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Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi Atyánktól és a mi Urunk, Jézus Krisztustól. 
Ámen! 
 

Ének: 155. dicséret: 
Ó Úr Isten, légy közöttünk, Kik imádásodra jöttünk, Szívünk egyedül rád hallgasson, 

Hogy igédnek áldott szava, :/: Melytől függ lelkünknek java, Minket minden jóra bírhasson: 
Szent e hely, légyenek szentek, Kik e házban megjelentek. 
 

Előima: Drága Istenünk, Mennyei Édesatyánk! Hálatelt szívvel gyűltünk össze a mai 
reggelen is az online térben a Te nevedben, hogy együtt figyelhessünk elkészített üzenetedre. 
Köszönjük neked, hogy Szentlelked által egymással és Veled is közösségben lehetünk és hogy 
bűneink ellenére, irántunk érzett szeretetből elküldted hozzánk Szent Fiadat, hogy általa 
kegyelmet és békességet kapjunk. Kérünk téged, hogy Szentlelked által vezérelj minket a Te 
igéd befogadására, hogy az lelki épülésünkre szolgáljon. Szent Fiad, Jézus Krisztus nevében 
kérünk, hallgasd meg imádságunkat. Ámen 
 

Textus: ApCsel 7, 51 – 53. 
„Ti keménynyakú, körülmetéletlen szívű és fülű emberek, mindig ellene szegültök a 

Szentléleknek, atyáitokhoz hasonlóan ti is. A próféták közül kit nem üldöztek a ti atyáitok? 
Meg is ölték azokat, akik megjövendölték az Igaznak eljövetelét. Most pedig ti az ő árulóivá  
és gyilkosaivá lettetek, akik bár angyalok által kaptátok a törvényt, mégsem tartottátok 
meg.” 
 

Szeretteim! 
Ebben a történetben István példája és az őt elítélő zsidók példája egyszerre van 

előttünk, és a két példa erősen összekapcsolódik. És látnunk kell azt, hogy sajnos mi sokszor 
inkább a zsidókhoz hasonlóan járunk el, amit gyakran észre sem vesszünk, vagy nem akarunk 
észrevenni. De mégis, hogyan hasonlíthatunk azokhoz a gyilkosokhoz, akik megölték Istvánt? 
Vagy azokhoz, akik ugyanezt Izráel prófétáival tették? Hiszen, mi nem vagyunk gyilkosok, nem 
öltünk meg senkit. 

Azonban ugyanez a kísértés jelen van közöttünk is, amely jelen volt Izráel egész 
történetében, amely kísértés gödrébe újra és újra beleestek: hogy makacsul ellene szegültek 
ők, és könnyen ellenszegülhetünk mi is az Isten Igéjének, csakhogy ezáltal magának a Léleknek 
szegülünk ellen. És ahhoz, hogy ezt leplezni tudjuk, Isten Igéjét használjuk fel, hogy ne kelljen 
szembesülnünk saját valóságunkkal: hogy megromlott Istennel a kapcsolatunk a saját bűneink 
miatt. Azt hihetjük sokszor, hogy bizonyos szabályok kényszeres betartása megoldja ezt a 
problémát, azonban amikor a Lélek szól, hogy rossz az irány, igen könnyű makacskodni, és 
ellenállni Neki, ahelyett, hogy alázattal engednénk, hogy ne mi, hanem az Úr Lelke vezessen 
minket. Ez egy nagy kísértés és nehéz kihívás, amely minden nap támad bennünket. 

Viszont István példája is a szemünk előtt van, aki engedett a Szentléleknek, még akkor 
is, ha emiatt kivégezték őt. Engedett Neki, és mindvégig a Lélek által szólt, és kitartott Krisztus 
mellett, még a legnagyobb szenvedések között is, és ehhez Isten Lelkétől kapta az erőt, Ő adta 
meg neki a szavakat. És noha meghalt, mégis a feltámadás reménységével halt meg. És ebből 
a példából látnunk kell, hogy ezzel nekünk minden nap meg kell küzdenünk: hogy alázattal 
engedjük, hogy Isten Lelke vezessen bennünket, vagy pedig ellenállunk neki. Istennek hála, mi 
képesek lehetünk azt választani, hogy nem ellenállunk a Szentléleknek, hanem engedhetünk 
a Lélek vezetésének. 
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És noha voltak és vannak, akik elleálltak a Léleknek, és nem hajlandóak az Úr vezetése 
szerint élni, Isten Szentlelke mégis utat készített. Más utat. És ahogy István halála után a 
menekülés által a Lélek utat készített akkor, hasonlóképpen ezt megteszi most is. Ha mi 
engedünk a Léleknek, ennek a csodálatos útnak lehetünk a részesei, ha nem, akkor a 
Szentlélek nélkülünk viszi véghez azt, amit akar. Kívánom, hogy a mindennapjainkban és a 
bezártságunk közepette is alázattal engedjünk Isten Szentlelke vezetésének, tudva, hogy a 
Lélek által örök közösségünk van Krisztussal, a mi Urunkkal. Ámen. 
 
 

Utóima: Istenünk, köszönjük neked, hogy legnagyobb reménységként elküldted 
hozzánk Szent Fiadat és megmutattad, hogy Ő minden törvény fölött való. Hálás a szívünk 
Urunk, hogy Szentlelked által bátran szólhatjuk az evangéliumot és a Lélek által utat mutatsz 
nekünk minden élethelyzetben.  
Add Urunk, hogy makacsságunkat levetkőzve alázattal cselekedhessük, amire a Lélek ereje 
vezérel minket! Kérünk Téged, adj erőt, hogy ellenállás nélkül átadjuk magunkat Krisztusnak 
és ne essünk a kísértés gödrébe! 
Imádkozunk Urunk, a betegekért, az elveszettekért és az elesettekért. Légy velük és velünk a 
könnyű és nehéz időkben! Fiadért, Jézus Krisztusért kérünk, aki így tanított minket imádkozni: 
 

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 tied az ország, a hatalom, és a dicsőség mindörökké. Ámen. 
 

Ének: 370. dicséret összes verse: 
 

1.Jővel, 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 Vígasztalónk, Légy kedves megoltalmazónk, :/: Hogy maradjunk útaidban, ne 
csüggedjünk háborúnkban. Erőddel elménket készítsd, :/: Gyenge hitünket erősítsd. Hogy halál 
és élet által Hozzád siessünk hamarsággal! Alleluja, Alleluja! 
 

Áldás: „A reménység Istene pedig töltsön be titeket a hitben teljes örömmel és 
békességgel, hogy bővölködjetek a reménységben a Szentlélek ereje által.” (Róm 15,13) 
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Felhasznált irodalom jegyzéke: 
 


