
Köszöntés: Kegyelem néktek és békesség Istentől a mi mennyei Atyánktól és az Ő egyszülött
Fiától az Úr Jézus Krisztustól a Szentlélek közösségében. Ámen

Ének:165:1-4 Itt van Isten köztünk…

 47:1 No, minden népek örvendezzetek…

47:2-5 Hatalmunkba vett…

Előfohász: „Kérjetek, és adatik nektek, keressetek, és találtok, zörgessetek, és megnyittatik
nektek. Mert aki kér, mind kap, aki keres, talál, és a zörgetőnek megnyittatik.”Mt7, 7.8

Lekció:  Máté  evangéliuma  18,15-20  Lelkünk  épülésére  és  hitünk  erősödésére  olvasom
Istenünk Szent Igéjét, amely megírva található…
„Ha pedig vétkezik ellened a testvéred, menj el hozzá, fedd meg négyszemközt: ha hallgat
rád, megnyerted a testvéredet. Ha pedig nem hallgat rád, végy magad mellé még egy vagy
két  embert,  hogy két  vagy három tanú szava erősítsen meg minden vallomást.  Ha nem
hallgat rájuk, mondd meg a gyülekezetnek! Ha pedig a gyülekezetre sem hallgat, tekintsd
olyannak, mint a pogányt vagy a vámszedőt! Bizony mondom nektek: amit megköttök a
földön, kötve lesz a mennyben is, amit pedig feloldotok a földön, oldva lesz a mennyben is.
Bizony mondom nektek azt is, hogy ha közületek ketten egyetértenek a földön mindabban,
amit kérnek, azt mind megadja nekik az én mennyei Atyám. Mert ahol ketten vagy hárman
összegyűlnek az én nevemben, ott vagyok közöttük.”

Előima:
Áldunk Téged Úr Jézus, hogy Te ma is közösséget vállalsz velünk. Hogy ígéreted szerint, Te
jelen vagy gyülekezetedben, ott ahol ketten vagy hárman összegyűlnek a Te nevedben. 
Egyedül Téged akarunk ma szolgálni, utánad akarunk menni, téged akarunk követni ebben a
közösségben is. 
Megköszönjük  Neked,  hogy  halálod,  Igéd  és  Szentlelked  által  Te  kihoztál  bennünket  a
sötétségből, s Igéd ma is mécses lehet a mi lábunk előtt. Hála Neked azért, hogy gyülekezetet
gyűjtöttél magadnak össze, amelynek mi is élő tagjai lehetünk. 
Erősíts ma is bennünket, hogy a földön harcoló néped, hadd tudjon mindenkor a bűn ellen
harcoló  népeddé  válni.  Köszönjük,  hogy  Te  ma  is  figyelmeztetsz  Igéd  által,  hogy
gyülekezeteinkben  is  ott  van  a  bűn,  beférkőzhet  közénk  a  békétlenség,  megfertőzheti
kapcsolatainkat a harag, a bosszú és a nagyravágyás. 
Segíts hát ma abban, hogy meg tudjunk alázkodni Előtted, hogy megvizsgáljuk önmagunkat,
hogy  helyes-e  az  a  gondolkodás,  szó  és  cselekedet,  amely  az  irányunkból  bekerül
gyülekezetünkbe, formálva az egész közösségünket. 
Megvalljuk,  hogy  a  hétköznapokban  nehezen  hajtunk  fejet  Előtted.  De  Te  tudsz  hetünk
minden  napjáról,  kérünk  adj  igaz  bűnbánatot,  teremts  bennünk  tiszta  szívet,  hogy  ne  a
békétlenség uralkodjon bensőnkben, hanem általad és benned, hadd tudjunk megnyugodni,
aki magad vagy a Békesség Fejedelme. 
Könyörülj rajtunk, hogy úgy legyünk ma itt, mint élő tagok, akik készek Neked hálát adni,
Neked szolgálni, és mindenben a Te szent akaratod keresni.
Szentlelked  által  keresd  és  találd  meg  mindazokat,  akik  önmagukban  békétlenséget,
nyomorúságot,  tüskét,  gyászt,  magányt  és  szeretetlenséget  hordoznak,  s  részesítsd  őket  a
vigasztalás  Lelkével  abban  a  kegyelemben,  amely  az  erőtlenségben  a  Te  erőd által  segít
egyedül  Rád figyelni  és  a  Te  hangod  meghallani.  Az Úr  Jézus  Krisztusért  hallgass  meg
minket. Ámen.

Igehirdetés előtti ének: 474Istennel járni, lakozni…



Textus: Máté evangéliuma 18, 20 Az a Szent Ige, amelynek alapján szólni kívánok hozzátok
a Szentlélek Isten segítségül hívásával megírva található…
„Mert ahol ketten vagy hárman összegyűlnek az én nevemben, ott vagyok közöttük.”

Vasárnapot ünneplő keresztyén gyülekezet, szeretett testvéreim az Úr Jézus
Krisztusban!

Krisztus  közösségének,  gyülekezetének  egyik  meghatározó  ereje  Isten  kegyelme.

Hiszen kegyelemből van a mi üdvösségünk, egyedül hit által, s ez Isten részéről egy olyan

ajándék,  amit  nem mi  osztunk  ki  válogatásszerűen,  hanem Ő az,  aki  kegyelmez,  akinek

kegyelmez és irgalmaz, akinek irgalmaz. Az eltévedt juh példázata utáni rész a mai alapigénk,

ahol  a  gyülekezetben  a  testvériségen  van  a  hangsúly,  miközben  bűnbocsánatot  nyert

bűnösökként testvérnek nevethetjük egymást, hiszen egy test töretett meg értünk és egy vér

folyt  kivétel  nélkül  mindnyájunkért.  Ez  minden  családi,  rokoni  és  baráti  kapcsolatnál

szilárdabb alap.  Ennek a kapcsolatnak nincs földi meghatározott  ideje,  hiszen örökké tart.

Nincs helyhez és időhöz kötve Isten szeretetének a megtapasztalása. Hiszen Jézus mindenkor

közösséget vállal mindnyájunkkal, ezzel is az Atya akaratát teljesíti.

Ahogy  énekeltük:  „Itt  van  Isten  köztünk…”,  ha  az  Ő  nevében  jövünk  össze  alkalomról

alkalomra, és az Ő nevét akarjuk felemelni a mi gyülekezetünkben, akkor nem feledkezhetünk

meg arról, hogy Ő maga ígérte meg, hogy jelen van. Gyülekezet pedig ott van, ahol szól az

Ige, ahol kiszolgáltatják a sákramentumokat és gyakorolják az egyházfegyelmet. Nem lehet

mindent a szőnyeg alá seperni. Egy autó 4 kereke közül, ha az egyik defektes nem úgy megy,

mint ahogy mennie kellene. Jézus beszél az intésről, több szintet visz a tanítványok elé, s még

a végső esetben is jelenlétéről biztosít. S mennyire megnyugtató érzés, hogy ő jelen van. Ott

van. Itt van. Kedves Testvéreim! A bűnbe esett testvér is az elveszettek kategóriájába tartozik:

a cél az, hogy mindenféleképpen visszanyerje a gyülekezet. Ezért parancsolja Jézus ezt a fajta

magatartásmódot vele szemben. Először négyszemközti intést, ahelyett, hogy a háta mögött

állandó téma legyen a vétke. „Ha pedig vétkezik ellened a testvéred, menj el hozzá, fedd meg

négyszemközt: ha hallgat rád, megnyerted a testvéredet.”A testvér vétke nem arra való, hogy

híreszteljük.   Mennyi  felesleges  fejfájástól  szabadítanánk  meg  magunkat,  ha  családban,

munkahelyen,  de  elsősorban  a  gyülekezetben  valóban  zsinórmérték  lenne  az  Ige.  Ha

négyszemközti beszélgetéseink elsődleges célja a megnyerés és a megtartás lenne.  Mert a

gonosz csak örül annak, ha szakadékok, törések és sebek vannak bennünk és körülöttünk. A

nagy csatáinkat  nem a testvérekkel  kell  megvívnunk, hanem Krisztussal az oldalunkon az

ördög ellen. Mert ha helyet adunk a bosszúállásnak, az ítélkezésnek, az önmagam magasra

emelésének  miközben  mások fején  és  életén  taposok,  akkor  nem marad  időm arra,  hogy

megbocsássak és szeressek ott, ahová Isten helyezett. 



Kedves Testvérem!  Ki a  Te atyádfia?  Ha vétkezett  menj  el  hozzá.  Ne enged úgy telni  a

napjaidat,  hogy mindig  a  másik első lépését  várod.   Az első lépést  az teszi  meg először,

akiben nagyobb a szeretet. Atyánk pedig egyszülött Fiában ezt az első lépést megtette azért,

hogy nekünk üdvösségünk legyen. De mi, mint fiak és leányok tudunk-e úgy cselekedni, mint

az,  aki  mindenben  példát  adott  elénk.  Jézus valóságos emberként  példát  adott arra,  hogy

milyen az Isten szerinti ember.  S ma is ott van, ha ketten vagy hárman összegyűlnek az Ő

nevében.  Ha pedig nem hallgat rád, végy magad mellé még egy vagy két embert, hogy két

vagy  három  tanú  szava  erősítsen  meg  minden  vallomást.  Ha nem  vezet  eredményhez  a

négyszemközti  intés,  az  nem jelenti  azt,  hogy le  kell  mondani  a  vétkesről.  Sőt  meg kell

próbálni, esélyt kell adni a vétkesnek a megtisztulásra, a megbékélést szorgalmazva.  Az, aki

bocsánatot kért annak meg kell bocsátani és el kell feledni a vétkét. De vajon ez a krisztusi

lelkület jelen van-e a közösségünkben? Mi tudunk mindkét oldalon úgy állni, hogy közben

vezetnek bennünket azok az Igék, amelyeket olvasunk, amit még értelemmel nem is olyan

nehéz megérteni, egyszerűek ezek a képletek, amelyek előttünk vannak. Jézus soha semmit

nem bonyolít túl egyetlen példázatában sem.  Csak erre is érvényes, hogy elméletben még

menne is,  de nehéz beültetni  a  gyakorlatba.  A már Krisztushoz tért,  megtért  embernek is

szabad és kell bűnbánatot tartania. Nem mondhatjuk azt, hogy mi nem vétkeztünk, és életünk

minden  területe  patyolat  tiszta.  Gondolkodásunkkal,  szavainkkal,  tetteinket  és

mulasztásainkkal  napi  szinten  követünk  el  olyat,  amikor  nem hallgatunk  az  Igére.  S  így

elzárjuk önmagunkat a kegyelemtől. Ha a tanúk előtti intés is eredménytelen, akkor az egész

gyülekezet elé kerül a vétkes, s végül ha arra sem hallgat, akkor olyannak kell tekinteni, mint

a pogányt és vámszedőt. De amikor a pogány és vámszedő jelleget említi Jézus ez nem azt

jelenti,  hogy  lemond  a  vétkesről,  sőt  abba  a  kategóriába  kerül,  aki  felé  még  nagyobb  a

felelőssége egy közösségnek.  Mert a gyülekezet  az a hely,  ahol a bűnbocsánat  hirdettetik

felénk.  Egyet  kell  értenünk  abban,  hogy  szüntelenül  könyörögnünk kell  a  bűnösért.  S  ki

nevezhetné magát bűntelennek közülünk? Egymásnak épülésére és építésére vagyunk, nem

pedig rombolására.

S ha az intésre  már a gyülekezet  előtt  sem hallgat  az atyádfia,  tekintsd olyannak,  mint  a

pogányt és a vámszedőt. Kívülállóvá lesz az ilyen ember, de ez a kategória magában hordozza

a reményt is, hiszen nem mond le róla véglegesen az Úr. Hiszen nem egy pogánnyal tesz

csodát, és nem egy vámszedő van, akit nevén szólít, sőt egyik tanítványa is vámszedőből lett

tanítvánnyá.  Akit  Isten  megtisztított  azt  én  nem  mondhatom  tisztátalannak.  Isten  a

pogányoknak is adott  megtérést  az életre.  Kinyitott  előttük egy ajtót.  Nincs attól  nagyobb

vigasztalás, amikor hirdettetik felénk, hogy bűneink megbocsáttattak. S amikor  úgy tekintek



a velem egy gyülekezetbe tartozóra is, hogy Krisztusért az Atya neki is megbocsátott, akkor

már  ketten,  hárman,  négyen  vagy  éppen  hetvenen  vagyunk,  akik  Atyánknak  szólítjuk

Istenünket: Együtt imádkozunk országának eljöveteléért, akarata teljesüléséért, a mindennapi

kenyérért,  a  bűnök  bocsánatáért,  miképpen  mi  is  megbocsátunk  azoknak,  akik  ellenünk

vétkeztek,  együtt  imádkozunk azért,  hogy ne vigyen minket kísértésbe, szabadítson meg a

gonosztól  –  Ő  itt  van  közöttünk.  Ez  a  mi  közös  imádságunk,  ez  az  amiben  mindig

egyetértünk. S nemcsak mi mondunk a végén Ámen-t, hanem ez az, amire a mennyben is

Ámen-t  mondanak.  Jézus  összetartó  ereje  hívja  ma  életre  gyülekezetünket,  hogy

együttlétünkben mindenkor jelen legyen. Ámen.

Utóima:
Köszönjük Neked Úr Jézus, hogy gyülekezetünk nem egy önmagában létező szervezet, hanem
velünk vagy, akkor amikor imádkozunk, amikor Igét olvasunk, amikor énekelünk és fogadjuk
a Te áldásaidat.
Istenünk  hálásak  vagyunk  Neked  azért,  hogy  a  Golgotán  kitártad  szíved  és  az  Úr  Jézus
Krisztusban úgy ismerhettünk meg, mint bűnöket megbocsátó kegyelmes Atyát. Köszönjük,
hogy Szabadítót  és  Megváltót  küldtél  értünk.  S hálát  adunk neked azért  is,  hogy erre  az
evangéliumra indultunk el egykor mindnyájan, megláttuk bűneinket, és Te odavezettél az Úr
keresztje elé, ahol lehulltak a bűn láncai, ahol újat lehet kezdeni Veled és Általad. 
Imádkozunk ma egyházunkért, gyülekezeteinkért, hogy valóban Szent Igéd ne csak olvassuk
és értsük, hanem cselekedjük is mindazt, amit szívünkre helyezel egy-egy alkalommal. 
Könyörgünk a testvériségért  a gyülekezetben. Hogy úgy tudjunk tekinteni a másikra,  mint
áldásra és tőled kapott ajándékra. 
Imádkozunk  a  szünidőző  gyermekekért  és  szüleikért-  elegendő  türelemért  és  békességért.
Könyörgünk gyülekezeti táborunkért. A gyermekekért, akik készülnek, kérünk, készítsd az ő
szívüket, hogy meghallják a Te hívásod. 
Könyörgünk  az  államvizsgázókért,  használd  Urunk  ezt  az  időszakot  arra,  hogy  egyedüli
reményként  és megtartóként  tudjanak segítségül hívni és magasztalni  mindazok, akik még
próbák előtt állnak. 
Elkérjük  vigasztalásod  abba  a  családba,  amely  holnap  szerettét  kíséri  utolsó  földi  útjára.
Imádkozunk gyászolóinkért, mindazokért, akik ebben az időszakban szeretteikre emlékeznek.
Könyörülj a páros magányban élőkön, idős testvéreinken, a kezelések alatt álló testvéreken,
özvegyeken és árvákon. Kérünk, maradj gyülekezetünk őriző pásztora. Az Úr Jézus nevében
hallgass meg minket. Ámen 

Úri ima: Jézus mondja: Ti azért így imádkozzatok…

Adakozás: Felhívom a testvérek figyelmét az adakozás szolgálatára. 

Áldás: „Minden dolgotok szeretetben menjen végbe!” (1Kor 16,14)

Záró ének: 469: 1-5 Jézus nyájas és szelíd…


