
2016 04 17 Húsvét u.3. - Jubiláte vp. 9 Bf, 11 Ad.  

Ima: Jubiláte vasánapján, hálát adunk a megtalálás öröméért. 

- Köszönjük Urunk, hogy nem a vesztes oldalán, hanem 

Veled a győztes oldalán haladhat életünk.  

- Add Urunk, hogy  a mai napon is tudatosítsuk, hogy hozzád, 

a győztes Úrhoz tartozunk.  

Tex.: 1Pt 2,11-20: Épüljetek fel lelki házzá. Engedelmeskedje-tek 

minden emberi rendnek. A szolgák kövessék Jézus példáját. 
           11

Szeretteim, kérlek titeket, mint jövevényeket és 
idegeneket: tartózkodjatok a testi vágyaktól, amelyek a 
lélek ellen harcolnak. 

12
Tisztességesen éljetek a 

pogányok között, hogy ha valamivel rágalmaznak titeket, 
mint gonosztevőket, a ti jó cselekedeteiteket látva, 
dicsőítsék Istent a meglátogatás napján.  
            13

Engedelmeskedjetek minden emberi rendnek az 
Úrért, akár a királynak, mint a legfőbb hatalomnak, 
14

akár a helytartóknak, mint akiket ő küld a gonosztevők 
megbüntetésére és a jót cselekvők megdicsérésére. 
15

Mert Isten akarata az, hogy jót cselekedve némítsátok 
el az értelmetlen emberek tudatlanságát, 

16
mint 

szabadok: nem úgy, mint akik a szabadságot a 
gonoszság takarójául használják, hanem mint Isten 
szolgái. 

17
Mindenkinek adjátok meg a tiszteletet, a 

testvéreket szeressétek, az Istent féljétek, a királyt 
tiszteljétek.  
          18

Ti szolgák pedig teljes félelemmel 
engedelmeskedjetek uraitoknak, ne csak a jóknak és 
méltányosaknak, hanem a kíméletleneknek is. 

19
Mert 

kegyelem az, ha valaki Istenre néző lelkiismerettel tűr el 
sérelmeket, amikor igazságtalanul szenved. 

20
De milyen 

dicsőség az, ha kitartóan tűritek a hibátok miatt kapott 
verést? Ellenben ha kitartóan cselekszitek a jót, és 
tűritek érte a szenvedést, az kedves az Isten szemében. 



 2 

Ol. e.:  

         1Móz 1,1-4. 26-31; 2,1-4a: A világ teremtése 

             Az ember teremtése. - A teremtés hetedik napja 

         Jn 16, 16-23a: Jézus közeli visszatérését ígéri 

- A szülés szép példáját is tartalmazza az ol. e-i ige: A hívők 

szenvedését a szüléskor fellépő vajúdáshoz hasonlítja  - a világ 

is vajúdik - de Isten nélkül, - ebből pedig  …. :  

Énekek:  

német        magyar  

-           439 Légy hű, állj meg szent hitedben, /D=Mint     a 

szép híves 

                 5 

232 /D/   53 Hogyne dicsérném az Istent, …/D=E/ 

            294 Boldog aki hallgatja, … (D=JKr itt vagyunk, …) 

 

Keresztyén Gyülekezet! 

 

A húsvét utáni vasárnapok feltételezik a hitben való elindulást. 

- Hisz Fehér vasárnap az újjászületés csodájáról beszélt.  

Az új élet Teremtője volt a középpontban.  

- Húsvét utáni 2. vasárnap a pásztorolt gyülekezetről szólt.  

- Az Úr Gyülekezetét, a képnél, hasonlatnál maradva: az ÚR 

NYÁJÁT AZONBAN SOK veszély fenyegeti!  

- VANNAK KÜLSŐ ÉS BELSŐ VESZÉLYEK.  

A KÜLSŐ VESZÉLYRE TÖMÖREN  ÚGY 

FIGYELMEZTET Péter ap.. "Vigyázzatok, MERT 

1. ELLENSÉGETEK, MINT ordító OROSZLÁN JÁR 

SZERTE, KERESVE KIT NYELJEN EL!" 

2. A LEGNAGYOBB BELSŐ VESZÉLY A HITBEN VALÓ 

VISSZACSÚSZÁS.  

MERT  a hívő ember életében is lehetnek visszacsúszások, 

tévedések, sőt eltévelyedések is. Vissza zuhanhat még a hívő 

ember  is az elveszettség állapotába. Lásd: az elveszettek 
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példázatsorozata! - Elvesztek az örök élet számára. Szépen 

elindultak a hitben, azután elvesztek, 

…….. Az elveszettség állapota pedig a kárhozat állapota.  

- Az eltévedt Fiú nem egyszerűen tékozló fiú. Helyesen úgy 

fordíthatjuk, hogy elveszett az örök élet számára.  

 

A mai vasárnap örömüzenete azonban éppen az, hogy 

OLYAN PÁSZTORUNK VAN, AKI TÖRŐDIK 

NYÁJÁVAL.  

- Mert a JÓ Pásztor utána megy az elveszettnek. …Bekötözi.  

- Gyógyítgatja a sebeit. …. 

- Nem azért megy utána, hogy kényszerítse a jóra, hanem 

hogy szeretetével meggyőzze …. 

- Mit válaszolunk a bennünket KERESŐ, megszólító 

ÚRNAK? 

- Merjük az énekszerzővel együtt vallani: "AMINT 

VAGYOK, SOK BŰN ALATT, DE MERT HALLOM HÍVÓ 

SZAVAD, BÁRÁNY JÉZUS JÖVÖK!" 

 

       A mai vasárnap igéje erről az engedelmességről beszél. 

Arról, hogy a hitben elindultak - váljanak Isten népévé - 

épüljenek lelki házzá. 1 Pt 2,1 és kk felirata: „ÉPÜLJETEK 

FEL LELKI HÁZZÁ!” 

1Pt2,11 szerint ez csak úgy valósul meg a gyülekezetben, ha 

lelki emberekké válunk. HA VÁGYAINK NEM A TEST 

KIVÁNSÁGAI ALÁ, HANEM KRISZTUS URALMA ALÁ 

RENDEZŐDNEK. HA PÉLDÁS ÉLETET ÉLNEK.  

- AKKOR MAJD MÉG A  POGÁNYOK IS DICSŐÍTIK AZ 

ISTENT A MEGLÁTOGATÁS NAPJÁN A MI PÉLDÁS ÉS 

ÁLDÁSOS ÉLETÜK NYOMÁN. 

- Dicsőítik vagy káromolják az URAT A MI ÉLETÜNKET 

LÁTVA? 
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- JÉZUS mondja: ÚGY FÉNYLJÉK A TI 

VILÁGOSSÁGOTOK AZ EMBEREK ELŐTT, HOGY 

LÁSSÁK A TI JÓ CSELEKEDETEITEKET ÉS 

DICSŐÍTSÉK A TI MENNYEI ATYÁTOKAT.  

 

 Azután a 13. és kk szakaszokban instrukciókat, további 

tanácsokat ad az apostol. Arról beszél, hogy a hívők, a hívő 

közösségek beleilleszkednek a világba. - DE EZ NEM A 

VILÁGGAL VALÓ AZONOSULÁST JELENTI. - MERT 

BÁR EGYÜTT MEGYÜNK A VILÁGGAL, DE MÁSKÉNT 

HORDJUK A KERESZTET.  - Nem 1Pt 2,16 szerint, vagyis 

"NEM ÚGY, MINT AKIK A SZABADSÁGOT A 

GONOSZSÁG TAKARÓJÁUL HASZNÁLJÁK."  

- Vagyis: nem igazodunk a világhoz, a korszellemhez.  

A Krisztusban nyert szabadság nem válhat szabadossággá a 

hívő ember életében.  A KRISZTUSBAN SZABADOK NE 

LEGYENEK SZABADOSAK! NE ASZNÁLJÁK 

KRISZTUS SZABADSÁGÁT A SZABADOSSÁG 

TAKARÓJÁUL.  

 

      A 17. SZAKASZBAN AZUTÁN EL VAN REJTVE A 

VILÁGI EGYÜTTÉLÉS ÉS A GYÜLEKEZET 

EGYSÉGÉNEK FELTÉTELE. " MINDENKINEK 

ADJÁTOK MEG A TISZTELETET, A TESTVÉREKET 

SZERESSÉTEK, AZ ISTENT FÉLJÉTEK, A KIRÁLYT 

TISZTELJÉTEK" (1Pt 2,17)  

- A KÖZÖSSÉG EGYÜTTÉLÉSÉNEK 

ALAPFELTÉTELÉRŐL VAN SZÓ. DE KÜLÖNÖSEN 

ÁLL EZ A GYÜLEKEZET ÉLETÉRE. MERT A 

GYÜLEKEZET EGYSÉGÉNEK FELTÉTELE, HOGY 

MINDENKI A MÁSIKAT NAGYRA BECSÜLJE, DE 

LEGALÁBB MEGBECSÜLJE.  
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       A 18 - 19. szakasz arról szól, hogy a 

KERESZTHORDOZÓK Istenhez kötött lelkiismerettel tűrjék 

még az igazságtalan szenvedést is.  

      A 20. szakaszban mindjárt meg is szólal az Istentől remélt 

jutalom : az ilyen krisztyianoszok " kedvesek az Isten 

szemében." - Kedvesnek lenni Isten szemében, vagy ahogyan 

a Zsoltáros mondja: ŐRIZZ ENGEM, MINT SZEMED 

FÉNYÉT, REJTS EL ENGEM SZÁRNYAID-IDNAK 

OLTALMÁBA. - ISTEN SZEME FÉNYÉVÉVÉ VÁLLNI 

ÁLDÁSOS DOLOG, - SŐT KIVÁLTSÁG.  

- VAGYIS DRÁGA BÍZTATÁS VAN EBBEN AZ IGÉBEN, 

HOGY ISTEN RÉSZÉRŐL A JUTALOM NEM MARAD 

EL! - EZÉRT NEM VILÁGI KEGYEKÉRT, HANEM ISTEN 

KEGYELMÉNEK ELNYERÉSÉRE KELL 

TÖREKEDNÜNK. - MERT A MI JUTALMUNK ÉS 

ÖRÖKSÉGÜNK AZ ÚRNÁL VAN.  

 

- (Együtt örülni az elveszett, de megtalálttal.) 

 

       A mai vasárnap igéi az Úrral való közösségre, az ÚR 

ÁLTAL VALÓ megtalálás örömére hívnak.  

- Vajon megszólal-e az ujjongó keresztyénség visszhangja? 

VAGY: ÖRÖMTELEN KERESZTYÉNSÉGET TALÁL MA 

EZ AZ IGE?  

- TESTVÉREK! . Próbák FÖLDJÉN HALAD AZ 

ÉLETÜNK! - S életutunkon az egyik legnagyobb kísértés az 

örömtelenség. 

PEDIG, az elveszettek példázatának mindegyike ujjongással 

ér véget. - Az apa tékozló Fiának lakomát rendez…. 

 

- - Az özvegyasszony összehívja szomszédait, hogy együtt 

örüljenek vele. A magányos özvegy meg akarja osztani 

valakivel az örömét. Csordultig van a szíve örömmel. …           
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- - - Az elveszett juh esetében pedig jobban örül a GAZDA 

megtaláltnak, mint a meglévő 99-nek. 

 

Testvérek!  

- Krisztus köré gyűlt emberek a Szentlélek, az öröm Lelke 

által látó szemű, halló fülű, éneklő emberek.  

ISTEN DICSŐÍTÉSE LEGYEN SZÁMUNKRA EGY 

ÉLETFORMA!  

- - Az evangélisták tudósítanak arról, hogy a gyermekek 

dicsőítik az Urat. - Nyilván azért dicsőítették az Urat, mert a 

Szülők megtanították gyermekeiket a dicsőítő énekekre.  

- Milyen szép példa, ha a gyermek látja a templomban a Szülő 

előtt a nyitott énekeskönyvet és ha otthon is hallhatja az 

URAT DICSÉRŐ örömteli énekeket! ….. 

 

       Adja az Úr, hogy legyen számunkra életforma az Úr 

nevének dicsőítése. Mert földi életünk Legnagyobb öröme, az 

Úr Jézusban való öröm. …. 

 

- Kérjük, engedjük, hogy az Ő drága Szentlelke, az öröm 

Lelke töltsön el minket, hogy örvendező keresztények 

legyünk!   

Legyen valóság ez a mi számunkra.  

ÁMEN. 
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Ol. e.:  

         1Móz 1,1-4. 26-31; 2,1-4a: A világ teremtése 

             Az ember teremtése. - A teremtés hetedik napja 

A világ teremtése  

1
Kezdetben teremtette Isten a mennyet és a földet. 

2
A föld még 

kietlen és puszta volt, a mélység fölött sötétség volt, de Isten 
Lelke lebegett a vizek fölött. 

3
Akkor ezt mondta Isten: Legyen 

világosság! És lett világosság. 
4
Látta Isten, hogy a világosság 

jó, elválasztotta tehát Isten a világosságot a sötétségtől. 

Az ember teremtése  

26
Akkor ezt mondta Isten: Alkossunk embert a képmásunkra, 

hozzánk hasonlóvá: uralkodjék a tenger halain, az ég madarain, 
az állatokon, az egész földön és mindenen, ami a földön 
csúszik-mászik. 

27
Megteremtette Isten az embert a maga 

képmására, Isten képmására teremtette, férfivá és nővé 
teremtette őket. 

28
Isten megáldotta őket, és ezt mondta nekik 

Isten: Szaporodjatok, sokasodjatok, töltsétek be és hódítsátok 
meg a földet. Uralkodjatok a tenger halain, az ég madarain és a 
földön mozgó minden élőlényen! 

29
Azután ezt mondta Isten: 

Nektek adok az egész föld színén minden maghozó növényt, és 
minden fát, amelynek maghozó gyümölcse van: mindez legyen 
a ti eledeletek. 

30
Minden földi állatnak, az ég minden 

madarának és minden földi csúszómászónak pedig, amelyben 
élet van, eledelül adok minden zöld növényt. És úgy történt. 
31

És látta Isten, hogy minden, amit alkotott, igen jó. Így lett este, 
és lett reggel: hatodik nap. 

A teremtés hetedik napja  

1
Így készült el a menny és a föld és minden seregük. 

2
A hetedik 

napra elkészült Isten a maga munkájával, amelyet alkotott, és 
megpihent a hetedik napon egész alkotó munkája után. 

3
Azután 

megáldotta és megszentelte Isten a hetedik napot, mivel azon 
pihent meg Isten egész teremtő és alkotó munkája után. 

4
Ez a 

menny és föld teremtésének a története. 
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         Jn 16, 16-23a: Jézus közeli visszatérését ígéri 
 

16
„Egy kis idő még, és nem láttok engem, de ismét egy 

kis idő, és megláttok engem.” 
17

A tanítványai közül 
egyesek ezt kérdezték egymástól: „Mi az, amit mond 
nekünk: Egy kis idő, és nem láttok engem, és ismét egy 
kis idő, és megláttok engem, és ez: Mert én elmegyek az 
Atyához?” 

18
Így szóltak tehát: „Mi az a kis idő, amiről 

szól? Nem tudjuk, mit beszél.” 
19

Jézus észrevette, hogy 
meg akarják kérdezni, és ezt mondta nekik: „Arról 
kérdezősködtök egymás között, hogy ezt mondtam: Egy 
kis idő még, és nem láttok engem, de ismét egy kis idő, 
és megláttok engem? 

20
Bizony, bizony, mondom néktek, 

hogy ti sírni és jajgatni fogtok, a világ pedig örül; ti 
szomorkodtok, de szomorúságotok örömre fordul. 
21

Amikor az asszony szül, fájdalma van, mert eljött az ő 
órája, de amikor megszülte gyermekét, nem emlékszik 
többé a gyötrelemre az öröm miatt, hogy ember született 
a világra. 

22
Így most titeket is szomorúság fog el, de 

ismét meglátlak majd titeket, és örülni fog a szívetek, és 
örömötöket senki sem veheti el tőletek: 

23
és azon a 

napon nem kérdeztek éntőlem semmit.” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


