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Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi Atyánktól és az Ő Fiától, az Úr Jézus Krisztustól. 
Ámen 
 

Ének: 164. dicséret 1,2,3 
Kegyes Jézus, itt vagyunk Te szent Ígéd hallására, Gyúljon fel kívánságunk Idvesség tanulására, 
Hogy a földtől elszakadjunk, Csak tehozzád ragaszkodjunk. 
Elménket, értelmünket Lelki sötétség fogta bé, De szent Lelked szívünket Tiszta fénnyel úgy 
töltse bé, Hogy jót gondoljunk és szóljunk, Mert csak tőled kell azt várnunk. 
Dicsőségnek napfénye, Istentől jött világosság! Indítsd lelkünk készségre, Nyisd meg fülünk, 
szívünk és szánk! Hitvallásunk, könyörgésünk, Urunk Jézus, halld meg, kérünk! 
 

Imádkozzunk:  
Mennyei Édes Atyánk! Köszönjük neked, hogy ma reggel is hallhattuk hívogató szódat, és 
egybegyűjtöttél minket. Köszönjük Atyánk azt a rengeteg erőt amelyet nap mint nap kapunk 
tőled, de legtöbbször fel sem ismerjük benne a te Mennyei akaratodat és kegyelmedet.  
Urunk kérünk bocsáss meg a vétkeinkért, bocsáss meg amiért sokszor a magunk feje után 
megyünk és nem hallgatunk a gyöngéd szóra mellyel megszólítasz bennünket.  
Szentlelked által kérünk készítsd fel lelkünk igéd befogadására hogy ne csak hallgassuk hanem 
tisztán megérthessük azt az üzenetet, melyet személy szerint nekünk szánsz. Jézusért kérünk 
hallgass meg minket, 
Ámen  
 

Textus: ApCsel 2,42-47: 42Ők pedig kitartóan részt vettek az apostoli tanításban, a 
közösségben, a kenyér megtörésében és az imádkozásban. 43Félelem támadt minden 
lélekben, és az apostolok által sok csoda és jel történt. 44Mindazok pedig, akik hittek, együtt 
voltak, és mindenük közös volt. 45Vagyonukat és javaikat eladták, szétosztották 
mindenkinek: ahogyan éppen szükség volt rá. 46Mindennap állhatatosan, egy szívvel, egy 
lélekkel voltak a templomban, és amikor házanként megtörték a kenyeret, örömmel és tiszta 
szívvel részesültek az ételben; 47dicsérték Istent, és kedvelte őket az egész nép. Az Úr pedig 
napról napra növelte az egész gyülekezetet az üdvözülőkkel. 

 
Szeretett Testvéreim a Jézus Krisztusban! 
Péter apostol pünkösdi prédikációja után egy olyan közösség jött létre, akiknek az 

életüket a hitre jutás teljesen meghatározta, átformálta, mert megtapasztalták Jézus Krisztus 
halálát és feltámadását, s befogadták Őt az életükbe, mint személyes megváltójukat. Hívő 
életükben kitartóan helyt állnak és egymás terhét is hordozzák. Így áll előttünk a feltámadás 
és a pünkösdi esemény után egy olyan közösség, akiknek az életére jellemző az igazhitűség, s 
szint már mintha tökéletes volna.  

Nem olvasunk panaszról, hitetlenségről és tévelygésről a közösség felől, hanem 
ellenkezőleg, hívők, akik helytállnak a mindenütt mindenben. Mindezt azért, hogy az Úr Jézus 
Krisztust kövessék. A Lélek indíttatására képesek voltak arra, hogy mindenüket, teljes szívvel 
letegyék Őelőtte és testvéreik megsegítésére földi javaikat is eladják, odaadják és testvériesen 
megosztozzanak, segítsenek a szükségben lévőknek, noha nem kérték tőlük vagyonuk 
beszolgáltatását. De mi testvérek képesek lennénk-e hasonlóan cselekedni? Tudunk-e segíteni 
azon, aki elesett, szükségben szenved? Vagy testvériesen megosztozni javainkon, amit 
egyébként is Istentől kaptunk.  

A gyülekezet mindenki számára példaértékű. Mi is, akik megtapasztaltuk az Úr Jézus 
Krisztus szabadítását és erről húsvét szent ünnepén bizonyságot is tehettünk, az életünknek 
hasonlítani kellene az első gyülekezet tagjaiéra. Viszont ha mélyen belenézünk a saját 
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életünkbe, akkor talán észrevesszük, hogy még is csak lehetnénk jobbak, még mindig lehetne 
min változtatni. Változni és változtatni. Változtatni a társamhoz való viszonyomban, akivel egy 
közösségben vagyok, vagy akár a dolgokhoz való hozzáállásomban, ami befolyásolja azt, hogy 
igaz Krisztust követő keresztyén legyek. Számtalan dolog lehet akadály ebben, sokszor 
önmagunk is. Ha megfigyeljük az Igét azt látjuk, hogy szeretetben, békességben, állhatatosan 
egy szívvel dicsérték az Urat. Nem haragudtak, nem volt jelen az irigység, a gyűlölet, de még 
csak nem is nehezteltek egymásra, nem volt jelen a gőg vagy a megvetés. Krisztusban mindenki 
egy volt. Egy test, egy lélek és egy közösség. Olyan közösség, ahol a szegény és gazdag egyaránt 
részesei a kegyelemnek és Jézus feltámadásának.  

Az Ige tiszta képet ad erről, mert mind az, ami gátat, akadályt vagy nehézséget 
képezhet az életünkben és elszakítana Krisztustól, ki kell rekesztenünk, és nem szabad helyet 
adnunk, ahogyan a gyülekezet sem adott teret a gonosz munkájának.  Isten kezébe kell 
letennünk mindent, hogy életünk áldássá legyen embertársaink vagy egy közösség számára is. 

Tegyünk ma így mi is és vigyük Isten elé minden javainkat, életünket, hogy mindenben 
helyt tudjunk állni és Őt tudjuk követni. Ámen!  
 

Imádkozzunk:  
Drága Urunk Krisztus! Köszönjük neked hogy nem hagytál minket kárhozatba esni, 

hanem miattunk és érettünk vállaltad a keresztet, hogy mi is üdvözülhessünk, és bebocsátást 
nyerjünk országodba amit Te készítettél el nekünk.  
Köszönjük Urunk a jó példát amelyet Igéd által elénk tártál, add hogy mi is hasonlóvá tudjunk 
válni, hogy ne legyen köztünk viszály, irigység és gyűlölet. Kérünk Urunk segíts nekünk a helyes 
útra térni, add hogy mi is átélhessük a gyülekezet csodáját és adj erőt hogy 
elcsendesedhessünk és csak Rád figyeljünk egy testben és egy lélekben mindannyian. 
Kérünk Urunk légy velünk ebben a nehéz helyzetben is, légy a betegekkel, szenvedőkkel, 
árvákkal, özvegyekkel. Adj nekik megnyugvást és végtelen békességet, mert aki benned hisz 
az soha nem marad egyedül.  
Ámen 
 

Mi Atyánk, aki a Mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te 
országod, legyen meg a Te akaratod, amint a Mennyben úgy a földön is. Mindennapi 
kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is 
megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vígy minket a kísértésbe, de szabadíts meg a 
gonosztól, mert Tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Ámen 
 

Ének: 197. dicséret 1,2,3,6 
1. Hálaadásunkban rólad emlékezünk, Kegyelmes Istenünk, tégedet tisztelünk Te nagy 

jóvoltodért, és felmagasztalunk, Haszontalan szolgák, mert ezzel tartozunk 
2. Hajtsd le füleidet, értsd meg kérésünket, Mi édes Istenünk, ne nézd bűneinket: Tiszta 

szívből kérünk, mi könyörgésünket Vedd hozzád, Úr Isten, esedezésünket. 
3.Gerjeszd fel igédnek szerelmét lelkünkben, Szentlélek Istennek szentségét 

szívünkben; Adj igaz értelmet bőséggel elménkben, Téged szolgálhassunk e földön éltünkben 
6.Engedd meg ezeket, Szent Atyánk, Krisztusért, Mi Idvezítőnkért, kegyes táplálónkért, 

Ki egy hatalomban Szentlélek Istennel Élsz és uralkodol mindörökké Ámen. 
 

Áldás: Semmiért se aggódjatok, hanem imádságban és könyörgésben mindenkor 
hálaadással, tárjátok fel kéréseiteket Isten előtt; és Isten békessége, mely minden értelmet 
meghalad, meg fogja őrizni szíveiteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Ámen. 


