
2022.01.14. 

Köszöntés: „3Áldott az Isten, a mi Urunk Jézus Krisztus Atyja, aki megáldott minket mennyei 

világának minden lelki áldásával Krisztusban. 4Mert őbenne kiválasztott minket magának már 

a világ teremtése előtt, hogy szentek és feddhetetlenek legyünk előtte szeretetben.”(Ef1,3.4.) 

Ámen 

Ének: 164:1-3: „Kegyes Jézus itt vagyunk…” 

Előfohász: „A Lélek gyümölcse pedig: szeretet, öröm, békesség, türelem, szívesség, jóság, 

hűség, 23szelídség, önmegtartóztatás.”(Gal5,22) Ámen 

Előima: Kegyelmes Istenünk az Úr Jézus Krisztus által! 

Gyógyulásért könyörgünk ma Előtted, hogy gyógyíts ki bennünket sokszori hűtlenségünkből 

és hamisságunkból, hogy ne a gonosz munkája uralkodjon a mi hétköznapjainkban, hanem 

minden napot a Te szent igéd szenteljen meg.  

Urunk hisszük, hogy Te ma is a szívünkre szeretnél beszélni, hogy nem a véletlen műve, hogy 

ma idehoztál bennünket. Te tudsz ennek a napnak minden pillanatáról, tudsz a hétköznapok 

nehézségeiről és harcairól, ezért kérünk, hogy áld meg a hajlékodban töltött időnket, hogy 

tiszta szívvel várjuk mindazt, amivel ma keresel bennünket.  

Itt vagyunk Urunk. Segíts, hogy meghalljuk hangod, vezesd a kérdéseinket, hogy ma is rá 

tudjunk kérdezni a Te akaratodra. Kérünk, küld el hozzánk Szentlelkedet, hogy Őáltala 

megértsük mindazt, ami a javunkat szolgálja. Mutass rá bűneinkre és segíts abban, hogy el 

tudjunk fordulni mindattól, aki és ami megakadályoz a gyümölcstermésben. 

Te vizsgálj ma meg bennünket miközben formálod gondolatainkat, szavainkat és vezeted 

cselekedeteinket, hogy azok által is látható legyen, hogy kihez tartozunk. Az Úr Jézus 

Krisztusért kérünk, hallgasd meg imánkat és áld meg együttlétünket. Ámen 

Textus: Máté evangéliuma 7, 15-23 Az a Szent Ige, amelynek alapján szólni kívánok 

hozzátok megírva található… 

„15Óvakodjatok a hamis prófétáktól, akik báránybőrbe bújva jönnek hozzátok, de belül 

ragadozó farkasok. 16Gyümölcseikről ismeritek meg őket. Tüskebokorról szednek-e szőlőt, 

vagy bogáncskóróról fügét? 17Így minden jó fa jó gyümölcsöt terem, a rossz fa pedig rossz 

gyümölcsöt terem. 18Nem hozhat a jó fa rossz gyümölcsöt, a rossz fa sem hozhat jó 



gyümölcsöt. 19Amelyik fa nem terem jó gyümölcsöt, azt kivágják, és tűzre vetik. 20Tehát 

gyümölcseikről ismeritek meg őket.  

21Nem mindenki megy be a mennyek országába, aki ezt mondja nekem: Uram, Uram, hanem 

csak az, aki cselekszi az én mennyei Atyám akaratát. 22Sokan mondják majd nekem azon a 

napon: Uram, Uram, nem a te nevedben prófétáltunk-e, nem a te nevedben űztünk-e 

ördögöket, és nem a te nevedben tettünk-e sok csodát? 23És akkor kijelentem nekik: Sohasem 

ismertelek titeket, távozzatok tőlem, ti gonosztevők!” 

Szeretett Testvéreim az Úr Jézus Krisztusban! 

„Óvakodjatok!” Óvakodj! Vigyázz! Védd tőle a tested és lelked is! 

Amíg a Hegyi Beszéd ebben a szakaszában a Jézus korabeli Izráel az alap, addig ez az igerész 

továbbmutat a második visszajövetel előtti egyház életére is.  

Mert, ahol megalakul egy közösség, akik az Úr útján szeretnének járni ott mindig nagy 

szerepet játszik a lelki vezető is. A felolvasott intelem elsősorban velük foglalkozik.  

Nem minden Isten Igéjére hivatkozva arról beszélni, amit a másik hallani akar. A hamis 

próféták pedig már az ószövetség idejében is nagy mesterei voltak annak, hogy az igaz 

próféták szavaival visszaéljenek, kiforgassák azokat, valamint a nép szájíze szerint 

prófétáljanak. Hiszen kellemesebb lelket simogató üzeneteket hallgatni, mint 

figyelmeztetéseket, cselekedetek következményeit miközben mindenki előtt nyilvánvaló, 

hogy ki mit csinál. A próféták és a mai igehirdetők életére tekintve ez halmozottan érvényes. 

S meglepődnénk, hogy olyan dolgokat tudnak közösségek igehirdetőkről, hogy sok esetben 

halljuk mi magunk is, hogy amiatt nem járnak gyülekezetbe, mert nem tudják-nem bírják 

hallgatni a szószékről elhangzó magyarázatokat, miközben tisztában vannak az adott személy 

családi állapotával, múltban elkövetett bűnével, viselkedésével és megrohadt gyümölcseivel.  

Kedves Testvérek! Az ige nem az istentelenektől és a hitetlenektől óv, hanem a kegyes 

keresztyénektől, akik prófétaként működnek. Ők azok, akik személyükben Jézus nyájának 

legtökéletesebb juhát festik egy közösség elé. Csak sajnos mindez látszat, ami a 

cselekedeteket is megvizsgálva rádöbbenti az embert arra, hogy a látszat néha tényleg csal. 

Nem minden az, ami az ember szeme előtt van. Máté itt valószínűleg azokra a prófétákra 

gondol, akik a Hegyi beszéd útmutatását nem veszik komolyan.  



Máté evangéliumában később is fogjuk olvasni, hogy „Sok hamis próféta támad, és 

sokakat megtévesztenek.”(Mt24,11) 

Kiről jelenthetjük ki, hogy hamis próféta. Kit hamisozhatunk le? Ki az, akitől óvakodnia kell 

egy közösségnek, egy gyülekezetnek?  Azoktól, akik „báránybőrbe bújva jönnek hozzátok, de 

belül ragadozó farkasok.” 

Mert voltak és vannak báránybőrbe bújt farkasok. Akik a selymes kis bégetésük mögött a 

legnagyobb ragadozók közé tartoznak, akik lesnek áldozataikra. Figyelik minden lépésüket, s 

alig várják, hogy prédájukat elejtsék. Juhok ruhájába jönnek- a jelenben kevés a szép fekete 

szerelés a palásttal a szószéken felolvasott igével és magyarázattal. Amiből felismerhető a 

hamis próféta az a gyümölcse. A gyümölcstermés pedig a mindennapi életben történik. 

Sokszor többet mond egy köszönés, egy viselkedési forma, egy biztatás, a másik valós 

problémájának a meglátása, egy látogatás imaközösséggel egybekötve, mint akármilyen 

szépen megszerkesztett és hiba nélkül elmondott igehirdetés.  

„Gyümölcseikről ismeritek meg őket.” „2És ha prófétálni is tudok, ha minden titkot ismerek 

is, és minden bölcsességnek birtokában vagyok, és ha teljes hitem van is, úgyhogy hegyeket 

mozdíthatok el, szeretet pedig nincs bennem: semmi vagyok.”(1Kor 13,2).”  

A Lélek gyümölcse között pedig az első a szeretet, s ha az vezet cselekedeteimben, akkor lesz 

bőven szőlő és füge…, lesz bőven gyümölcs, ami látható lesz kifelé is, sőt bőven jut 

másoknak is belőle. Ha az építő elem a szeretet, ami Isten szeretetéből táplálkozik, akkor az 

meg is látszik. S felismerhető, hogy ki az, akitől óvakodni kell. 

Óvni testünket, és nagy ívben kerülni a tüskebokrokat. Óvni lelkünket, és nem mérgezni 

életünket mások bűnével. Óvni fülünk minden járatát, hogy ne csengjen a felemésztő hang a 

fülünkben. Óvni szánkat, hogy ne mocskoljuk be véleménynyilvánítással a hamis prófétákról, 

hanem azt szóljuk, amivel csordultig van a szív, s hagyjuk az ítéletet az Úrra, aki elvégzi majd 

a kivágást és a tűzre vetést. Óvni testi- lelki erőnket, hogy olyan dolgoknak adjunk időt, erőt 

és értelmet, ami épülésünket szolgálja.  

Nehéz volt és ma is nehéz eldönteni az embernek, hogy ki az igaz és ki a hamis próféta. Jézus 

tekintetünket ma a gyümölcsökre fordítja. Hallgasd meg a prófétát! Figyelj rá, de vizsgáld 

meg a gyümölcseit és, ha rossz, ha rohad az élete, akkor onnantól kezdve óvakodj tőle! Mert 

az ilyenek halálba viszik azokat, akik hallgatnak rájuk. 



A prófétákról mondottakat végül kiterjeszti Jézus mindenkire, aki őt követi. Kimondja, hogy 

nem elég a mennyek országába való bejutáshoz az Uram, Uram-ozás. A hitet megvalló szó az 

ember szájából még kevés ahhoz, hogy üdvözüljön. A mennyei Atya akaratát is kell 

cselekedni. S míg reformátusokként nem szoktuk a cselekedeteket hangsúlyozni, addig 

tudnunk kell, hogy „a hit halott cselekedetek nélkül”(Jak2,26b)  

Hívjuk ma életünkbe a megítélő Minőségellenőrt. Hívjuk az Úr Jézust őszinte vággyal és 

szívvel, hogy vizsgálja meg cselekedeteinket és gyümölcstermésünket, hogy ami belül van és 

kívül látható az megegyezzen.  

Hadd dolgozzon rajtunk és bennünk a Szentlélek Isten, hogy teremni tudjuk a Lélek 

gyümölcsét, ami a : szeretet, öröm, békesség, türelem, szívesség, jóság, hűség, 23szelídség, 

önmegtartóztatás. Ámen 

Utóima: Köszönjük Neked Úr Jézus, hogy Te ma is figyelmeztetsz bennünket. Kérünk, 

vezess bennünket abban, hogy ne a halál gyümölcseit teremjük, hanem amíg időt kaptunk 

Tőled, addig tiszta szívvel Neked szolgálva tovább tudjuk adni azt a szeretet, ami másokat is 

épít. Segíts, hogy a Te nevedben tudjunk mindenkor bátorítani, erősíteni, hogy azok a lelkek, 

amelyek Téged keresnek, azok valóban építve legyenek Igéd ereje által.  

Egy közösségként kérünk ma Téged, hogy könyörülj rajtunk! Kérünk, ne ítélj meg bennünket 

bűneink és nyomorúságaink szerint! Tisztíts meg bennünket egyenként, újítsd meg a mi 

gondolatainkat és értelmünket, óvj meg mindentől és mindenkitől, ami és aki nem az 

épülésünket szolgálja. Szabadításod erejével és az engedelmesség lelkével áld meg kérünk a 

mi életünket, hogy ne csak Uram, Uram-ozzunk az irányodba, hanem készek legyünk 

meghallani a válaszokat is és akaratodat cselekedve jó gyümölcsöket teremni. Olyan 

gyümölcsöket, amelyek az életre visznek. 

Imádkozunk Urunk mai prófétáidért, akik a Te nevedben hirdetik az igét. Adj nekik 

bölcsességet, mindenre elegendő békességet, erős hitet, hogy a Lélek gyümölcsét tudják 

teremni. S nemcsak fejből felsorolni és idézni igéd, hanem meg is élni abban a környezetben, 

ahová helyezted őket családi és gyülekezeti szinten egyaránt.   

Könyörgünk mindazokért, akik a hét folyamán szeretteiket kísérték utolsó útjukra. Kérünk, a 

vigasztalás Lelkével erősíts azokat a családokat, akik gyászban járnak. Erősítsd azokat, akik 

hálával emlékeznek. Gondviselésedbe helyezzük a betegségekkel harcoló testvéreinket. 



Kérünk, Te adj mindenre elegendő hitet, hogy az imaharcokban ott legyen a kitartás, az 

éberség és a hálaadás.  

Imádkozunk a kórházban lévő gyermekekért és idősebb testvéreinkért. Köszönjük neked a 

sikeres műtéteket.  

Könyörgünk a vizsgázó egyetemistákért. Urunk, adj nekik kitartást és erőt, hogy Tőled tudják 

elkérni egy-egy vizsga elején az áldást és vizsga után Neked tudjanak hálát adni.  

Kérünk, maradj velünk az éjszakában, őrizd családtagjainkat országhatáron belül és kívül. Az 

Úr Jézus Krisztusért, hallgasd meg imádkat.Ámen 

Úri ima: Jézus mondja: Ti azért így imádkozzatok… 

Adakozás: 

Áldás: „22Most azonban, miután a bűntől megszabadultatok, és Isten szolgái lettetek, már ez 

meghozta nektek gyümölcsét, a megszentelődést, amelynek vége az örök élet.”(Róm6,22) 

Ámen 

Ének: 392:1-5: „Az egyháznak a Jézus a fundámentuma…” 

 


