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Köszöntés: „Járuljunk tehát bizalommal a kegyelem trónusához, hogy irgalmat nyerjünk, és 

kegyelmet találjunk, amikor segítségre van szükségünk.”(Zsid4,16) Ámen 

Énekek: 

228:1-3: „Jehova, csak néked éneklek…” 

151: „Uram, Isten, siess…” 

432:1-7: „Mi kegyes Atyánk, bölcsességnek Ura…” 

Előfohász: „Gyermekeim, ne szóval szeressünk, ne is nyelvvel, hanem cselekedettel és 

igazsággal.”(Jn3,18) Ámen 

Lekció: Pál 1. levele a korintusiakhoz 14,1-25 

Lelkünk épülésére és hitünk erősödésére olvasom felétek Istenünk Szent Igéjét… 

 

Előima: Életünk Igazgatója! 

Leborulunk ma Előtted, s hálát adunk azért, hogy jelenléted érezhető és tapasztalható úgy a 

hétköznapokban, mint azokon az alkalmakon, amikor Te összegyűjtöd a Te gyermekeidet.  

Köszönjük, hogy ígéreteid között ott van, hogy ahol ketten vagy hárman összejönnek a Te 

nevedben Te ott vagy közöttük. Ezzel a hittel és reménységgel állunk meg ma Előtted.  

Kérünk, segíts bennünket abban, hogy őszinte szívvel megvalljuk és megbánjuk a mi 

bűneinket és mulasztásainkat, s ne feledkezzünk meg soha arról, hogy minden, ami velünk 

történik, az a Te szent színed előtt megy végbe.  

Segíts abban, hogy ne feledkezzünk meg arról, hogy Te tudsz minden gondolatunkról, 

harcunkról, szavunkról és tettünkről.  

Hadd vegyünk le ma Előtted mindent, ami gonoszság, mindent, ami álnokságot, képmutatás, 

irigység és mindent, ami rágalmazás. Hadd kívánjuk, mint újszülött csecsemők a hamisítatlan 

tejet, hogy ma is az üdvösségre növekedjünk.  

Szólj hozzánk Urunk a Szentlélek erejével. Építs, bátoríts és vigasztalj, hiszen Te tudsz 

szívünk minden öröméről, bánatáról, veszteségéről és reménységéről.  

Kérünk, formáld eggyé családjainkat és gyülekezetünket.  

Kérünk, emeld fel ma fejünket, hogy egyedül Rád figyeljünk és Téged akarjunk hallani az 

emberi szó mögött, hogy gyülekezetünk épüljön, törekedve a szeretetre.  

Használj bennünket, hogy ne élettelen hangszerek legyünk, hanem építeni tudjuk azt a 

gyülekezetet, ahová nem ok és cél nélkül hívtál el bennünket.  



Használj bennünket, hogy Igéd erejével gyomláljunk és irtsunk, pusztítsunk és romboljunk 

mindent, ami a gonosz műve a környezetünkben, valamint építsünk és plántáljunk nem 

felejtve, hogy Te velünk vagy és megmentesz bennünket. 

Szólj hát hozzánk és Szentlelked erejével nyisd meg a mi szívünket Igéd előtt. Az Úr Jézus 

Krisztusért kérünk, hallgass meg minket. Ámen 

 

Igehirdetés előtti ének: 197:3: „Tanúságra erőt csak tetőled kérünk…” 

Textus: 1Kor14,1.3. 

„1Törekedjetek a szeretetre, buzgón kérjétek a lelki ajándékokat, de leginkább azt, hogy 

prófétáljatok. 3Aki pedig prófétál, emberekhez szól, és ezzel épít, bátorít, vigasztal. 4Aki 

nyelveken szól, önmagát építi, aki pedig prófétál, a gyülekezetet építi.” 

 

Vasárnapot ünneplő keresztyén gyülekezet, 

szeretett testvéreim az Úr Jézus Krisztusban! 

 

Egy gyülekezet, egy iskolai közösség és egy család nem maradhat meg a kezdeti állapot 

szintjén. Ezek azok a közösségek, ahol folyamatosan építkeznünk kell. S itt most elsősorban  

nem épületek építésére és bővítésére kell gondolnunk, hanem egy olyan közegre, ahol ember 

ember mellett nemcsak elmegy, hanem kész törekedni a szeretetre, s kérni azokat a lelki 

ajándékokat, amelyekkel javát szolgálja egy közösségnek.  

Ha a kegyelmi ajándékok sokféleségéről beszélünk, akkor tudnunk kell, hogy kilenc ilyen 

ajándék létezik. Kegyelmi ajándék a hit, a gyógyítás, a csodatevő erők, a lelkek 

megkülönböztetése, az ismeret beszéde, a bölcsesség beszéde, a prófétálás, a nyelveken való 

szólás és a nyelvek magyarázata.  

A mai alapigénkben először össze van hasonlítva a prófétálás és a nyelveken szólás.  

Amikor mérlegre kerül ez a két ajándék a prófétálás javára billen ki a mérleg, és meg is van 

magyarázva, hogy miért, mert célja gyülekezetet építeni.  

 

A nyelveken szólás esetében az emberi értelem kikapcsol, egy önkívületi állapotban gyakorolt 

vallási jelenség ez, ami abban az időben a keresztyének előtt ismert volt.  

Arra találunk célzásokat, hogy a nyelveken szólás a lelki kiskorúsággal függ össze, hiszen a 

gyermekek első próbálkozásai a beszéddel is hangtani, de nem jelentéstani jellegűek. 

Mondanak valamit, amiből sokszor meg a közelében élő szülő sem ért semmit.  

Erről olvasunk korábban a 13.fejezetben is:  



„Amikor gyermek voltam, úgy szóltam, mint gyermek, úgy éreztem, mint gyermek, úgy 

gondolkoztam, mint gyermek; amikor pedig férfivá lettem, elhagytam a gyermeki dolgokat.” 

(1Kor 13:11), vagy itt a 20. versben: „Testvéreim, ne legyetek gyermekek a gondolkozásban, 

hanem a rosszban legyetek kiskorúak, a gondolkozásban ellenben érettek legyetek”; 14:20).  

 

Nem lehet tehát elítélni a Lélek által munkált nyelveken szólást, de tovább kell haladni attól a 

lelki nagykorúság felé, ahol az ember már értelmesen és mások iránti felelősséggel szól. 

Jól néznénk már ki, ha úgy telnének a tanéveink, hogy mindig ugyanazt az osztályt járnánk. 

Ha soha nem lépnénk előre, ha tudás szintjén megmaradnánk ott, hogy dőlt vonalakat írunk. S 

az osztályfőnökünk bejegyezné, hogy mit kell megtanulnunk, mondanunk, sőt még 

gondolkodnunk is.  

 

S így mondja itt el az Ige, hogy a prófécia nagyobb a nyelveken szólásnál, mert építi az egész 

gyülekezetet, építi a gyülekezethez tartozó embert. A szeretetnek pedig mindig az az 

elsődleges célja, hogy másokat szolgáljon és ne neki szolgáljanak. A szeretet hagyja lélekben 

épülni a tanulni vágyó gyermeket. S a jó tanár nem cserél helyet Jézussal, hogy rá figyeljenek, 

s nem suttog állandóan a másik fülébe meggátolva a másik ember növekedését, hanem 

törekszik a szeretetre. Tud önvizsgálatot tartani, hogy szülőként, tanárként, lelkészként, 

gyermekként épülnek-e a környezetemben, vagy csak leépülnek bátorítás és vigasztalás nélkül 

mindazok, akik a környezetemben élnek.   

 Akinek adatott bármilyen ajándék is, az szeretne vele a gyülekezetben szolgálni. Építeni, 

bátorítani és vigasztalni. S mennyire áldott lehet így akár a közösségünk, gyülekezetünk, 

családjaink, ha valóban épülünk is a Lélek által. Ha lehajtott fejjel érkezünk, de felemelt fővel 

távozunk, mert tudjuk, hogy hol van az az irány, ahol a legnagyobb erősítő, bátorító és 

vigasztaló szól hozzám. Aki keresi a réseket a szívünkön, mert neki én vagyok a fontos, s ha 

kell, akkor ehhez felhasználja azokat az embereket, akiknek célja, hogy a gyülekezet 

erősödjön és épüljön, és adja Szentlelkét, hogy a hitünk növekedjen és Isten Igéjét meghalljuk 

necsak füllel, hanem szívvel és lélekkel is.  

Az építésnél mindig a hívők hitéletének a megszilárdítása a cél. S ha ma itt vagy drága 

testvérem, akkor jelzed Istened felé, hogy erre neked is szükséged van,…hogy nem akarsz az 

Úr nélkül tervezni, hogy Vele és Általa akarsz egy olyan iskolában tanulni, ahol Ő az az 

Igazgató, aki megtanít úgy számlálni napjainkat, hogy bölcs szívhez jussunk. Ő az, aki fogja 

kezünket, hogy el ne essünk és tévedjünk, sőt, ha kell a lábfejére helyezi lábunkat, hogy 



minden lépésünk biztonságos legyen. S Igéjét adja ma is, hogy mécses legyen előttünk, 

megvilágítva azt az ösvényt, amelyen járnunk kell.   

Ahhoz, hogy tovább is tudjuk adni Isten üzenetét ott kell maradnunk szorosan a közelében, s 

erre Isten minden gyermeke törekedhet. A prófétálás nemcsak a jövőbe látásra vonatkozik. 

Hiszen a jövőt, hogy mi fog velünk történni holnap vagy ennek a tanévnek a végére azt, csak 

Isten tudja. S ez legyen elég, ha vele élek, mellette vagyok, törekszem az Ige beépítésére az 

életembe, Ő lépésről lépésre megmutatja, hogy mit szán nekem. Mert sok esetben a prófétáló 

nem is tud arról, hogy milyen problémákkal és lelki harcokkal érkezek a gyülekezetbe, s 

mégis mintha nekem lenne célozva mindaz, ami elhangzik. A prófétálás által mondatik ki, 

hogy Isten közöttünk van. Ő közénk jött Fia által, s számunkra nem az a nagy hír, hogy ember 

járt a Holdon, hanem az, hogy Isten járt a Földön…, hogy Isten szeretete egykor nemcsak 

emberi törekvés volt, hanem látható és mai napig érezhető építés, bátorítás és vigasztalás.  

Merítsünk hát ma erőt ebből, mert más forrás nincs. Más sarokkő nincs, akire 

gyülekezetünket, egyházi vagy állami iskoláinkat, illetve családjainkat építhetnénk. Ámen  

 

Utóima:  

Urunk, Istenünk hálásak vagyunk Neked azért a szeretetért, amely ma is elfogadással tekint 

ránk. S nem enged jelenlegi állapotunkban vergődni, hanem felemeli a fejünket irányodba 

erősítve és biztatva mindnyájunkat, hogy Veled tervezhetünk, hogy Tőled ma is kérhetünk, s 

Neked ma is hálát adhatunk mindazért, amit a nyári hónapok alatt megélhettünk családunk és 

gyülekezetünk közösségében a Te kegyelmedből.  

Urunk kezedbe helyezzük a 2022/2023-as tanévet. Te tudod, hogy mi mindent kellesz 

megjárnunk. Kérünk, mint tanító Igéd által vezess, mint Megváltónk növeld azt a hitet, ami 

minden élethelyzetben beléd tud kapaszkodni, mint Orvos gyógyítsd a mi testi és lelki 

betegségeinket, mint király foglald el a helyed a mi szívünkben, hogy át tudjuk adni neked az 

uralmat életünk felett.  

Eléd hozzuk ma azoknak a gyermekeknek az életét, akik holnap átlépik az óvodák és  iskolák 

küszöbét. Kérünk, Te aki még gyermekeid hajszálát is számon tartod őrizd meg testi és lelki 

egészségüket gyermekeidnek. Így könyörgünk az elsősökért, akik újat kezdenek. Könyörgünk 

a végzősökért, akik próbák előtt állnak, s egész életüket befolyásoló döntéseket kell 

meghozniuk. Könyörgünk a tanárokért, nevelőkért, hogy Te adj nekik mindenre elegendő erőt 

és szeretetet, hogy a rájuk bízott gyermeket úgy neveljék, mint tőled kapott ajándékokat. 

Imádkozunk az egyházi és állami intézményekért. Eléd hozzuk egyházmegyénk területén, az 

alistáli alapiskolát, akik ma adnak hálát azért, hogy 30 éve működnek. Te áld meg az ott 



szolgáló vezetőket és gyermekeket, hogy egyházi intézményeink mindenkor tudják, hogy Te 

vagy a Fenntartója és Igazgatója azoknak az intézményeknek, ahol segítségül hívják neved.  

Imádkozunk a családok békességéért, a szülők türelméért, erejéért, szeretetéért, s kitartásáért 

ebben a tanévben is. S megköszönjük Neked a nagyszülők életét és szolgálatát. Kérünk, Te 

adj erőt minden nagyszülőnek, hogy még sokáig tudják jelenlétükkel támogatni gyermekeiket 

és unokáikat.  

S hálát adunk neked kerek évfordulós nyugdíjas tanító néninkért, hogy Te megőrizted, velünk 

lehet, s tanulhatunk tőle, mint tanítványodtól gyülekezetünkben.     

Őrizd kérünk betegeinket, a kórházban lévő testvéreket, Te vigasztald az emlékezőket és a 

gyászolókat. Az Úr Jézus Krisztusért hallgass meg minket. Ámen 

Úri ima: Jézus mondja: Ti azért így imádkozzatok… 

Adakozás: 

Áldás: „Maga pedig a mi Urunk Jézus Krisztus és az Isten, a mi Atyánk, aki szeretett minket, 

és kegyelméből örök vigasztalással és jó reménységgel ajándékozott meg, 17vigasztalja meg a 

ti szíveteket, és erősítsen meg titeket minden jó cselekedetben és beszédben.”(2Thessz2, 16) 

Ámen 

Hirdetések: 

Záró ének: 398: „Úr lesz a Jézus mindenütt…” 

 

 


