soha nem valaki más határozza meg. Ne éljük úgy hívő életünket, hogy
majd a másik mit fog mondani, ne az emberek elvárásai szerint rendezzük be
életünket. Hanem kérjük és engedjük, hogy Isten Szentlelke formálja a mi elménket,
adjon elegendő erőt, szerető szívet és felkészült lelket, hogy míg élünk addig az Úrnak
éljünk.
Kedves Testvérek! Abban az időben két csoport állt egymással szemben, akik
nagyon kritikusak voltak egymással, s szinte felrúgták a szeretet által megszabott
határokat.
Olyan helyzet alakulhatott ki, mint mikor két ember közé leírnak egy számot, s
az egyik állítja, hogy az 6-os a másik pedig, hogy 9-es. Mindkettő alapja a leírt szám
csak éppen más irányból nézik és látják.
Éppen ezért egyik a másikat nem ítélheti el, nem nézheti le, nem értékelheti le, nem
bírálhatja, mert az ilyen fajta magatartásnak nincs helye egy olyan közösségben, amely
magát olyan szolgáknak nevezi, akik az Urat szolgálják.
Nem nekünk kell egymást megítélni, hanem mindannyiunknak Krisztus előtt kell majd
felelni, de nem a családtagomért vagy ellenségemért, hanem önmagamért.

Mindenki életébe belemászhatnánk úgy, hogy találnánk olyat, amit megítélhetnénk
benne, de ez nem a mi feladatunk. Isten ítéli meg az emberek titkait Krisztus Jézus
által.
Nem a mások kegyessége vagy kegyetlensége mondja ki felettünk a mindent eldöntő
ítéletet, hanem egyedül Krisztus, akinek mi tulajdonai vagyunk.
Mert mi is a mi egyetlen vigasztalásunk életünkben és halálunkban? A kátésaink szinte
minden éven a legtöbbet ezzel a kérdés-felelettel küzdenek, amíg megtanulják. De ha
belegondolunk, egész életünkben ennek a kérdés feleletnek az elfogadásával küzdünk.
Hiszen egyszerűbb elmondani, mint egy nehéz helyzetben megvallani, hogy mind
testemmel, mind lelkemmel, életemben is, meg halálomban is nem a magamé vagyok,
hanem az én hűséges Üdvözítőmnek, a Jézus Krisztusnak a tulajdona.
Drága Testvéreim! Nem éri meg a széthúzás, a rendezetlen családi és gyülekezeti
ügyek, a meg nem értés, a gonoszság, a másik hibáinak a felnagyítása, mert ezeknek a
táplálója nem a Krisztusba vetett hit. S később olvassuk ebben a fejezetben, hogy
„Mert minden, ami nem hitből származik, az bűn.” Minden, ami nem abból
táplálkozik, hogy az Úréi vagyunk, az felesleges és mélybe húz lelkileg és megemészt
maga körül is mindent és mindenkit. A bűn az, ami folyamatosan megfertőzi az
emberek közötti kapcsolatot.
A hozzátérésünkre, a megtérésünkre vár az Úr. Célja, hogy az utolsó időben
megőrizzen, hogy előtte minden térd meghajoljon és minden nyelv magasztalja Istenét.
Nem küzdhetünk egy életen át Isten ellen. Ahogyan élünk és meghalunk az is prédikál
nekünk és másoknak. Ugyanannak a jövőnek nézünk elébe.
A földi elmúlásunk a vele való boldog közösségbe visz át-minden éppen megélt
próbatételt a sötétségében ez a vigasztalás világíthat be az előttünk álló úton.
Az tesz bennünket egy közösséggé, hogy elfogadjuk, hogy Jézus értünk halt meg és
hogy feltámadása záloga a mi feltámadásunknak. Tudok úgy tekinteni a másikra, mint
Isten gyermekére? Isten Krisztusért elfogadott bennünket, de én el tudom fogadni a
mellettem élőt, a testvért, a gyülekezetnek a másik tagját legyen az erős vagy gyenge.

Figyeljünk oda magunkra, hogy tetteink összhangban legyen hitvallásunkkal. Az
emberi ítélekezés hangja soha nem fog eredményekhez vezetni, egyedül szeretetünkkel
mutathatunk rá arra a keresztre, ami a megbocsátást hirdeti felénk.
Akit mi el szeretnénk ítélni az nem nekünk tartozik felelősséggel , hanem Istennek,
mindenki Őelőtte fog számot adni szavairól és tetteiről.
Az tarthat csak meg bennünket, ha összekapaszkodva élő testté változunk.
Olyan testté, ahol a fej Jézus.
Aki a fejnek él, aki az Úrnak él, annak többé nem kérdés, hogy mit tegyen. Akinek
Őérte a szíve kinyillik a másik előtt, de elsősorban Krisztusa előtt, az növekedni kezd
és s képes teremni a Lélek gyümölcsét.
Az Úrnak élni azt jelenti, hogy nem a saját mókuskerekemben futok körbe körbe,
hanem új útra találok, sőt az egyetlen útra, ami az Atyához vezet. S már nem a saját
vándorlásom, bukásaim, veszteségeim, betegségeim, az önmegvetés és a mások
megvetése a mérvadó, hanem az, hogy Isten mellettem döntött, s Krisztusban
elfogadott, s úgy mehetek elé, mint akinek élő reménysége van. Mint, aki tudja, hogy
egyedül az Úré. Ámen

Utóima:
Mindenható Urunk!
Köszönjük Neked, hogy Te ma is túlmutatsz a földi életen és halálon. Köszönjük, hogy
Nálad elkészített helyünk van, s örökké veled lehetnek majd mindazok, akik a Tieid.
Teremts bennünk Urunk új szívet , hogy lássunk, hogy ítélkezés nélkül nézzünk a
hitben erőtlenekre és erősekre egyaránt!
Segíts abban mindnyájunknak, hogy hívő életünk során ne a saját akaratunkat és
érdekeinket akarjuk érvényesíteni, hanem az Úrét.

Annak az Úrnak az akaratát, aki ma is elfogad bennünket úgy, ahogy vagyunk. Annak
az Úrnak az akaratát, aki elé jöhetünk gyengeségeinkkel, fáradságunkkal,
békétlenségünkkel s Ő mégis kegyelmében részesít, s mégis szeret s kész átírni életünk
lapjain azokat az eseményeket, amelyeket a kezébe helyezünk lélekben, kérve, hogy
mindenkor uralkodjon az életünkben.
Urunk Te látsz bennünket. Te tudod mit szánsz nekünk életünk hátralévő részében, s
azon túl. Hisszük és tudjuk, hogy nálad jó helyen vagyunk, s Te a Tieidet megvéded,
megőrzöd és megáldod minden élethelyzetben.
Így könyörgünk az érettségizőkért. Mindazokért, akik a ránk következő héten
tudásukkal állnak meg egy bizottság előtt. Kérünk légy gyermekeid mellett, adj nekik
elegendő bölcsességet és békességet.
Könyörgünk az egyetemi hallgatók vizsgáiért. Őrizd és vezesd mindazokat, akik
éveket zárnak. Könyörgünk az állavizsgázókért, s mindazokért, akik felvételik előtt
állnak. Urunk Te irányítsd fiataljaink döntéseit, hogy megtalálják azokat a területeket,
ahol nemcsak tanulhatnak és dolgozhatnak, hanem egyben Neked is szolgálhatnak
ebben a világban.
Könyörgünk a családok egységéért, időseink, özvegyeink és betegeink békességéért.
Az erősek képmutatás nélküli szeretetéért, s a gyengék hitbeli növekedéséért. Urunk,
kérünk Te maradj ennek a világnak őriző pásztora, aki előtt majd meghajol minden
térd, s akit majd minden nyelv magasztal. Az Úr Jézus Krisztusért kérünk, hallgass
meg minket. Ámen
Úri ima: Jézus mondja: Ti azért így imádkozzatok…
Adakozás:
Áldás: „15Vigyázzatok, hogy senki se fizessen a rosszért rosszal, hanem törekedjetek
mindenkor a jóra egymás és mindenki iránt.”(1Thessz 5, 15) Ámen
Záró ének: 459:1-4: „Az Isten Bárányára letészem bűnöm én…”

