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Köszöntés: „Legyen velünk kegyelem, irgalom, békesség az Atya Istentől és Jézus 

Krisztustól, az Atya Fiától igazsággal és szeretettel.” (2Jn1,3) Ámen 

Ének: 

423: „Akik bíznak az Úr Istenben…” 

153: „Ó mely boldog ember az…” 

36: „A gonosztévőnek dolgán…” 

Előfohász: „9Az Úr egy éjjel látomásban ezt mondta Pálnak: Ne félj, hanem szólj, és ne 

hallgass: 10mert én veled vagyok, és senki sem fog rád támadni és ártani neked, mert nekem 

sok népem van ebben a városban.” (ApCsel18,9.10.) Ámen 

Lekció: 2Kor12, 1-10 Lelkünk épülésére és hitünk erősödésére olvasom felétek Istenünk 

Szent Igéjét, amely megírva található… 

„1Dicsekednem kell, habár nem használ; rátérek azért az Úr megjelenéseire és 

kinyilatkoztatásaira. 2Ismerek egy embert Krisztusban, aki tizennégy évvel ezelőtt 

elragadtatott a harmadik égig – hogy testben-e vagy testen kívül, nem tudom, csak Isten tudja. 

3Én tudom, hogy az az ember – hogy testben-e vagy testen kívül, nem tudom, csak az Isten 

tudja – 4elragadtatott a paradicsomba, és olyan kimondhatatlan beszédeket hallott, amelyeket 

ember el nem mondhat. 5Ezzel az emberrel dicsekszem, nem pedig önmagammal; hacsak az 

erőtlenségeimmel nem. 6Pedig ha dicsekedni akarnék, nem lennék esztelen, mert igazságot 

mondanék, de mérséklem magamat, hogy valaki többnek ne tartson, mint aminek lát, vagy 

amit tőlem hall, 7még a kinyilatkoztatások különleges nagysága miatt sem. Ezért tehát, hogy 

el ne bizakodjam, tövis adatott a testembe: a Sátán angyala, hogy gyötörjön, hogy el ne 

bizakodjam. 8Emiatt háromszor kértem az Urat, hogy távozzék az el tőlem. 9De ő ezt mondta 

nekem: Elég neked az én kegyelmem, mert az én erőm erőtlenség által ér célhoz. 

Legszívesebben tehát az erőtlenségeimmel dicsekszem, hogy Krisztus ereje lakozzék bennem. 

10Ezért Krisztusért örömöm telik erőtlenségekben, bántalmazásokban, nyomorúságokban, 

üldöztetésekben és szorongattatásokban, mert amikor erőtlen vagyok, akkor vagyok erős.” 

 

 



Előima: Kegyelmes Urunk! 

Eléd hozzuk ma személyes életünkből az erőtlenségeinket, a bántalmazásainkat,  a 

nyomorúságainkat, az üldözéseinket  és szorongattatásainkat. Te tudod melyikünk mivel küzd 

napi szinten, s mi az, ami már szinte felőrli testi és lelki erőnket egyaránt. 

Megvalljuk Előtted, hogy a gonosz a hét folyamán is elfordította a figyelmünket a Te 

kegyelmedről, s ha vasárnaponként melletted is döntünk, ha veled is akarunk innen 

hazamenni a következő vasárnapig mindig van állandó jelleggel visszatérő gondolat, tett, szó 

és mulasztás, ami nem tükrözi hozzád tartozásunkat. Bocsáss meg nekünk, hogy képtelenek 

vagyunk helyesen élni a kegyelmi időszakban, miközben önmagunkban teszünk a legnagyobb 

kárt, ha olyan dolgok miatt aggódunk, amik nem tőlünk függnek.  

Segíts bennünket abban, ha Rád bíztuk már az életünket, ha kértük már, hogy legyen meg a 

Te akaratod minden napon a világ végezetéig, akkor át is adjuk a kormányt minden nap, hogy 

Te vezess bennünket Szentlelked által, hogy ott legyen mindenkor mécsesként a Te Igéd a 

lábunk előtt.  

Segíts, hogy meghalljuk mivel keresel ma bennünket, hogy élhetőbbé tedd életünket, hogy ne 

elégjünk és kiégjünk, hanem érted égjünk. Hadd ragyogjon a mi világosságunk az emberek 

előtt úgy, hogy lássák jó cselekedeteinket és ezáltal is Téged, mint mennyei Atyánkat 

dicsőítsenek.  

Urunk, Istenünk ajándékozz meg ma bennünket azzal a békességgel, amely képes ma egyedül 

Téged hallgatni…, amely képes félretenni minden feladatot…, amely képes elszakadni 

családi, munkahelyi nehézségektől. Kérünk, ajándékozz meg olyan hittel, amely képes 

egyedül Rád figyelni, s elsősorban önvizsgálatot tartva élete tövisét megnevezni Előtted, s 

kérni azt az erőt, amely erőtlenségeink által érhet célhoz. 

Jöjj Lélek! Légy jelen közösségünkbe! Fújj, amerre Te akarsz, bátorítsd, vigasztald és 

erősítsd, akiket ma azért hoztál ide, hogy közöld velük Istenünk áldott üzenetét, amely ma is 

képes életet menteni…, amely ma is képes a sötétségből a világosságra kihozni. Az Úr Jézus 

Krisztusért, hallgasd meg imánkat. Ámen 

Igehirdetés előtti ének: 174: „Atya, Fiú, Szentlélek…” 

Textus: Pál második levele a korintusiakhoz 12, 9 Az a Szent Ige, amelynek alapján szólni 

kívánok hozzátok a Szentlélek Isten segítségül hívásával, megírva található… 



„9De ő ezt mondta nekem: „Elég neked az én kegyelmem, mert az én erőm erőtlenség által ér 

célhoz.”  Legszívesebben tehát az erőtlenségeimmel dicsekszem, hogy Krisztus ereje 

lakozzék bennem.” 

Vasárnapot ünneplő keresztyén gyülekezet, 

szeretett testvéreim az Úr Jézus Krisztusban! 

Egy válasz van ma előttünk az Úr irányából. Egy válasz, amire mindannyian várunk, 

abban az esetben, amikor legőszintébb imáinkat fogalmazzuk meg Istenünk előtt.  

Pál apostol háromszor kéri az Urat, hogy távozzék el a testébe adatott tövis. Nem adta fel az 

első ima után, amikor nem érkezett válasz, hanem kitartóan folytatta fohászkodását.  

A meghallgatott imára a válasz pedig így hangzott: „Elég neked az én kegyelmem, mert az én 

erőm erőtlenség által ér célhoz.” 

Kedves Testvéreim! Mi az, ami nekünk elég?  Míg az embernek mindig és mindenből több 

kell, s nem elégedik meg azzal, amije van, addig ebben az igeversben Urunk használja azt a 

szót, hogy elég.  

Elég neked, amit én adok. S miközben Ő mindig a javunkat akarja, meg tudjuk-e ragadni 

hittel, hogy Ő tudja, hogy mire vagy szükségünk, s az, hogy kegyelemből élhetünk, hogy Ő 

kegyelmében részesít, az felülír mindent.  

Kedves Testvérem! Fáradt vagy? Agyonhajszolt vagy? Kimerült vagy? Gyengének érzed 

magad? Érzed tested és lelked gyengeségét? Ha igen, akkor a legjobb helyen vagy. Mert urad 

akkor tud igazán erős lenni, s erejével felemelni, ha megvallod előtte gyengeségeidet. Ha 

engeded, hogy szívedig jusson a mai üzenete, s elég neked is, ami szerinte elég neked.  

Minden bűnünkre, mulasztásunkra és elégedetlenségünkre elég az Ő kegyelme.  

Jöjj ma az erőtlenségeiddel, jöjj a tüskéiddel-testi, lelki betegségeiddel és fájdalmaiddal. S ne 

azt kiálts ima formájában Istened irányába, hogy már elég ebből Uram, hanem most Te 

figyelj, Te hallgass és halld meg, hogy „Elég neked az én kegyelmem…” Másra nincs 

szükséged. Bárki bármilyen megoldást ígér, hogy majd az javít életminőségeden, életed 

minőségét csak az adhatja, ha annak a receptjét használod, akitől az életed kaptad.  



S Ő nem azért engedte meg az életünket, hogy erőtlenségeink összeroppantsanak bennünket, 

hogy korunk előrehaladtával, amikor testünk, csontjaink, idegrendszerünk elhasználódik, 

akkor azt mondjuk, hogy elég volt ebből a földi életből. 

A legnagyobb fájdalmakra maga a kegyelem az orvosság. Pál háromszor imádkozik, s úgy 

tűnik, hogy ez a tövis még mindig jelen volt az életében. 

Kedves Testvérek! Aki szolgálatot végez az Úrét, annak mindenkinek van valami az életében, 

ami által gyenge marad. Ami segít abban, hogy el ne bizakodjon. Ami figyelmezteti arra, 

hogy kegyelemből él. S attól, hogy ma jól érzem magam, s viszonylag nincs semmi 

komolyabb érezhető  és látható bajom, a következő pillanat még az Úrnál van. S nem sok kell 

egy megbotláshoz, egy eleséshez és egy földön maradáshoz.  

Nem élheti egyikünk sem úgy az életét, hogy elszáll önmagától, hogy ő mindent tud és 

mindenre képes, az önteltség nem szállhat meg nálunk egy egész életen át, nem engedhetjük 

meg magunknak, hogy megfeledkezzünk arról, hogy mindenben szükségünk van Istenünk 

kegyelmére. Ne add fel imaharcaidat, hiszen azokon keresztül lélegzik a lelki életed.  

Amikor gyengék vagyunk, olyankor érezzük át igazán, hogy milyen erős Istenünk van.  

Olyan, aki nem érdem szerint osztja a kegyelmet. A mi Urunk könyörült rajtunk és Fiáért 

megbocsátott nekünk. Ő a saját Fiát sem kímélte, hogy megmentsen bennünket. S Benne 

sokkal, de sokkal többet kaptunk, mint amit megérdemelnénk.  

Erről a kegyelemről szól a kereszt. Az „Elvégeztetett!”-ben ott van, hogy ez elég. Ez az erő, 

ami erőtlenségeinkben is képes továbbvinni azon az úton, ami számunkra van kijelölve. Azon 

az úton, amit nem járhat meg más helyettünk.  

A kegyelem az, amit nem tudunk birtokolni, amivel nem tudunk manipulálni, s nem mi 

osztjuk le, hogy kinek mi jár, nem mi döntünk mások élete felett, hogy ki az, aki részesülhet 

Isten kegyelmében és ki nem.  

Pál korábban kimondja, hogy: „10De Isten kegyelméből vagyok, ami vagyok, és hozzám való 

kegyelme nem lett hiábavaló, sőt többet fáradoztam, mint ők mindnyájan; de nem én, hanem 

az Istennek velem való kegyelme.” A választottjain keresztül képes munkálkodni Isten 

kegyelme. Mert nincs az a mélység, ahol ne érne el bennünket a kegyelem ereje. Nincs az a 

bűn, amire ne lenne Krisztusban bocsánat. 



S annak ellenére, hogy kimondja, hogy elég neked az én kegyelmem életfogytiglan tart, sőt 

még az azután jövő örök időt is befolyásolja.  

Ha képesek is vagyunk hittel kérni, hogy vegye el Isten a tövist az életünkből, s mégsem 

történik semmi…az nem azért van, mert helytelenül imádkozunk. Az nem azért van, mert 

nem megfelelő időközönként imádkozunk. Hiszen Pál sem szabadult meg a tövisétől. Sőt a 

Sátán angyala felhasználta és ma is felhasználja az Úr szolgáinak a tövisét.   

De érkezett egy személyes üzenet az Úr részéről. Biztosítva lett afelől, hogy nincs másra 

szüksége csak a kegyelemre. S képes volt megérteni Isten válaszát.  

Mentsen meg bennünket a mi Atyánk attól, hogy életünk bármelyik területére azt mondjuk ki, 

hogy ebben erősek vagyunk, ezek az erősségeim. Mert amikor magamat erősnek gondolom, 

akkor már el is szakadtam Istenemtől, mintha innentől kezdve nem is lenne szükségem a 

segítségére.  

Kedves Testvéreim! Isten kegyelme képes átformálni az ember egész életét, s innentől kezdve 

a hívő ember életében a kegyelem munkálkodik, az erőtlen emberben pedig  a Krisztus ereje 

lakozik.  

Ha semmit sem kaptunk meg abból, amit eddig kértünk, akkor sincs okunk a csüggedésre, 

hiszen már mindent megkaptunk Krisztusban, amire szükségünk lehet. A kegyelem Jézusban 

adatott számunkra. Hallod már Urad válaszát? Jöjj elé, nyisd ki szíved előtte, mond el neki 

gyengeségeidet újra és újra! S Ő kész választ adni neked is: „Elég neked az én kegyelmem, 

mert az én erőm erőtlenség által ér célhoz.”Ámen 

Utóima: Mindenható Urunk! 

Köszönjük kegyelmed. Köszönjük, hogy még tart a kegyelmi időszak, s ma megerősítettél 

bennünket abban, hogy erőtlenségeinket Eléd hozhatjuk, s Te nem küldesz el, hanem Fiadért 

megajándékozol a Te erőddel.  

Köszönjük, amikor érezhetjük jelenléted az életünkben. Amikor a hétköznapi csodákra úgy 

tekinthetünk, hogy ezek Tőled vannak. Így köszönjük meg Neked azoknak az életét, akik a 

héten ünnepelték születésnapjukat. Köszönjük, hogy Te adsz napokat napjainkhoz, s kérünk, 

taníts úgy számlálni ezeket a napokat, hogy valóban bölcs szívhez jussunk.  



Te tedd szabaddá lelki hallójáratainkat, hogy minden nap meghalljuk válaszaidat. De Előtte 

kérünk adj őszinte, kitartó imádságokat az ajkunkra, hogy teljes bizalommal forduljunk 

hozzád, amikor érezzük, hogy eluralkodik szívünkben az aggodalom, a félelem, a csüggedés 

és  a gyász. 

Urunk, kérünk Te állíts meg bennünket, amikor azt gondoljuk, hogy erősek vagyunk, s 

képesek vagyunk bármire a saját erőnkből. Kérünk, mutasd meg hol akarsz bennünket látni. 

Kérünk, formáld gondolatainkat, szívünket, szavainkat, hogy erőtlenségeinkkel dicsekedjünk, 

hogy a Krisztus ereje lakozzon bennünk.  

Könyörgünk azokért a testvérekért, akik kórházi kezelések alatt állnak. Kérünk, légy ott 

mellettük, erősítsd őket hitvallásaikban, hogy mindvégig melletted maradjanak, s ne 

szűnjenek meg neked hálát adni erőtlenségeikben.  

Könyörgünk megtérésekért ebben a városban és világban. Hiszen az is kegyeled műve, ha 

felismerik hatalmad és hittel ajándékozod meg azt a világot, amelyért egyszülött Fiadat is 

odaadtad.  

Eléd hozzuk idős testvéreinket, megfáradtainkat, a gyász súlya alatt reménységgel 

emlékezőket, s könyörgünk a házi imacsoportok áldásaiért, hogy részesítsd Szentlelked 

erejében mindazokat, akik nagy neved hívják segítségül. Az Úr Jézus Krisztusért maradj 

kegyeleddel a Te választott népeddel. Ámen 

Úri ima: Jézus mondja: Ti azért így imádkozzatok… 

Adakozás: 

Áldás: „31Mert nem vet el örökre az Úr. 32Még ha megszomorít is, irgalmaz, mert nagyon 

szeret.”  

( JSir 3,31.32.)Ámen 

Hirdetések: 

Ének: 198: „Ti keresztyének, dicsérjétek Istent…” 


