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Köszöntés:  „Vizsgálj meg, Istenem, ismerd meg szívemet! Próbálj meg, és ismerd 

meg gondolataimat! Nézd meg, nem járok-e téves úton, és vezess az örökkévalóság 

útján!” (Zsolt139,23.24.) Ámen 

Énekek: 

150:1-3 „Dicsérjétek az Urat!” 

226:2: „Gyújtsd meg szövétnekét…” 

277:1-5: „Gondviselő jó Atyám vagy…” 

Előfohász: „9Mert ő szabadított meg minket, és ő hívott el szent hívással, nem a mi 

cselekedeteink alapján, hanem saját végzése és kegyelme szerint, amelyet még az idők 

kezdete előtt Krisztus Jézusban adott nekünk.” (2Tim1,9) Ámen 

Lelkció: Pál levele Tituszhoz 3, 1-7 Lelkünk épülésére és hitünk erősödésére olvasom 

előttetek IStendünk Szent Igéjét, amely megírva található… 

„1Emlékeztesd őket arra, hogy rendeljék alá magukat az uralkodóknak és a 

felsőbbségnek: engedelmeskedjenek, és legyenek készek minden jó cselekedetre. 

2Senkit se szóljanak meg, kerüljék a viszálykodást, legyenek megértők, teljes 

szelídséget tanúsítva minden ember iránt.  

3Mert valamikor mi is esztelenek, engedetlenek, tévelygők voltunk, különféle 

kívánságok és élvezetek rabjai, gonoszságban és irigységben élők, egymástól 

gyűlöltek és egymást gyűlölők. 4De amikor megjelent a mi üdvözítő Istenünk jósága és 

emberszeretete, 5nem az általunk véghezvitt igaz cselekedetekért, hanem az ő 

irgalmából üdvözített minket újjászülő és megújító fürdője a Szentlélek által, 6akit 

kitöltött ránk gazdagon Jézus Krisztus, a mi Üdvözítőnk által, 7hogy az ő kegyelméből 

megigazulva reménységünk szerint részesei legyünk az örök életnek.” 

Előima: 

 Üdvösségünk Forrása, kegyelmes Urunk! 



Hálánkkal jövünk Eléd, s megköszönjük Neked, hogy Te ma is emlékeztetni akarsz 

bennünket hatalmas tetteidre.  

Köszönjük, hogy gondviselő Atyaként Te számon tartod még a hajszálainkat is és nem 

engeded, hogy elessünk, hanem körbefogsz bennünket kegyelemeddel, jóságoddal és 

szereteteddel. 

Megvalljuk Előtted, hogy nem vagyunk méltóak kegyelmedre, s felfoghatatlan 

számunkra, hogy annak ellenére, hogy mi hajlamosak vagyunk elveszíteni 

emlékezőképességünket, s aggódni olyan dolgok miatt, amik nem tőlünk függnek, Te 

ma is keresel bennünket és ki akarsz menteni a gonosz irányítása alól.  

Szakíts hát el mindattól, ami engedetlenség, viszálykodás, kívánság, gonoszság, 

irigység és gyűlölet táptalaja a hétköznapokban. Segíts abban, hogy pontot tudjunk 

tenni egy-egy életesemény után. Segíts, hogy a mérgező embereket ne engedjük be 

még gondolatvilágunkba se, s kérünk, vedd ki szívükből a gyűlölet és harag által 

táplált érzéseket, s ne engedd, hogy Igéd ma hiába szóljon.  

Kérünk, Szentlelked erejével Te műveld ma meg szívünk talaját, hogy amikor hallunk 

a mi legnagyobb reménységünkről, akkor abból lelkileg táplálkozni tudjunk.  

Tisztítsd meg lelkünket! Tieid akarunk lenni egészen és örökké. Emlékeztess ma 

Urunk bennünket arra, hogy mit tett értünk a mi Krisztusunk azért, hogy nekünk örök 

életünk legyen.  

Köszönjük, hogy Te ma sem mondasz le lelkünk megmentéséről, hogy egyenként 

fontosak vagyunk Neked. Így hozzuk Eléd azokat, akik kérdésekkel vannak Előtted, 

akik életünket befolyásoló döntéseket hoznak Eléd,…akiknek életére telepedett az 

aggodalom, a félelem, a betegség, a bizonytalanság vagy a gyász. 

Könyörgünk gyászoló testvéreinkért. Kérünk, ajándékozd meg szeretett gyermekeidet 

vigasztaló Lelked jelenlétével, hogy meglássák azt az igaz utat, ami képes a TE 

erőddel kivezetni a fájdalomból és gyászból. Hadd erősítsék mindenkor szívüket 

imádsággal, átélve a TE közelséged és szereteted.  



Kérünk, könyörülj rajtunk kegyelmeddel! Megvalljuk Előtted, hogy nélküled gyengék 

vagyunk, de kérünk, ma  Te erősíts Igéddel, hogy buzgóságunk szárnyai ne 

lankadjanak, hanem a Te nevedben tegyük azt, amit ránk bíztál családjainkban és 

gyülekezetünkben.  

Jöjj, Szentlélek Isten találd meg a réseket a szívünkön és szólj hozzánk. Kérünk azért a 

békességért, amelyet egyedül Te adhatsz, hogy a veled való közösségben meghalljuk 

mit üzensz megújulásra és tisztulásra vágyó gyermekeidnek. Jézus Krisztusért, 

hallgasd meg imánkat. Ámen 

Igehirdetés előtti ének: 278:8: „Dicséret, dicsőség, tisztesség…” 

Textus: Pál levele Tituszhoz 3, 3-7 Az a Szent Ige, amelynek alapján szólni kívánok 

hozzátok a Szentlélek Isten segítségül hívásával, megírva található… 

„3Mert valamikor mi is esztelenek, engedetlenek, tévelygők voltunk, különféle 

kívánságok és élvezetek rabjai, gonoszságban és irigységben élők, egymástól 

gyűlöltek és egymást gyűlölők. 4De amikor megjelent a mi üdvözítő Istenünk jósága és 

emberszeretete, 5nem az általunk véghezvitt igaz cselekedetekért, hanem az ő 

irgalmából üdvözített minket újjászülő és megújító fürdője a Szentlélek által, 6akit 

kitöltött ránk gazdagon Jézus Krisztus, a mi Üdvözítőnk által, 7hogy az ő kegyelméből 

megigazulva reménységünk szerint részesei legyünk az örök életnek.” 

Vasárnapot ünneplő keresztyén gyülekezet, 

szeretett Testvéreim az Úr Jézus Krisztusban! 

Az emberi természet különleges képessége, hogy önmagához mérve mindenkit 

lenézzen. A rágalmazás és a viszálykodás pedig nemcsak a krétaiak életében volt 

megtapasztalható, hanem ott van a mi hétköznapjainkban is. Ha valaki úgy érzi, hogy 

önmaga miatt senki nem figyel rá, elkezd mást rágalmazni, s közben azt gondolja, 

hogy rá figyelnek, pedig senkit sem érdekel a véleménye.  



De hála az Úrnak Pál apostolnak nincsenek önbecsülési problémái és kisebbségi 

komplexusai, s nem azt csinálja, hogy mások hibáit felnagyítja, s így már nem is kell 

foglalkozni a saját problémáival és bűneivel.  

Azzal kezdi, hogy „Mert valamikor mi is…” nem szégyelli kimondani, nevén nevezni 

egykori gyengeségeit és bűneit ezekkel is felnagyítva Isten jóságát. 

Őszintén nevén nevezi a bűnt az életében. Kimondja, hogy mi is esztelenek, 

engedetlenek és tévelygők voltunk. Olyanok, akiknek megvoltak a saját nézeteik, saját 

meggyőződéseik és senki és semmi nem tudta őket elszakítani ezektől. Az ilyen ember 

csodaként képes megélni, amikor a Szentlélek Isten által az Ige világossága beragyogja 

életútját, s hátratekintve látja, hogy mennyire nem volt helyes  az, amit csinált, ahogy 

gondolkodott és amit mondott. Az igazság felismerésében pedig egyedül az  a 

kegyelmes Isten segíthet mind a mai napig bennünket, aki azt mondja önmagáról, 

hogy: „Én vagyok az út, az igazság és az élet; senki sem mehet az Atyához, csak 

énáltalam.”(Jn14,6)  

Pál ezután folytatja, hogy…különféle kívánságok és élvezetek rabjai , gonoszságban és 

irigységben élők, egymástól gyűlöltek és egymást gyűlölők voltunk. Ez mind képes 

uralkodni az ember felett. A gonosz ismeri mindannyiunk gyengepontjait, s ma nem 

azért vezetett el bennünket Istenünk az Ő hajlékába, hogy megbotránkozzunk Pálék 

egykori magatartásán, hanem hogy ezek által egy olyan önvizsgálatot tartsunk, 

amelyben rádöbbenünk arra, hogy saját magunkat hajunknál fogva nem tudjuk kihúzni 

a bűneink mocsarából, mert ha az ember megmarad a bűneiben és vétkeiben akkor 

örök halálra van ítélve.  

De a ma állapota minden esetben egy új állapot. Egyikünk sem ugyanaz az ember, aki 

tegnap volt. Hiszen napi szinten hatnak ránk olyan impulzusok, amik belsőleg is 

megváltoztatnak. Ma legyen a mai alapigénk az, ami felforgatja egész bensőket, ami 

konkrétan rámutat azokra a kívánságokra és élvezetekre, amik szinte leblokkolják, 

rabbá teszik gondolatainkat, kezünket, lábunkat, szemünket, fülünket, szánkat. S 

felismerve a gonoszság és a gyűlölet gyökerét engedjük, hogy a Szentlélek Isten 

gyomláljon, irtson és pusztítson.  Ne zárjunk be szívünket és ne építsünk falat magunk 



köré, amikor Üdvözítő Istenünk jóságának megjelenéséről és emberszeretetétről 

hallunk.  

8Isten azonban a maga szeretetét mutatta meg irántunk, mert Krisztus már akkor 

meghalt értünk, amikor még bűnösök voltunk.(Róm,8) 

Ez az Isten ma is személyválogatás nélkül keresi az embert. Keres Téged! S ha 

közeledsz hozzá, akkor Ő is közelebb kerül hozzád. Ő ebbe a világba csepegtette 

szeretetét Jézus vérének a formájában, s egyedül ez táplálhatja reménységünket.  

Itt már nem az emberi igaz vagy jó cselekedeteken van a hangsúly. Az üdvözítő Isten 

azt akarja, hogy minden ember üdvözüljön. Nem emberek osztják le és szabják meg, 

hogy ki részesülhet az Úr irgalmában. 

Kedves Testvéreim! A Szentháromság Istennek a műve az újjászületés. Mert az ittlévő 

megkereszteltek közül egyikünket sem a víz volt az, ami megtisztított, hanem egyedül 

a Szentlélek Isten képes megtisztítani, akit a mi Istenünk kitöltött ránk gazdagon Jézus 

Krisztus által. S ekkor tiszta vizet hintet ránk, hogy megtisztuljunk. Új szívet és új 

lelket adott. 

S így lehet kegyelemből megigazulva reménységünk, hogy részesei vagyunk az örök 

életnek. A mában ebből a reménységből táplálkozhatunk. A legnagyobb vigasztalás és 

egyben életerő, hogy igaz ez a beszéd.  

Üdvösségünk, örök életünk Isten szívéből fakad. Jósága, emberszeretete, irgalma és 

kegyelme által kezdeményezi ma is azt a kapcsolatot, amelyben utánunk jön és 

megment bármilyen reménytelen jelenlegi helyzetünk.  

Kívánom, hogy tapasztaljuk meg Istenünk váltságművének a teljességét. Valljuk meg 

Urunk előtt a tegnap terheit, bűneit és vétkeit, bízzuk rá a holnapot és ma a Szentlélek 

ereje által  fogadjuk el a mi üdvözítő Istenünk jóságát és emberszeretetét, aki az ő 

irgalmából üdvözített minket újjászülő és megújító fürdője a Szentlélek által, 6akit 

kitöltött ránk gazdagon Jézus Krisztus, a mi Üdvözítőnk által, 7hogy az ő kegyelméből 

megigazulva reménységünk szerint részesei legyünk az örök életnek.” Ámen 



Utóima: 

Urunk! Te, aki azt akarod, hogy minden ember üdvözüljön, kérünk jutass el bennünket 

az igazság megismerésére.  

Segíts bennünket abban, hogy felismerjük teljes tehetetlenségünk, hogy felismerjük, 

hogy kegyelem minden nap, amit megkezdhetünk. Vizsgálj bennünket Szentlelked 

ereje által, hogy hadd tudjuk Előtted őszintén megvallani a mi gyengeségeinket, 

sokszori esztelen, engedetlen és tévelygő voltunkat. Előtted van múltunk, kezedben 

van jövőnk, s a jelenben imádságunkban hadd közeledjünk most úgy az irányodba, 

mint akik átélik az elfogadást, a szereteted, mint akiknek nem kell pluszba teljesíteni 

azért, hogy jóságodat és kegyelmedet saját bőrükön tapasztalják.  

Így köszönjük meg Neked, ha ma nemcsak fülünkig, hanem szívünkig jutott az 

evangélium. Ha rólunk és nekünk szólt az Ige. Ne engedd elfelejtenünk azt, amikor a 

Te közeledben átéljük bűneink bocsánatát,… amikor reménységünkben 

megerősödünk.  

Köszönjük Neked, hogy a megváltás nem emberi erőfeszítésnek a gyümölcse, hanem a 

Te emberszeretetednek az ajándéka a megigazított és megújult élet.  

Könyörgünk ma önmagunkért. Imádkozunk hívő és hitetlen családtagjainkért 

országhatáron belül és kívül. Imádkozunk a rágalmazás, viszály, harag és gyűlölet 

mentes családokért és munkahelyi közösségekért. Könyörgünk az orvosi 

eredményekre várakozókért, a kezelések alatt álló testvérekért, azokért, akik betegség 

miatt nem tudnak ma velünk lenni, de otthonaikban éhezik és szomjazzák azt a lelki 

közösséget, ahová tartoznak.  

S kérünk Te légy menedéke, oltalma és legfőbb Támasza gyászoló családunknak, add 

nekik minden értelmet felülhaladó békességed.  

Imádkozunk az előttünk álló hét lelki alkalmaiért. A házi imacsoportok szolgálatáért, 

az egyházlátogatásért, a bibliaórákért a hittanórákért és a Kárpát-medencei ifjúsági 

imaéjjelért. Az Úr Jézus Krisztusért kérünk, hallgass meg minket. Ámen 



Úri ima: Jézus mondja: Ti azért így imádkozzatok… 

Adakozás:  

Áldás: „11Mert megjelent Isten üdvözítő kegyelme minden embernek, 12és arra nevel 

minket, hogy megtagadva a hitetlenséget és a világi kívánságokat, józanul, 

igazságosan és kegyesen éljünk e világban, 13mivel várjuk a mi boldog 

reménységünket, a mi nagy Istenünk és üdvözítőnk, Jézus Krisztus dicsőségének 

megjelenését, 14aki önmagát adta értünk, hogy megváltson minket minden 

gonoszságtól, és megtisztítson minket a maga népévé, amely jó cselekedetre 

törekszik.”(Tit2,11-14) Ámen 

Hirdetések: 

Záró ének: 434:1-4: „Vezess Jézusunk…” 


