
Köszöntés: „14Akiket pedig Isten Lelke vezérel, azok Isten fiai. 15Mert nem a szolgaság lelkét 

kaptátok, hogy ismét féljetek, hanem a fiúság Lelkét kaptátok, aki által kiáltjuk: „Abbá, 

Atya!” 16Maga a Lélek tesz bizonyságot a mi lelkünkkel együtt arról, hogy valóban Isten 

gyermekei vagyunk.”(Róm8,14-16) Ámen 

Ének: 50:1-3: „Az erős Isten, uraknak Ura…” 

          163:1: „Örvend mi szívünk…” 

         265:1-4: „Hagyjad az Úr Istenre…” 

Előfohász: „12Akik pedig befogadták, azoknak hatalmat adott arra, hogy Isten gyermekeivé 

legyenek; mindazoknak, akik hisznek az ő nevében, 13akik nem vérből, sem a test, sem a férfi 

akaratából, hanem Istentől születtek.”(Jn1,12.13.) Ámen 

Lekció: János 1. levele 3, 1-12 Lelkünk épülésére és hitünk erősödésére olvasom előttetek 

Istenünk Szent Igéjét… 

„1Lássátok meg, milyen nagy szeretetet tanúsított irántunk az Atya: Isten gyermekeinek 

neveznek minket, és azok is vagyunk. Azért nem ismer minket a világ, mert nem ismerte meg 

őt. 2Szeretteim, most Isten gyermekei vagyunk, de még nem lett nyilvánvaló, hogy mivé 

leszünk. Tudjuk, hogy amikor ez nyilvánvalóvá lesz, hasonlóvá leszünk hozzá, mert olyannak 

fogjuk őt látni, amilyen valójában. 3Ezért aki így reménykedik benne, megtisztítja magát, mint 

ahogyan ő is tiszta. 

4Aki bűnt cselekszik, a törvényt is megszegi, mert a bűn törvényszegés. 5Azt pedig tudjátok, 

hogy ő azért jelent meg, hogy elvegye a bűnöket, és hogy őbenne nincsen bűn. 6Aki őbenne 

marad, az nem vétkezik: aki vétkezik, az nem látja és nem ismeri őt. 7Gyermekeim, senki meg 

ne tévesszen titeket: aki az igazságot cselekszi, az igaz, mint ahogyan ő is igaz. 8Aki a bűnt 

cselekszi, az az ördögtől van, mert az ördög cselekszi a bűnt kezdettől fogva. Azért jelent meg 

az Isten Fia, hogy az ördög munkáit lerombolja. 9Aki az Istentől született, az nem cselekszik 

bűnt, mert az ő magja van benne, és nem vétkezhet, mert az Istentől született. 

10Erről ismerhetők meg az Isten gyermekei és az ördög gyermekei: aki nem cselekszi az 

igazságot, nem az Istentől van, és az sem, aki nem szereti a testvérét. 11Mert ez az az üzenet, 

amelyet kezdettől fogva hallottatok, hogy szeressük egymást, 12nem úgy, mint Kain, aki a 

gonosztól volt, és meggyilkolta a testvérét. És miért gyilkolta meg? Mert az ő cselekedetei 

gonoszak voltak, a testvére cselekedetei pedig igazak.” 



Előima: Kegyelmes mennyei Édesatyánk! 

Szeretnénk Neked hálát adni, hogy az elmúlt héten is megtapasztalhattuk a Te gondviselő 

szeretetedet.  

Kérünk, vizsgálj ma meg bennünket Igéd erejével és formálj bennünket olyan gyermekeiddé, 

akik szeretni tudják egymást. Akik nemcsak beszélnek az irányodból megtapasztalt 

szeretetről, hanem abból élni tudnak, azáltal fejlődnek, s olyanok akarnak lenni, mint 

egyszülött Fiad az engedelmességben, az alázatban és a tisztaságban. 

Megvalljuk Előtted, hogy azokat a szavakat, hogy tiszta és mi nem nagyon tudjuk közös 

nevezőre hozni. Nehéz úgy tekinteni önmagunkra, mint akik Előtted megállhatnak, s bármit is 

kérhetnek, vagy bármit is érdemelnének. Köszönjük Neked, hogy Te nem érdem szerint 

osztogatod a bűnbocsánatot és a szereteted, mert igazából, akkor elveszett lenne ez az egész 

világ s benne mi is. Köszönjük Neked, hogy nagy a Te kegyelmed, ami úgy lát ma bennünket 

ahogy vagyunk, s látod-hallod bűnvallásunkat. Megvalljuk Előtted, hogy nem vagyunk 

méltóak arra, hogy gyermekeidként tekints ránk. Megvalljuk Előtted, hogy a hét folyamán is 

ott voltak a bűnös gondolatok, a visszatérő gyengeségek, a bizalmatlanság, a szeretetlenség és 

a kételkedés az életünkben. Megvalljuk előtted, hogy még mindig nehezen hagyjuk Rád, 

Atyánkra minden utunkat és szeretnénk mi dönteni arról, hogy mit, hogyan és hol akarunk 

csinálni.  

Kérünk, bocsásd meg nekünk, amikor megfeledkezünk Rólad a hétköznapokban, de ma csak 

Rád akarunk figyelni. Szakítsd hát el minden felesleges gondolattól, szakíts el lélekben a 

holnapi terhektől, hogy megérkezve Eléd úgy legyünk itt, mint akik nyitott szívvel várják, 

hogy szólj hozzájuk.  

Jöjj igazság Lelke, tisztítsd meg szívünket, készítsd Igéd útját, hogy ne megkeményedett 

belsővel legyünk Előtted, hanem engedjük, hogy atyai áldó kezed megérintsen minden fájó 

részünket, meggyógyítson minden testi és lelki betegségünket, megáldja ittlétünket, hogy egy 

közösségként, meglássunk Téged, mint szívünk Urát.  

Hadd tudjuk ma hittel elmondani Neked, hogy Rajtad kívül nekünk nem számít más. Te vagy 

a mi Atyánk, s mi a Te hűséges gyermekeid akarunk lenni. Ajándékozz meg bennünket Tőled 

jövő bölcsességgel és békességgel, hogy mindenkor Te légy az első és az egyetlen, aki számít.  



Könyörgünk Lelked jelenlétéért, szólj hozzánk Urunk. Jézus Krisztusért kérünk, hallgass meg 

minket. Ámen 

Igehirdetés előtti ének: 163:3: „Áldd meg, Úr Isten a te népedet…” 

Textus: János első levele 3, 1. 10. Az a Szent Ige, amelynek alapján szólni kívánok hozzátok 

a Szentlélek Isten segítségül hívásával, megírva található… 

„1Lássátok meg, milyen nagy szeretetet tanúsított irántunk az Atya: Isten gyermekeinek 

neveznek minket, és azok is vagyunk. Azért nem ismer minket a világ, mert nem ismerte meg 

őt.” 

Vasárnapot ünneplő keresztyén gyülekezet, 

szeretett testvéreim az Úr Jézus Krisztusban! 

A múlt vasárnap, Szentháromság vasárnapján, lezárult az egyházi évnek az ünnepes 

féléve. S mikor megkezdődik az ünneptelen félév innen a szószékről én magam nem 

szeretnék másról szólni, csak arról a Szentháromság Istenről, aki Atyaként mindent 

megteremtett, Fiában megváltott bennünk az ördög hatalmától és Szentlélek Istenként 

érezhetjük jelenlétét, s kérhetjük, hogy tegye érthetővé és építővé számunkra mindazt, amivel 

az Igén keresztül figyelmeztet, bátorít, hitet ébreszt és növel, valamint lelki békességet 

ajándékoz.  

Lássátok meg!- Nézzétek! Szemléljétek! Ismerjétek fel! Vizsgáljátok meg! Tapasztaljátok 

meg! Tudjátok meg! Vegyétek már észre! Több kifejezéssel fordíthatnánk a mai alapigénk 

első szavát.  

Kedves Testvérek! Különösképpen a vasárnapok azok a napok a hét folyamán, amikor 

Istenünk elfordítja tekintetünket és azt mondja, hogy Lássátok meg! Nem csak azt kéri, hogy 

nézzetek jobbra vagy balra, s azután tovább magatok elé, hanem szánjunk időt arra, hogy 

necsak nézzünk, hanem lássunk is.  

Hiszen a szemünk az az érzékszervünk, amivel ha baj van igyekszünk mindent megtenni 

azért, hogy jobban lássunk. Ha kell szemüveg állandó viselése, ha kell szemműtét csak lássam 

a körülöttem lévő világot, de a testi homályos látástól és vakságtól van rosszabb is. Ez pedig 

az, amikor a sötétségben vagyunk. A sötétség képes megvakítani a szemet. S így képtelenek 

vagyunk meglátni, felismerni azt, ami életünket jelenti.   



De mi az, amit feltétlenül látnunk kell: azt, hogy milyen nagy szeretet tanúsított 

irántunk az Atya. Mélyre hajolt értünk a megváltó szeretet. S ez a szeretet az, ami meg akarja 

ma is érinteni a lelkünket, ami hatni akar egész bensőnkre, hogy javítson életminőségünkön. 

Ez a szeretet ma nem általánosságban szólítja meg a világot, hanem konkrétan Rád 

összpontosít kedves testvérem, hogy újra átéld-megéld, hogy a te mennyei Atyád neveden 

szólít, s gyermekeként tekint rád.   

S míg igaz, hogy az anyakönyvi kivonatunkban ott van a szüleink neve, jelezve, hogy 

kiknek vagyunk a gyermeke….ma lássuk meg, hogy ott van homlokunkon láthatatlan 

pecsétként, hogy Isten gyermekei vagyunk. 

Egyszer megszülettünk. Egy konkrét dátum jelzi azt a napot, amikor napvilágot 

láttunk. S erre a napra emlékezve évente ünneplünk, évente hálát adunk a megtartatásért, s 

azokért az áldásokért, amelyekben részesültünk. De mi a helyzet az Istentől született idővel. 

Azzal a dátummal, időszakkal, amikor úgy hallottam először Isten szeretetéről, hogy nem 

maradt el a válasz, nem maradt el a bűnvallás és bűnbánat, amikor szívemig jutott, hogy 

nekem maga az Isten bocsátott meg, s gyermekévé fogadott és a legnagyobb hatalom, erő, az 

uraknak Ura az, aki úgy megőriz, hogy egyetlen hajszál sem eshetik le a fejemről, az Ő 

akarata nélkül.  

Az Atya szeretetében részesült embernek elkezdődik az a fajta létmódja, amit úgy nevezünk, 

hogy Istentől született.  

 „12Akik pedig befogadták, azoknak hatalmat adott arra, hogy Isten gyermekeivé legyenek; 

mindazoknak, akik hisznek az ő nevében, 13akik nem vérből, sem a test, sem a férfi 

akaratából, hanem Istentől születtek.”(Jn1,12) 

Egyetlen esélyünk a túlélésre a gonosszal szemben, ha megtartjuk Isten Igéjét, s ha tejessé 

lesz bennünk Isten szeretete, s aki az igazságot cselekszi, az mind tőle van.  

Kedves Testvéreim! A levél megírásának a hátterében az is ott van, hogy az Istentől szülöttek 

szinte már bűnteleneknek tartották magukat. S így a hitük és cselekedeteik közötti kapcsolatot 

nem tartották fontosnak.  

S itt kell megemlítenünk a hiteles életet. Lehetséges drága testvérem, hogy éppen Te vagy, a 

Te életet, cselekedeteid, szereteted és hited másoknak az a Biblia, amit olvasnak. A jobbik 



eset, amikor áldásként vagyunk jelen a környezetünkben, de sajnos sokszor pont miattunk 

távolodnak el az Úrtól.  

De mindannyian eszközök vagyunk Isten kezében. S amikor tudják, hogy kihez tartozunk, 

akkor az minden esetben kifelé is látszik.  

Gyermekek vagyunk mindnyájan, akiket az Atya Krisztus áldozatáért örökbe fogadott. Akik 

felülről, újonnan születtek. Ezért soha nem vagyok egyedül, van, aki megőriz és megvéd 

minden gonosztól. Ő hűséges, soha el nem hagy bennünket. Bölccsé tesz és vezet, s annak 

ellenére, hogy fel sem tudom fogni a terveit, javamra szolgál minden, amit megenged az 

életünkben. Szeretete és jósága velem van nap, mint nap. 

Milyen hatással van az életünkre az, hogy Isten gyermekei vagyunk. Jézusnak sem volt 

egyszerű az élete Isten gyermekeként a földön. Ott voltak a kísértések az életében, miközben 

kitartott a sátán támadásaival szemben. Jelen volt életében az elutasítás, a gúnyolás, a 

megbélyegzés, az üldözés, sőt nemcsak halálosan gyűlölték, hanem meg is ölték. Ő, mint 

Isten Báránya elveszi a világ bűnét. Ő életével és halálával kifejezi felénk az Atya szeretetét 

és elfogadását.  

S így, mint Isten gyermekei a Szentlélek Isten segítségével képesek vagyunk meglátni, hogy 

bár elveszíthetjük földi szüleinket Isten szeret minket, s gyermekeivé fogad bennünket.   

Elveszíthetjük  házastársunkat, de közben megláthatjuk, hogy Isten gondviselő atyai 

szeretetére minden élethelyzetben számíthatunk.  

Ha valaki elfogadja, hogy ő Isten gyermeke, vigyázzon arra, hogy ne essen abba a hibába, 

hogy többre tartja magát másoknál. Nem különb az ilyen a hitetlen embernél. Visszatérő 

gyengeségeink nagyon könnyen elfordíthatják tekintetünket az Atyáról. A bűn hatalma 

mindenekelőtt a gyűlöletben és a testvérekkel szembeni ellenségeskedésben jelenik meg. 

Jézus ezekkel szemben megy, amikor szeretete vezeti abban, hogy életét adta értünk. Minden 

bűn Isten ellen megy. De Isten gyermekei ragaszkodnak Atyjukhoz. Aki bátran követ el bűnt 

nem az Isten gyermeke, hanem az ördög gyermeke.  

Könyörögjünk ma azért, hogy látásunk tiszta legyen, hogy a Szentlélek Isten fordítsa 

tekintetünket Atyánk irányába, aki ma is szeretetével közelít felénk, mert még tart a 

kegyelem, s jöhetünk gyermeki őszinteséggel bűneinket megvallva, tudva, hogy hű és igaz Ő, 

megbocsátja bűneinket és megtisztít minket minden gonoszságtól Ámen. 



 

Utóima: Bocsásd meg nekünk Atyánk, hogy testi, gyarló szemünkkel sokszor képtelenek 

vagyunk meglátni a Te szereteted és kegyelmed. Könyörülj rajtunk, hogy egy közösségként 

meg tudjuk mutatni, hogy kihez tartozunk, hogy kit szólítunk meg úgy, hogy mi Atyánk. 

Kérünk, segíts abban, hogy mi is úgy tudjunk önmagunkra tekinteni, mint ahogyan Te nézel 

ránk. Nem tudjuk mit látsz bennünk és mit láttál egykor ebben a világban, ami szerethető, de 

hálásak vagyunk Neked azért, hogy nem hagysz bennünket a sötétségben, hanem Igéd ereje 

által képes vagy kihozni bennünket bűneinkből, akár konkrétan rámutatva arra, hogy mivel és 

kivel kell szakítanunk ahhoz, hogy olyan életet éljünk, amely neked tetsző.  

Könyörgünk, formálj bennünket tanítható gyermekeiddé. Olyan gyermekekké, akik kutatják 

akaratodat az életükben. Olyan gyermekekké, akik képesek szeretetedből élni, szereteteddel, 

Fiad erejével minden kísértést, erőtlenséget és bűnt legyőzni.  

Formálj bennünket Szentlelked erejével testvéri közösséggé, hogy tudva a másik 

betegségéről, lelki harcairól, családi helyzetéről, hadd tudjunk egymásért imádkozni.  

Könyörgünk a vizsgázókért, a felvételik után lévő döntések előtt álló fiataljainkért. 

Könyörgünk az idős testvéreink délutáni, úrvacsorai közösségéért, hogy lássák meg a feléjük 

közölt szereteted, elfogadásod és kegyelmed. Az Úr Jézus Krisztusért, hallgass meg minket. 

Ámen 

Úri ima: Jézus mondja: Ti azért így imádkozzatok… 

Adakozás: 

Áldás: „22Tisztítsátok meg lelketeket az igazság iránti engedelmességgel képmutatás nélküli 

testvérszeretetre, egymást kitartóan, tiszta szívből szeressétek, 23mint akik nem romlandó, 

hanem romolhatatlan magból születtetek újjá, Isten élő és maradandó igéje által.”(1Pt1,22.23.) 

Ámen 

Hirdetések: 

Záró ének: 265:5-7: „Bízzál, bánatos lélek!...” 

 

 


