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Köszöntés: „3Kegyelem nektek és békesség Istentől, a mi Atyánktól és a mi Urunk Jézus 

Krisztustól, 4aki önmagát adta bűneinkért, hogy kiszabadítson minket a jelenlegi gonosz 

világból Istennek, a mi Atyánknak akarata szerint. 5Övé a dicsőség örökkön-örökké. 

Ámen.”(Gal1,3-5) 

Kezdő ének: 150.zs: „Dicsérjétek az Urat…” 

Fennálló ének: 152.d.: „Szent Isten, noha néked…” 

Fő ének:396:1-3: „Ébredj, bizonyságtévő Lélek!” 

Előfohász: „Mert más alapot senki sem vethet a meglevőn kívül, aki Jézus 

Krisztus.”(1Kor3,11) 

Lekció: Pál levele a Galatákhoz 1, 1-9 Lelkünk épülésére és hitünk erősödésére olvasom 

Istenünk Szent Igéjét, amely megírva található…. 

„1Pál apostol – aki nem emberektől, nem is emberek által kapta elhívását, hanem Jézus 

Krisztus által, és az Atya Isten által, aki feltámasztotta Jézust a halottak közül – 2és a velem 

levő testvérek mindnyájan: Galácia gyülekezeteinek. 
3Kegyelem nektek és békesség Istentől, a mi Atyánktól és a mi Urunk Jézus Krisztustól, 4aki 

önmagát adta bűneinkért, hogy kiszabadítson minket a jelenlegi gonosz világból Istennek, a 

mi Atyánknak akarata szerint. 
5Övé a dicsőség örökkön-örökké. Ámen.  

6Csodálkozom, hogy attól, aki Krisztus kegyelme által elhívott titeket, ilyen hamar más 

evangéliumhoz pártoltok, 7pedig nincsen más evangélium. De egyesek megzavartak titeket, és 

el akarják ferdíteni Krisztus evangéliumát. 8De ha még mi magunk vagy egy mennyből való 

angyal hirdetne is nektek evangéliumot azon kívül, amelyet mi hirdettünk, átkozott legyen! 
9Amint már korábban is megmondtuk, most ismét mondom: ha valaki nektek más 

evangéliumot hirdet azon kívül, amelyet elfogadtatok, átkozott legyen!” 

Az Úr áldása legyen az Ő Igéjének olvasásán, hallgatásán, szívünkbe való befogadásán és 

megcselekvésén. Ámen 

Előima: Kegyelmes Istenünk, megvalljuk Előtted, hogy szükségünk van arra a vizsgálatra, 

ami értékeli szívünk, lelkünk és hitünk állapotát. Hisszük, hogy Te ma képes vagy ezt 

elvégezni, mert kihez is mehetnénk ezzel a kéréssel, s kitől is várhatnánk, hogy készítse 

szívünket a legnagyobb örömhír befogadására.  

Megvalljuk Előtted, hogy sokminden van bennünk és körülöttünk, amitől nem tudunk 

elszakadni gondolatban. De amikor a Te szent színed előtt állunk, kérünk szakíts el bennünket 

mindentől, ami felesleges, ami leépít és megfertőz, ami megpróbálja hitünket és 

ragaszkodásunkat, hogy mindenkor hadd tudjuk a Te utadat keresni és kutasni, kívánkozva 

arra a forrásra, ami élő víz számunkra, ami ma is megelevenít, hogy ne a mulandó dolgokra 

nézzünk, hanem egyedül Rád, aki út, igazság és élet vagy mindnyájunk számára.  



Így kérünk Istenünk áld meg a mi ittlétünket, terjeszd ki ránk Szentlelked erejét, vezesd a mi 

gondolatainkat, formáld szívünk érzéseit irántad és felabarátaink iránt. Szólj hozzánk, mert 

szükségünk van a Te a vezetésedre és kegyelmedre, hogy áldásként éljünk meg minden napot, 

amit még megengedsz. Az Úr Jézus Krisztusért kérünk hallgass meg minket. Ámen 

Igehirdetés előtti ének:  171: „Megáll az Istennek Igéje…” 

Textus: Pál levele a Galatákhoz 1, 6.7 Az a Szent Ige, amelynek alapján szólni kívánok 

hozzátok a Szentlélek Isten segítségül hívásával, megírva található… 

„6Csodálkozom, hogy attól, aki Krisztus kegyelme által elhívott titeket, ilyen hamar más 

evangéliumhoz pártoltok, 7pedig nincsen más evangélium.” 

Vasárnapot ünneplő keresztyén gyülekezet, 

szeretett testvéreim az Úr Jézus Krisztusban! 

Egy szenvedéllyel megírt levelet kezdtünk el olvasni bibliaolvasó vezérfonalunk 

alapján, amelynek az alaphangja minden esetben az evangélium öröme. Annak ellenére, hogy 

megjelenik benne a feddés különböző formája, jelen esetben még az átkozódás is, olvasni 

fogunk gyengéd szeretettel megfogalmazott üzeneteket is.  

Pál apostol Galácia területének déli részét első térítő útján járta be. Barnabással, 

segítőtársával együtt több gyülekezetet is alapítottak ezen a területen: pl. Debré, Listra, 

Ikónium és pisidiai Antiochia.  

Amikor mai részünkben azt olvassuk, hogy nincs más evangélium, akkor egyet kell értenünk 

azzal, hogy a hitéletünkbe az egy evangéliumot nem toldhatjuk meg egy kis megalkuvással, 

kevergetéssel, hagyományok őrzésével, szűklátókörűséggel, rajongásokkal vagy olyan 

tévhitekkel, ami elfordítaná tekintetünket arról, aki értünk cselekedett.  

Értünk, hogy nekünk örök életünk legyen. 

Értünk, Aki Krisztus kegyelme által elhívott bennünket, hogy kiszabadítsa az Őt követőket a 

jelenlegi gonosz világból. Hiszen ez a szabadítás nemcsak akkor, ott és csak a galatáknak 

szólt, hanem nekünk is. Neked is drága testvérem, aki nem vagy közömbös Krisztus 

evangéliuma iránt.   

A szabadítás ígérete nemcsak egyszerűen előttünk lebeg, mint egy szappanbuborék, ami egy 

idő  után szétdurran.  Egyedül a szabadítás ígérete adhat  a jelenlegi gonosz világban egy 

olyan békességet, ami kérni tudja minden nap Isten akaratának teljesülését. Ami jelenlegi 



helyzetére úgy tud tekinteni, hogy Uram, ha Te így tervezted, ha Te így akarod, akkor legyen 

meg a Te akaratod.  

Kedves Testvérek! Pál apostol már az üdvözlésben attól az Istentől kéri a kegyelmet és a 

békességet, akinek az akarata a szabadítás. Valamint arról az Úr Jézus Krisztusról beszél, aki 

önmagát adta bűneinkért, hogy kiszabadítson bennünket a jelenlegi gonosz világból.  

A gonosznak nevezett világ a bűneset óta örvényszerűen várja, hogy kit szippanthat be és 

húzhat a mélységbe. Ennek a világnak egyedül Krisztus eljövetele vethet véget.  

Kedves Testvérem! A gonosz nem támadna olyan keményen, ha nem volna valami értékes 

benned. Értéked pedig egyedül az adja, hogy Krisztus vére folyt érted, hogy Krisztus 

kegyelme hívott el. . A galáciabeliek ezt korábban hallották…, tudták…,és mégis.  

Pál pedig csodálkozik. Csodálkozik azon, hogy akik ragaszkodtak a hithez, hogyan toldhatják 

meg mással az evangéliumot. Hírt kapott arról, -de nem tudjuk, hogy honnan,- hogy a 

gyülekezetben, amelyet alapított „más evangéliumot” hirdetnek, „pedig nincsen más”.  A 

levél megírásának az oka és célja egyedül az lehet, hogy kimondja, nincs más evangélium.  A 

tévtanítók evangéliumként kínálták a gyülekezet elé tanításukat, sőt Krisztust hirdették, de a 

levelet tovább olvasva látni fogjuk, hogy mi mindent ragasztottak a lényeghez. Azt hirdették, 

hogy az üdvösség szempontjából feltétlenül szükséges a pogány származású keresztyének 

esetében a körülmetélkedés. Az ünnepi időpontokon és időszakokon betartásán is nagy 

hangsúly volt. Sőt a törvény, az Ószövetség is nagy hangsúlyt kapott. A tévtanítás veszélye 

abban állt, hogy sok féligazságot tartalmazott.  

Szomorú látni azt, amiről Jeremiás próféta is beszél, hogy „valaki elhagyja a folyóvíz forrását, 

hogy repedezett falú ciszternát vájjon magának, amely nem tartja a vizet.”(Jer2,13) 

Az evangélium mindenkor Istené, egyedül Ő dönthet az evangélium tartalmáról. Ha az emberi 

gondolkodás keveredik az evangéliummal, az már nem evangélium. Az a döntő, amit maga 

Isten nyilatkoztatott ki Fia, Jézus Krisztus által. Jézus Krisztusban Isten egy találkozót 

készített el az emberrel, de ez a találkozó úgy végződött, hogy az ember Jézust a gyalázat 

fájára taszította. Ebből is láthatjuk, hogy a jelenlegi gonosz világban élő ember reménytelenül 

romlott. Így a törvény kevés, nem tud rajta segíteni. Az embertől nem vezethet út Istenhez.  

Az a fontos, amit az élő Krisztus tesz mai napig, nem az emberi cselekedet.   



Krisztus kegyelme által lett a közösség elhívva. S mégis ilyen hamar. Igen, ennyire hamar tud 

az ember változni, elfordulni, hátat fordítani, pártoskodni, más malmára hajtani a vizet. Enged 

a nép a kegyes látszatnak. De nincs más evangélium!!! A galáciabelieket Isten hívta el, s Isten 

kegyelméről mondanak le, ami  a hit által Krisztushoz kapcsolata őket.  

Pál viszont nem mond le a gyülekezetről. Nem akarja a lelki halálukat.  

Az evangélium meghamisítására mond átkot. Nincs mit kozmetikázni az evangéliumot, aki 

mást állít, az már nem az önmagát bűneinkért adó Úr Jézus Krisztusról beszél, nem Isten 

szeretetéről tesz bizonyságot.  

Önmagát is vizsgálat alá helyezi, önmagára is átkot mond abban az esetben, ha más 

evangéliumot hirdet Krisztus evangéliumán kívül. Áldásos azt látni, hogy nem olvasunk Pál 

evangéliumáról. 

Olyanokra van kimondva, hogy legyen átkozott, akik nemcsak saját életük végkimenetelével 

játszanak, amikor elferdítik az evangéliumot, hanem egy teljes közösséggel. Legyen átkozott, 

mintha azt mondaná, essen ki Isten kegyelméből.  

A galatabelieknek nem szabad elfelejteniük azt, ami hitre indította őket és ezt féltve kell 

őrizniük.  

Érdekes azt látni, hogy a korábban alapított gyülekezetek mennyire el tudnak hajolni, 

mennyire el tudnak fordulni az evangéliumtól.   

Szükséges meghatározott időközönként belekiáltani ebbe a jelenlegi gonosz világba, hogy a 

kegyelem és a békesség Istentől van. Krisztus az, aki önmagát adta a mi bűneinkért. „Mert 

úgy szerette Isten a világot, hogy  egyszülött Fiát adta értünk, hogy aki hisz Őbenne el ne 

vesszen, hanem örök élete legyen.”(Jn3,16) 

Krisztus kegyelme által Téged is elhívott az Úr. Elfogadtad már ezt a felfoghatatlan 

szeretetet? Engedd magad szeretni , s ne a zavargásokat előidézőkre és  a Krisztus 

evangéliumát elferdítőkre tekints, hanem egyedül Rá. Egyedül arra, aki kimondatja veled, 

hogy :Te vagy a Krisztus az élő Isten Fia, aki bűneimért szenvedett és meghalt, harmadnap 

pedig feltámadt a halottak közül, elkészítve számomra azt az utat, amely az örök életre visz. 

Ámen 

 



Utóima: Reménységünk forrása, kegyelmes Istenünk az Úr Jézus Krisztusban! 

Köszönjük Neked, hogy Te mindenkor kész vagy békességeddel megajándékozni, s ezen 

keresztül elhívsz bennünket arra, hogy utunkat Rád bízzuk. Hisszük, hogy Szentlelked ma is 

képes úgy vezetni bennünket, hogy felismerjük mi az, amitől szabadulnunk kell. Urunk segíts 

nekünk abban, hogy ne a mulandó dolgokba kapaszkodjunk, hanem mint elhívottaid hadd 

tudjunk tiszta szívvel remélni és könyörögni mindannak a beteljesedéséért, amit Te 

megígértél nekünk.  

Adj nekünk hűséget, hogy mindenkor a TE erőteredben tudjunk maradni, hogy ki tudjuk 

mondani, hogy: nincs más Isten, nincs más Krisztus, nincs más evangélium. Vedd ki a 

kételkedést a szívünkből, és szakítsd el a látásunkat mindentől, ami megfertőz, ami leépít és 

ami csak megemészti a belsőnket és elménket. 

Egyedül Tőled várjuk lankadt kezeink felemelését és roskadt térdeink megerősítését. Hisszük 

Urunk, hogy Te kész vagy ma is a Tieidet lélekben úgy megerősíteni, hogy békességgel 

tudjunk válaszolni mindarra, ami bennünket ér és amit a mindennapokban meg kell élnünk.  

Imádkozunk betegeinkért. Könyörgünk mindazokért, akik kezelések alatt állnak miközben 

kezüket összekulcsolva kérik a gyógyulást és a kegyelmet. Imádkozunk családjaink és 

gyülekezetünk egységéért. Te áld meg azokat a közösségeket, ahol Téged hívnak segítségül.  

Eléd hozzuk gyülekezeti kirándulásunkat. Könyörgünk a beszélgetések áldásaiért, utunk 

megőrzéséért és azokért az állomáshelyekért- gyülekezetekért, ahol szól az evangélium, ahol 

olyan testvérekkel találkozhatunk, akikkel egy hajóban evezünk.  

Urunk Te már tudod mi vár ránk a következő héten, kérünk akaratod teljesüléséért a 

mindennapokban.   

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

 

Úri ima: Jézus mondja: Ti azért így imádkozzatok… 

Adakozás: Felhívom a Testvérek figyelmét az adakozás szolgálatára. HA adakozunk adjunk 

tiszta és őszinte szívvel.  

Áldás: Az Atyának szeretete, a Fiúnak szabadító ereje és a Szentléleknek hitet erősítő ereje 

legyen és maradjon mindnyájunkkal. Ámen 

Hirdetések: 

Záró ének: 231:3.4: „E nagy jót neked köszönöm…” 


