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

Áhítatunk kezdetén énekeljük a 108. zsoltárunkat, az 1. versével:  
 
1. Úr Isten, kész az én szívem, És azon vagyon én lelkem, Hogy tenéked énekeljen, Dicséretet 

zengedezzen. Nosza lantok és citerák, :/: Zendüljetek fel muzsikák, Mert igyekezem jó reggelen Így 
menni az Úr eleiben. 
 

Imádkozzunk! Drága mennyei Urunk! Hálatelt szívvel fordulunk hozzád a mai reggelen is. 
Köszönjük, hogy otthonaikban ma is van alkalom olvasni a te igédet, téged dicsőíteni, téged imádni, 
tőled bűneinkre bocsánatot kérni. Köszönjük Istenünk a sok napsütést, a jó időt, az éledező 
természet gyönyörű látványát, mely a te háromszor szent nevedet dicséri. 

Mindenható Urunk, hadd tehessük le most a te kezedbe minden aggodalmunkat, a 
lelkünkben felhalmozott terheket, fájdalmakat, és csak te rád tudjuk figyelni. Könyörgünk 
Szentlelkedért, hogy nyissa meg a mi szívünket az általad elkészített mai üzenetre, a te igédre, és 
kérünk add, hogy Szentlelked által be is tudjuk azt fogadni. Jézus Krisztus érdeméért, kérünk, 
hallgass meg bennünket! Ámen 
 

Textus: „Erre Péter beszélni kezdett, és ezt mondta: Most értem meg igazán, hogy Isten 
nem személyválogató” Apcsel 10,34 

 
Kedves Testvéreim! A mai igénk arról akar bennünket tanítani, hogy ne legyünk 

személyválogatóak, ahogyan maga Isten sem az. A mai társadalomban élő embereknek a nagy része 
nem csak, hogy ismeri ezt a szót, hanem sajnos alkalmazza is, és talán mi tőlünk sem áll annyira ez 
távol. Dehogy miért is mondom ezt? Azért, mert mindig szembesülünk azzal, hogy válogatunk. 
Megválogatjuk az ismerőseinket, megválogatjuk, hogy kik azok, akik a barátaink lehetnek, és kik 
azok, akik nem. Megválogatjuk az embereket az életünkben. személyválogató világot élünk. Vannak 
bizonyos elvárásaink, amelynek ha valaki megfelel, akkor Ő beletartozhat a köreimbe, ha pedig nem 
felel meg, akkor nem.  

Péter apostol, ha követte volna az atyáinak a törvényét, akkor Ő sem ment volna be 
Kornéliusz házába. Dehogy miért nem? Azért, mert Kornéliusz és az Ő egész háza népe nem zsidók 
voltak. De Péter mégis úgy döntött, hogy „megszegi” az atyáinak a törvényét, és bemegy 
Kornéliuszhoz, és az Ő háza népéhez. 
Felmerülhet bennünk az a kérdés, hogy van miért „szegte” meg Péter az Ő atyáinak a törvényét? 
Erre a kérdésre pedig az a válasz, hogy azért, mert elkezdte megérteni az ige igazi üzenetét, amely 
nem más, mint az, hogy Isten nem személy válogató Isten. 
Istent nem az érdekli, hogy Kornéliusz és az Ő háza népe pogány-e vagy sem. Őt az érdekli, hogy 
félik-e Őt, és hogy igazságosan cselekednek-e.  

Kedves Testvéreim! Isten nem tesz különbséget a származásunk miatt, ahogyan a 
gondolataink miatt sem, mert Őt az érdekli, ami az emberek szívében rejlik. Tudjuk nagyon jól, hogy 
Isten a szíveink vizsgálója. Sámuel próféta 1. könyvének a 16. fejezetének a 7. versében ezt 
olvashatjuk: „Nem az a fontos, amit lát az ember. Az ember azt nézi, ami a szeme előtt van, de az Úr 
azt nézi, ami szívben van.  

Istent az érdekli, hogy a szívedben van-e? Hogy van-e helye a te életedben? Hogy van-e helye 
az emberek életében? Isten nagypénteken mindenkiért feláldozta az Ő legdrágább és legféltettebb 
kincsét, Jézus Krisztust, a Golgotán. És az Ő megváltói tette nem csak azokra vonatkoznak, akik 
megfelelnek ilyen vagy olyan vagy amolyan elvárásnak. Az Ő megváltói tette mindazokra vonatkozik, 
és mindazok számára érvényes, akik félik Istent, és akik az Ő útján járnak. 
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Péter felismerte azt, hogy Isten nem személyválogató. Vajon mi fel tudjuk-e ismerni? 
Adja meg nekünk a minden kegyelemnek Istene, hogy mi magunk és a körülöttünk lévő emberek is 
megkaphassák azt a látást, amely Péternek is megvolt, hogy meglássa azt, hogy Istennél egyetlen 
dolog a fontos, hogy Őt féljék. Így legyen. Ámen. 
 

Válaszoljuk Istenünk megszólító szavára, csendesedjünk el és imádkozzunk! 
Mennyei Urunk! Megvalljuk most Istenünk előtted, hogy olyan sokszor vétkeztünk, és 

vétkezünk abban, hogy ítélkezünk mások felett, olyan sokszor alakítunk véleményt másokról 
anélkül, hogy tudnánk a teljes történetüket. Igen sokszor meglátjuk embertársunk szemében a 
gerendát, de a mi szemünkben nem veszünk észre semmit. Megvalljuk előtted most azt is, hogy mi 
is gyakran személyválogatóak vagyunk. Könyörgünk bocsáss meg nekünk! De olyan jó látni Urunk 
azt, hogy te nem vagy ilyen, hogy te tökéletes és bűntelen vagy, aki lehajoltál hozzánk bűnös 
emberekhez, és egyszülött fiadat áldoztad értünk a kereszten.  

Drága Istenünk, kérünk áldd meg a szorgalmi időszakunk utolsó hetét, és te légy velünk a 
vizsgaidőszakban is! Urunk, eléd hozzuk most azokat, akik betegek, gyászolnak. Kérünk te légy velük 
és te könyörülj rajtuk! Imádkozunk a járvány végért, imádkozunk egyetemünk közösségéért, 
hazánkért, nemzetünkért, ezért az egész teremtett világért. Ámen 
 

Ti azért így imádkozzatok: 
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 
 

Záróénekként énekeljük a 300. dicséretünket, 3. és 4. versszakát:  
 
3. Csak Te kellesz, én Uram, Benned mindet meglelek; Támogasd, ki elzuhan, Gyógyítsd meg, 

ki vak s beteg. Szent szavadra hallgatok, Tévedés az én bajom, Én hamisság s bűn vagyok, Te igazság 
s irgalom. 
4. Kegyelem vagy, égi jó, Mely minden bűnt eltörül, Hagyd, hogy gyógyító folyó Tisztogasson meg 
belül. Élet- kút vagy, lüktetés, Vízmerítni drága hely, Ó, buzogj fel bennem és Öröklét felé emelj. 
 

Áldás: „A türelem és vigasztalás Istene pedig adja meg nektek, hogy egyetértés legyen 
közöttetek Jézus Krisztus akarata szerint, hogy egy szívvel, egy szájjal dicsőítsétek a mi Urunk 
Jézus Krisztus Istenét és Atyját.”  Ámen  
 


