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Köszöntés: „2Irgalom, békesség és szeretet adassék nektek bőségesen. 3Szeretteim, miközben

teljes igyekezettel azon fáradoztam, hogy közös üdvösségünkről írjak nektek, szükségesnek

láttam,  hogy  ezt  az  intést  megírjam:  küzdjetek  a  hitért,  amely  egyszer  s  mindenkorra  a

szentekre bízatott.” (Júdás2.3.) Ámen

Ének: 

90.zs.:1.9: „Te benned bíztunk eleitől fogva…”

166:1 „Urunk Jézus fordulj hozzánk…”

274:1-4 „Ki Istenének átad mindent…”

Előfohász: „25Tiszta vizet hintek rátok, hogy megtisztuljatok. Minden tisztátalanságotoktól és

minden bálványotoktól megtisztítlak benneteket.  26Új szívet adok nektek, és új lelket adok

belétek: eltávolítom testetekből a kőszívet, és hússzívet adok nektek. 27Az én lelkemet adom

belétek,  és  azt  művelem  veletek,  hogy  rendelkezéseim  szerint  éljetek,  törvényeimet

megtartsátok és teljesítsétek.”(Ez 3625-27) Ámen

Lekció: Pál levele Tituszhoz 3,1-7

Lelkünk  épülésére  és  hitünk  erősödésére  olvasom  felétek  Istenünk  Szent  Igéjét,  amely
megírva található…

„1Emlékeztesd őket arra, hogy rendeljék alá magukat a hatóságoknak és a felsőbbségeknek:

engedelmeskedjenek, és legyenek készek minden jó cselekedetre.  2Senkit se szóljanak meg,

kerüljék a viszálykodást, legyenek megértőek, 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.”

Az Úr áldása legyen az Ő Igéjének az olvasásán….



Előima: Kegyelmes, üdvözítő Istenünk!

Köszönjük  Neked,  az  ittlétet,  ami  mindennél  értékesebb,  amikor  a  Te  gyermekeid
közösségében újra szólsz hozzánk és megígéred az új szív, valamint új lélek ajándékát.

Megvalljuk  Előtted,  hogy a mozdulatlanságba,  a  négy fal  rabságába már belefáradtunk,  s
annyira jó a Te közeledben mély levegőt venni miközben, amit hallunk, azt élő Szentlelked
járja át, s valóban az lehet ma is a miénk, amire szükségünk van. 

Kérünk buzdíts, ints, mutass rá bűneinkre és vétkeinkre, amikor a hallható ige megcélozza a
mi gondolatainkat. Segíts abban, hogy őszinte bűnbánatot tartsunk Előtted, mert erre van a
legnagyobb szüksége népednek, hogy valóban átélje ezáltal is a kegyelem kiáradását, a Te
jóságod és emberszereteted, amivel ma is utánunk nyúlsz és nem engeded, hogy sodródjunk
ezzel  a  világgal  és  a  gonosz  összeroppantson  a  kezében,  hanem  szabadításod  erejében
részesítesz, amikor alázattal fejet hajtunk Előtted és készek vagyunk a vállunkra és lelkünkre
nehezedő tehertől megszabadulni és letenni Eléd. 

Egyedüli Szabadítónk töltsd be reménységünket, kérünk Szentlelked erejével jöjj ma közénk
és áld meg alkalmunkat, hogy áradjon az igazság, mint a bővizű patak. Hogy a megfáradt
ereje  megújuljon,  hogy a gyászoló vigasztalásodban részesüljön,  hogy az örvendező hálát
adjon mindazért,  amit az elmúlt  napokban megengedtél az életében. Hogy a családtagjáért
imádkozó  békességben  részesüljön,  amikor  Rád  bízza  kórházban  lévő-betegágyon  fekvő
családtagját, vagy azokat, akiktől a határ elválasztja. 

Kérünk  Istenünk,  Te  aki  irgalmas  vagy,  adj  ebbe  a  világba  újjászületéseket  és  megújító
fürdőket  a  Szentlélek  által  Jézus  Krisztusért.  Akinek névében kérünk, hogy hallgasd meg
imánkat. Ámen  

Igehirdetés előtti ének: 166:2 „Nyisd meg szánkat hál’adásra…”

Textus: Pál levele Tituszhoz 3,4-7 Az a Szent Ige, amelynek alapján szólni kívánok hozzátok
a Szentlélek Isten segítségül hívásával, megírva található…

„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!

Isten az Ő üdvözítő kegyelmét nemcsak hirdettetni akarja, hanem fel akarja használni

az igehirdető személyét is, -ebben a levélben Tituszt-, valamit a népét is. Mert az üdvözítő

Isten  kegyelme, jósága és emberszeretete nem egyszerűen egy fogalom, amiről beszélni lehet

és beszélni kell, hanem ez az, amit a ma élő keresztyén közösségek, sőt minden ember saját

bőrén tapasztalhat meg. 

Hiszen  folyamatosan  merítünk  az  Úr  kegyelmét  hirdető  és  közvetítő  látható  és  hallható

Igéből. Ez az, amitől nem szakíthat el bennünket semmi és senki, mert az Úr alapanyagja az

egész világ, benne te, drága testvérem és az én életem is. 

Az üdvözítő Isten állandó jelleggel jelen van ebben a világban, ma is közösségünkben, hogy

erőtlen,  megfogyatkozott,  félelembe  tartott  közösségünket  megerősítse.  A  csüggedőket  és

gyászban járókat magához ölelje és bátorítsa. 

S  amikor  a  90.  Zsoltárunk  első  versével  nyitottunk  meg  közösen  istentiszteletünket  egy

hosszabb szünet után, a „Te benned bíztunk eleitől fogva”-val azért, mert tudtuk és tudjuk,

hogy  van  kegyelem,  van  jóság  és  van  emberszeretet  az  Úr  részéről,  ami  nem az  ember

pusztulását, hanem életét munkálja.

Pál apostol a mai alapigénkben nem egy körön kívül áll és elmondja saját kis intelmeit

Titusznak, felsorolva a krétaiak rossz cselekedeteit és tulajdonságait, hanem beszél először a

múltról, hogy valamikor mi is ilyenek voltunk de most ez van. A Krisztusban adott és kapott

lehetőséget hangsúlyozza. S a gyülekezeti tagok életében pont azért lehet a „de” előtt és „de”

után különbség, mert megjelent az üdvözítő Krisztusunk munkáját kifejtve a Szentlélek ereje

által,  Aki türelemre, alázatra és hálára int. Aki felismerteti az esztelen, tévelygő, különféle

kívánságok  és  élvezetek  rabságában  élő,  gonoszságban  és  irigységben  élő  és  egymástól

gyűlölt és egymást gyűlölt állapotukat és egyben a mi állapotunkat is. A kegyelem nélküli élet

így  néz  ki.  Mert  ezek  azok  a  tulajdonságok,  amelyek  által  el  vagyunk  szakítva  az  Isten

szeretetétől.  Amik  beférkőznek  úgy  családba,  mint  gyülekezetbe  ezzel  megemésztve  a

közösségi  életet.  Ne  gondoljuk  azt,  hogy  mi  ettől  mentesek  vagyunk,  vagy  keresztyén

gőgünkkel az ilyen emberek fölött állhatunk. Ne zárjuk ki magunkat Isten kegyelméből, mert

mindenkinek ingyen adatik a kegyelem. A hitetlen is Isten gyermeke. Csak a feltétel nélküli

kegyelem elfogadása által válhatunk használhatóvá Istenünk előtt. Az emlékezéshez pedig az



is hozzátartozik, hogy visszagondolunk arra a helyzetre, amelyben éltünk. A „Hogyan tudtam

olyan lenni, hogy… Milyen lélek vitt arra, hogy azt tegyem vagy mondjam, amit tettem és

mondtam.…Miből  szabadított  ki  az  Isten  kegyelme?  Csak  ha  felismerjük  a  teljes

tehetetlenségünket, akkor fog kitárulni a szívünk az Úr és minden ember előtt. 

Ha Isten azt akarja, hogy minden ember üdvözüljön, annak én nem állhatok az útjába, s nem

tarthatom meg saját ítéletmondásomat mások felett. Mert egyformák vagyunk Előtte, Ő nem

személyválogató. 

A kegyelem egyik nagy csodája, amikor a Szentlélek világosságának erőterébe kerül az ember

sötétségben  lévő  szíve,  és  eljut  az  igazság  felismerésére.  Amikor  összetörik  az  önmagát

valakinek tartó állapota. Isten munkája és irgalma megelőzi az ember jó-igaz cselekedeteit. 

Az igazi „jóság és emberszeretet” Isten Jézus Krisztus kiengesztelő váltságműve által lépett

be  ebben a világba,  nem a mi  érdemeinkért,  hanem ingyen irgalmából  megszabadított  és

megmentett  minket és új élettel  ajándékozott  meg. Az irgalom Isten gondolkodásmódja.  S

amikor ezt átélem a legnagyobb mélységekben, akkor erősödik meg a hitem, hogy örökösként

reménységünk táplálja, amely szerint részesei leszünk az örök életnek.  

Nem elég azt tudni, hogy minden embert üdvözített, hanem azt is, hogy ebben benne van az

is, hogy minket is üdvözített, téged is üdvözített. S ahogy téged megmentett képes másokat is

üdvözíteni.- Az emberfia azért jött, hogy megkeresse és megtartsa az elveszettet.  

Drága Testvéreim! Az újjászületés által kivétetünk a gonosz kezéből, s elkezdődik bennünk a

Szentlélek megújító munkája.

Az újjászületés és keresztség fürdője által a megkereszteltnek nemcsak a bűnbocsánatban lesz

része,  amikor  személyes  közösségbe  kerül  Istenével  kegyelem  által,  hanem  a  keresztség

egyben betagolja Isten új világába.  Azt olvassuk a 2. korintusi levélben, hogy „17Ezért ha

valaki Krisztusban van, új teremtés az: a régi elmúlt,  és íme: új jött  létre.  18Mindez pedig

Istentől van, aki megbékéltetett minket önmagával Krisztus által, és nekünk adta a békéltetés

szolgálatát.” (2Kor5,17)

Isten nem megjavít bennünket, vagy kicserél egy két elhasznált részünket, hanem egészében

újjá tett-tesz. 

Ezáltal az ember nem tehet semmit az újjászületéséért, minden emberi törekvés ki van zárva.

Az  újjászületés  a  Szentháromság  Isten  műve.  Üdvözítő  Istenünk,  Jézus  Krisztus-a  mi



Üdvözítőnk és a Szentlélek munkája. S ezt a munkát a keresztségben tökéletesen véghez viszi,

a megigazított életet pedig egészen az örök életig, a célba jutásig megtartja és formálja. 

Krisztusban ma kaptunk egy új lehetőséget. Az egykor és most, múlt és jelen között azért

lehet különbség, mert megjelent az üdvözítő Isten jósága és emberszeretete. 

S míg ott van az emlékeztetés az előző állapotra. Nem árt néha emlékezni arra, hogy miből és

kitől szabadultunk meg. Kinek a fogságától és kinek a szeretete szorongat. A kegyelem ma is

csodákat tesz.  

Kedves  Testvéreim!  A  Tituszhoz  írott  levél  vége  felé  haladva  Pál  apostol  érthetően  és

lényegre törően ír az ingyen, kegyelemből, hit által való megigazulásról. 

Az örök élet reménységében élünk, mint akik hiszik, hogy Isten ígéretei beteljesednek. De ez

elsősorban nem saját  magam körül  forgó életet  eredményez,  hanem mások szeretetére  és

szolgálatára buzdít. Hálából továbbadom Isten szeretetét. 

A nagy szájmaszkos időszakban egy olyan hírt olvastam, amelyben egy kisdiák egy angol

iskolában  olyan maszkban ment iskolába, aminek a felirata „Jézus szeret téged!” Az iskola

igazgatója levetette a gyerekkel a maszkot és nem viselhette. Van olyan, akit zavar még egy

felirat is, ami mások felé tolmácsolja Jézus Krisztus szeretetét. 

Halálfej jöhet, agresszív mesék hősei miért ne és sorolhatnám, de nem ez a lényeg…

Sok esetben csak arra van szükség, hogy valaki emlékeztessen,  bátorítson,  vigasztaljon és

erősítsen azzal,  hogy Jézus szeret téged. Hiszen benne jelent  meg a mi üdvözítő Istenünk

jósága és emberszeretete. 

Magányodban-Jézus szeret téged!       Házasságban megélt magányodban-Jézus szeret téged!

Valamelyik  hozzátartozód  kellett  a  mögöttünk  álló  időszakban  utolsó  útjára  kísérni-Jézus

szeret téged!        Olyan diagnózis van a kezedben, amivel emberileg nem lehet mit kezdeni, s

már az orvosok is lemondtak róla. Jézus szeret téged.

A legjobb helyen vagy drága testvérem, hogy elmond előtte mi az, ami fáj, ami bánt, ami

állandó jelleggel  elveszi  békességed,  de soha ne feledd ő szeret  téged.  Benne jelent  meg

üdvözítő Istenünk jósága és emberszeretet és reménységünk szerint ezáltal lehetünk részesei

az örök életnek Ámen



Utóima:  Köszönjük  Neked  Urunk mindazt,  amit  értünk  elvégeztél  Fiad  által.  Köszönjük,
hogy Ő megszületett szereteted jeleként, hála Neked, hogy életével példát adtál elénk, s hála
Neked, hogy halála és feltámadása ma is hirdeti felénk, hogy miénk az örök élet.  

Kérünk Istenünk tisztíts meg bennünket az Ige megtisztító vizének fürdőjével, szenteld meg
gyülekezetünket a mi Urunk által. Segíts abban, hogy undorodjunk a bűntől, hogy felismerve
szabaduljunk mindattól, ami szétdobálja családjainkat és gyülekezetünket. 

Nevelj  minket  egyességre,  hogy a Te szeretetedben összeforrva,  egy közös test  tagjaiként
hadd tudjunk kegyelmedből élni. Hadd tudjunk kegyelmedre és szeretetedre mutatni minden
élethelyzetben.

Így imádkozunk most mindazokért, akiknek különösen szükségük van szereteted felemelő és
vigasztaló erejére. Könyörgünk gyászolóinkért,  erősítsd az imádkozó kezeket, hogy amikor
Te adsz,  vagy elveszel,  akkor  is  a  Te  Szent  neved tudjuk áldani  és  közeledben maradva
hitünket  megvallani.  Így adunk hálát  az  előrement  férj,  édesapa,  nagyapa és  presbitertárs
életéért, számunkra is példás hitéért.  

Urunk  hálát  adunk  annak  a  nőtestvérnek  a  napjaiért,  akinek  életét  az  elmúlt  napokban
megőrizted. Te vizsgáld és erősítsd kórházi ágyán, hogy az irgalmasok kórházban, valóban
megtapasztalja a Te irgalmad és kegyelmed.

Könyörgünk gyülekezetünk időseiért, magányosaiért, betegeiért, fiataljaiért, családjaiért, ezért
a testileg és lelkileg beteg világért. Te maradj gyülekezetünk őriző Pásztora, Jézusért! Ámen

Úri ima: Jézus mondja: Ti azért így imádkozzatok…

Adakozás:

Áldás: Az Atyának kegyelme, a Fiúnak szeretete és a Szentléleknek reménységünket erősítő
ereje legyen és maradjon mindnyájunkkal. Ámen

Hirdetések:

Záró ének: 458 „Aki értem megnyiltál…”


