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Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi Atyánktól és a mi Urunktól, az Úr Jézus 
Krisztustól! Ámen. 
 

ÉNEK: 370. 1-3 
 
1. Jövel, Szentlélek Úr Isten, Töltsd bé szíveinket épen,:/: Mennyei szent ajándékkal, Szívbéli 
szent buzgósággal, Melynek szentséges ereje:/: Nyelveket egyező hitre Egybegyűjte sok 
népeket, Kik mondván, így énekeljenek; Alleluja! Alleluja!  
2. Te, szentségnek új világa, Igédnek vezérlj útjára, :/: Taníts téged megismernünk, Istent 
atyánknak neveznünk. Őrizz hamis tudománytól, :/: Hogy mi ne tanuljunk mástól, És ne légyen 
több más senki, Hanem Krisztus, kiben kell bízni! Alleluja! Alleluja!  
3. Ó, mi édes Vigasztalónk, Légy kegyes megoltalmazónk, :/: Hogy maradjunk útaidban, ne 
csüggedjünk háborúnkban. Erőddel elménket készítsd, :/: Gyenge hitünket erősítsd, Hogy halál 
és élet által Hozzád siessünk hamarsággal! Alleluja! Alleluja! 
 

ELŐIMA: Kegyelmes Istenünk! 
Ezen a reggelen is meghajtjuk fejünket és megnyitjuk elménket a Te szavad előtt. Add 

meg Lelked által, hogy az Igének ne csak hallgatói legyünk, hanem cselekvői is, hogy Téged 
szolgálhassunk! Köszönjük Atyánk, hogy a nehéz helyzetekben is mellettünk állsz és nem 
hagysz magunkra minket, hanem megmutatod mérhetetlen szeretetedet. Hálát adunk azért, 
hogy nap mint nap megtapasztalhatjuk gondviselésed és jóakaratod. 

Abban a reményben állunk most előtted, hogy a legnagyobb sötétségből is van 
szabadulás. Így kérünk Téged bűneinknek bocsánatáért. Számtalanszor vétkeztünk ellened, de 
alázattal könyörgünk, vedd le rólunk terheinket! 

Légy velünk az előttünk álló feladatokban, az örömökben és a kudarcokban is, és adj 
erőt, bátorságot talpra állni. Így könyörgünk, hogy alázatos és hű szolgáidként hirdethessük a 
világnak, hogy egyedül Téged illet minden dicsőség! Ámen. 
 
 

TEXTUS: ApCsel 3,1-10 „1Péter és János felment a templomba, a délutáni imádkozás 
idejére, délután három órára. 2Arra vittek egy születése óta sánta férfit, akit napról napra 
letettek a templomnak abba a kapujába, amelyet Ékes-kapunak hívtak, hogy alamizsnát 
kérjen a templomba menőktől. 3Amikor meglátta, hogy Péter és János be akar menni a 
templomba, alamizsnát kért tőlük. 4Péter pedig Jánossal együtt rátekintett, és azt mondta: 
„Nézz ránk!” 5Ő felnézett rájuk, remélve, hogy kap tőlük valamit. 6Péter ekkor így szólt 
hozzá: „Ezüstöm és aranyam nincsen, de amim van, azt adom neked: a názáreti Jézus 
Krisztus nevében, kelj fel, és járj!” 7És jobb kezénél fogva felemelte, annak pedig azonnal 
megerősödött a lába és a bokája, 8felugrott, talpra állt, és járt. Bement velük a templomba 
is, járkált, ugrándozott, és dicsérte az Istent. 9Látta őt az egész nép, amint járkál, és dicséri 
az Istent. 10Felismerték, hogy ő az, aki alamizsnáért szokott ülni a templom Ékes-kapujában. 
És félelemmel telve csodálkoztak azon, ami vele történt.” 
 

Szeretett Testvérek!  
Mit jelent igazán gazdagnak lenni? Ez a kérdés egyáltalán nem az újkor hozadéka. 

Évszázadok óta jelen van a világban a kevesek gazdagsága és a sokak szegénysége. Ez idő alatt 
újra és újra felbukkantak olyan irányzatok, amelyek a gazdagságot nem a földi mértékekkel 
mérhető arany és ezüst kincsekben látták, hanem inkább a belső értékekben. Az előttünk lévő 
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igeszakaszban is valami ilyesmit látunk. Péter és János az imádság ideje elérkeztével felmentek 
a templomba, hogy imádkozzanak. És ott a templomajtóban találkoznak egy születése óta 
sánta férfivel, aki alamizsnát kér tőlük. Az apostolok pedig nem tartották tehernek, hogy ez az 
ember feltartja őket, hiszen nem is tudtak volna csak úgy elmenni mellette, anélkül, hogy 
segítenének. De a segítség nem olyan módon érkezik, ahogyan azt bárki is várná, vagy ahogyan 
a sánta várta azt. Hiszen ő csak néhány pénzérmének is örült volna, mégis valami sokkal 
nagyobbat kapott. Ez az ember, mivel rokkant volt, dolgozni sem tudott, így a mindennapi 
betevőt számára a naponként összekoldult alamizsna jelentette.  

Majd jön Péter, aki azt mondja neki: „Ezüstöm és aranyam nincsen „és szinte látjuk 
magunk előtt, ahogyan a sánta férfi elszomorodik, és arcára kiül a kérdés hogy, „akkor mit 
tudnátok ti adni nekem”? De ekkor Péter minden pénznél többet érő dologgal ajándékozza 
meg őt. A feltámadott Krisztus hatalma állta, újra erővel tölti meg a férfi lábait, majd felsegíti. 
És ő jár, sőt ugrálni kezd örömében. Péter odaadja ennek az embernek mindenét, amije csak 
volt. „de amim van, azt adom neked: a názáreti Jézus Krisztus nevében, kelj fel, és járj!” 

Péter azt mondja, és csak egy senki vagyok, akinek földi mérce szerint semmije sincs, 
de mégis én vagyok a leggazdagabb ember a földön, mert Jézus Krisztust hívhatom Uramnak. 
És az én uramnak hatalma van minden fölött. Ez akkor sem volt másként, és most sincsen. Az 
ember ma is akkor mondhatja magát a leggazdagabbnak ha a családja, de ami a legfontosabb, 
ha Jézus Krisztus szeretetét a magáénak tudhatja. Az apostolok nem a saját erejükből, vagy 
világi hatalom segítségével hajtották végre ezt a csodálatos gyógyítást, hanem a Jézus 
Krisztusban való hit erejével.  

Milyen hatalmas cselekedetekre lehet képes a hit. Péter, János, de még a sánta ember 
is erről tesz bizonyságot. „Én vagyok a leggazdagabb ember a földön, mert enyém lehet a 
Krisztus Jézusban való hit”. És a hit, amely ott volt ebben az emberben, nem maradt látszat 
nélkül. Alig gyógyítják meg ezt az embert az apostolok, máris dicsőíti az urat, életével és 
csodálatos gyógyulásával tesz bizonyságot róla. Így más emberek is hitre juthattak az ő 
gyógyulása által. Legyen ott a mi életünkben is ez a hegyeket mozgató, gyógyító hit. Istennek 
mindig gondja van ránk. Erőt ad nekünk, ha megfáradnánk, társaságot, ha egyedül maradnánk, 
hűs forrást, ha szomjaznánk és szeretetet, ha hiányolnánk.  

Ezért pedig nincs mást teendőnk, mint úgy dicsérni és dicsőíteni az urat, mint ahogyan 
a sánta tette azt örömében, és ha már a Krisztusban való hit a miénk, ne féljük azt továbbadni 
sem, mint ahogyan Péter és János tette azt. Így legyen! Ámen!  
 

UTÓIMA: Mennyei Atyánk! 
Hálatelt szívvel állunk most előtted, hogy ma is hallhattuk a Te üzenetedet! Köszönjük, 

hogy Te most is bátorítást és reménységet adsz nekünk, még a legnehezebb helyzetekben is. 
Köszönjük azt is, hogy bár koldusként borulunk eléd, mégis a legnagyobb ajándékot adod 
nekünk és ezáltal minden földi kincsnél értékesebb dolgot tudhatunk magunkénak, a Te 
szeretett Fiad által.  

Bocsásd meg Istenünk, hogy sokszor nem vagyunk képesek meglátni és megbecsülni 
az igazi értéket. Nyisd meg szemeinket és elménket, hogy észrevegyük, amikor szerető karodat 
nyújtod felénk! 

Kérünk Urunk, áldd meg szolgálatainkat és segíts véghez vinni mindazokat a 
feladatokat, amelyeket Te bízol ránk. Könyörgünk mindazokért, akik valamilyen testi vagy lelki 
terhet hordoznak. Te légy az ő oltalmuk és reménységük! 
Egyedül Te adhatsz szabadulást a világnak, ezért kérünk, hogy Lelked által légy velünk minden 
napon! Hallgass meg minket, Fiadért, Jézus Krisztusért! Ámen. 
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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 nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk 
vétkezőknek, és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az 
ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Ámen. 
 

ÉNEK: 225. 1,2,7,8 
1. Nagy hálát adjunk az Atya Istennek, Mennynek és földnek szent teremtőjének, 
Oltalmazónknak, kegyes éltetőnknek, Gondviselőnknek.  
2. Hála tenéked, mennybéli nagy Isten, Hogy szent igédet adtad mi elménkben, És hogy ez által 
véssz ismeretedben, Te kegyelmedben. 
7. Adj igaz hitet a te szent Fiadban, És jó életet minden útainkban; És Szentlelkeddel vigy be 
hajlékodba, A boldogságba.  
8. Dicsőség néked mennyben, Örök Isten, Ki dicsértetel a te szent igédben, Krisztus Jézusban, 
mi Idvezítőnkben, És Szentlélekben. 
 

ÁLDÁS:„Semmiért se aggódjatok, hanem imádságban és könyörgésben mindenkor 
hálaadással tárjátok fel kéréseiteket Isten előtt; és az Isten békessége, mely minden 
értelmet meghalad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat Krisztus Jézusban!” 
(Filippi 4,6-7) 


