
 1 

2016 04 24 Húsvét u. 4. vp. Cantate - 9 Bf. 11 Bakali. 
 

Ima: - Drága Urunk! - Te tudod a legjobban azt, hogy nem 

dicsér Téged a mi életünk úgy, amint az Téged illet. 

- De sokszor még arra is restek vagyunk, hogy szívvel, 

szájjal, lélekkel dicsérjünk téged legfőbb jótéteményedért.  

- Kérünk, Szentlelked által vonj minket a veled való 

közösségbe, hogy a megváltottak seregébe tartozhassunk, és 

boldogan énekeljük a megváltottak énekét, a Téged dicsérő 

éneket.  

- A te mai igéd által pedig, kérünk növeld gyermekeid számát, 

akik teljes örömben, neved dicsőítve élnek. Ámen. 

Tex.: Jak 1,16-21: A kísértés célja és eredete 

                              Isten igéjének hallgatása és megtartása 
16

Ne tévelyegjetek, szeretett testvéreim: 
17

minden jó 
adomány és minden tökéletes ajándék onnan felülről, a 
világosság Atyjától száll alá, akiben nincs változás, sem 
fénynek és árnyéknak váltakozása. 

18
Az ő akarata szült 

minket az igazság igéje által, hogy mintegy első 
zsengéje legyünk teremtményeinek.  

Isten igéjének hallgatása és megtartása  
19

Tanuljátok meg tehát, szeretett testvéreim: legyen 
minden ember gyors a hallásra, késedelmes a szólásra, 
késedelmes a haragra, 

20
mert az ember haragja nem 

szolgálja az Isten igazságát. 
21

Ezért tehát vessetek el 
magatoktól minden tisztátalanságot és a gonoszság 
utolsó maradványát is, és szelíden fogadjátok a belétek 
oltott igét, amely meg tudja tartani lelketeket. 
 

Ol.e.: Ézs 12,1-6: Istent magasztaló ének 

          Jn 16,5-15: A Szentlélek elvezet a teljes igazságra 

Énekek: Bf-en. 
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Keresztyén Gyülekezet! 

 

Az előző vasárnap: JUBILÁTE, az örvendezés vasárnapja 

volt. A mai CANTATE, az éneklés vasárnapja. 

- Örvendjetek, énekeljetek! - bíztatnak, sürgetnek  ezek a 

vasárnapok!  

- De tudunk-e örülni, örvendve dicsérni az Urat? 

Sokszor hatalmába akar keríteni minket a csüggedés.  

       A tanítványok sem voltak mentesek ettől a kísértéstől. 

- Ezért mondja nekik Jézus: - " … ha elmegyek, elküldöm a 

Szentlelket hozzátok. És amikor eljön, meggyőzi a világot a 

bűn , az igazság és az ítélet felől."(Jn 16,5) 

- Jézus ugyan testileg eltávozott a tanítványai közül, de 

elküldte LELKÉT, lelki jelenlétét. Azóta állandóan 

munkálkodik közöttünk.  

- Ahogyan mai oltár előtti igénkben János apostol írja:  

" … tanúságtételével meggyőzi a világban az embereket, hogy 

mi a bűn, mi az igazság, és mi az ítélet." (Jn 16,8.)  

- Három sokat vitatott kérdés ez a tanítványok, de a 

mindenkori keresztyények életében is.  

- - 1. Először is mi a bűn? - A bűn alapjába véve hitetlenség. 

Minden bűn forrása az ember hitetlensége. Mindenben és 

mindenkiben hajlamosabb hinni az ember, mint az Úrban.  

Így azután nem csoda, ha sokszor a tartozó hála is elmarad az 

Isten iránt.  
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- Ezért mondja Jézus, hogy: "a bűn az, hogy nem hisznek 

bennem." 

- - A modern embernek is ez a legnagyobb kísértése. A világ 

sok csábítása, fénye, és dicsősége magára vonja az ember 

figyelmét.  - Ezért írja Jakab apostol mai textusunkban:  

"NE TÉVELYEGJETEK, SZERETETT TESTVÉREIM: 

MINDEN JÓ ADOMÁNY ÉS TÖKÉLETES AJÁNDÉK 

ONNAN FELÜLRŐL, A VILÁGOSSÁG ATYJÁTÓL 

SZÁLL ALÁ, AKIBEN NINCS VÁLTOZÁS, SEM 

FÉNYNEK ÉS ÁRNYÉKNAK VÁLTOZÁSA." Jk 1,16 kk  

- Jakab apostol azután sok gyakorlati tanácsokat is ad: legyen 

minden ember gyors a hallásra, késedelmes a haragra, mert 

az ember haragja nem szolgálja az Isten igazságát.  

- Jakab apostol a gyakorlati keresztyén élet mércéjét magasra 

emelve írja mindezeket, amely igékkel ha szembesülünk, 

akkor látjuk meg az Úr előtt töredékes voltunkat.  Azt, hogy a 

mi életünk mennyire nem az Urat dicséri.  

- 2. Bizonyára a gyakorlatban is meg áll az a teológiai tétel, 

hogy az ember csak úgy állhat Isten elé, ha magát 

bűnösnek, Istent pedig igaznak vallja. - Az ember 

igazságérzete azonban mást sugall. Felebarátait, de még az 

élő Urat is hajlamos vádolni, mint hogy "mea culpát" 

mondana. "Mea culpa": "én bűnös ember", milyen nehezen 

tudjuk kimondani.  

- - Arra figyelmeztet mai igénk, hogy ebből a hamis hitből 

csak az Isten Lelke vihet át az igaz hitbe. Mert, ahogyan Pál 

apostol írja az 1. Korinthusi levél 5,6-ban, hogy: " .. a Lélek 

bizonyságot tesz Krisztusról, a LÉLEK PEDIG AZ 

IGAZSÁG." A Lélek elvezet a teljes igazságra! 

- - Figyeljünk hát a SZENTLÉLEK MUNKÁJÁRA és 

KÖNYÖRÖGJÜNK ÉRTE személyes és közösségi 

életünkben is! - S az Úr megadhatja számunkra a Szentlélek 

munkájának szemmel látható jeleit.  
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- A Szentlélek drága munkájának jelei, mint a LÉLEK 

legnagyobb ajándékai: 

- a bűnbocsánat, - Krisztus golgotai keresztje által, 

- az Isten igazságának elfogadása,  

- s az utolsó ítéletben is a reménység, hogy az Atya nem 

elítélni, hanem üdvözíteni akarja az Ő gyermekeit.  

A Szentlélek Pártfogóként áll mellénk, amikor bűneink reánk 

nehezednek, és meggyőz minket, hogy Jézus  bűnösökért halt 

meg. Ezért van szabadulás, bűnbocsánat és lehetőség az új 

kezdetre minden bűnbánó számára.  

- Sokszor hatalmába akarja keríteni szívünket a harag, az 

indulat, az ítélkezés lelkülete. Ő Pártfogóként szólít meg 

igéjével, s egyszerre szelídség, a szeretet, a hálaadás lelke 

győz bennünk és körülöttünk. S meglátjuk az Úr jó 

téteményeit, a legfőbb jó téteményét, értünk hozott 

keresztáldozatát, bűneink bocsánatát.  

Testvérek!  

- A mai napra kijelölt oltár előtti ige: Ézsaiás 12.fejezete Istent 

magasztaló ének. 

1/b: "HÁLÁT ADOK NEKED URAM, MERT BÁR 

HARAGUDTÁL RÁM, ELMÚLT HARAGOD, ÉS 

MEGVIGASZTALTÁL.  

2. ÍME, ISTEN AZ ÉN SZABADÍTÓM, BÍZOM, ÉS NEM 

RETTEGEK, MERT ERŐM ÉS ÉNEKEM AZ ÚR, 

MEGSZABADÍTOTT ENGEM." 

- Istennek ez a szeretete és szabadítása egyszülött Fiában lett 

egészen nyilvánvalóvá. S a mindennapokban, az élet 

eseményeiben is oly jó megtapasztalni az Úr  szabadítását, 

és megsegítő kegyelmét, s arra az ember részéről adott 

választ.  

- - Testvérek! A Zsoltáros úgy bíztat minket, hogy: 

"ÉNEKELJETEK AZ ÚRNAK ÚJ ÉNEKET!" - S valóban, 
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gyülekezeti énekkarunk sok új, az Urat dicsérő, szép éneket 

tanult már meg. Így például EÉ 42. éneket: 

1. vers. "ÁLDUNK TÉGED ISTENÜNK, ÉS CSODÁLJUK 

ÉGI ERŐD. ÉG, FÖLD RÓLAD SZÓL NEKÜNK,  

TÉRDRE HULLUNK SZÍNED ELŐTT. MERT TE MINDIG 

SZENT ÉS NAGY, VÁLTOZATLAN EGY ÚR VAGY.  

2. vers: MINDEN ÉLŐ TÉGED ÁLD, ANGYALÉNEK 

SZÁRNYAL FELÉD. MINDEN KÉRUB ÉS SZERÁF, 

NÉKED MOND DICSÉRETET. NÉKED HÓDOL RÁD 

TEKINT. "SZENT, SZENT, SZENT!" - AZT ZENGI MIND."  

- - - - Ezért ma, Cantate vasárnapján álljon most itt bíztatásul 

mindnyájunk számára a költő, (- Pecznyik Pál - "Énekelj az 

Úrnak!" c.) verse: 

"Énekelj az Úrnak, 

hívő kis sereg, 

ébredjen az alvó, 

ki még szendereg! 

El ne aludjon a kárhozatra az, 

akire a menyben 

vár örök tavasz! 

Hívei az Úrnak, 

énekeljetek, 

ahol ének szárnyal, 

gyógyulnak sebek! 

Felszárad a könny is, 

bánat messze száll, 

s elűzi a homályt 

öröm napsugár! 

- Adja meg nekünk is ezt az igazi örömöt az Úr, az Ő örömét, 

az egyetlen igaz és örök örömöt! - Ámen. 
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Ol.e.-:  Jn 16,5-15: A Szentlélek elvezet a teljes igazságra 

 
5
De most elmegyek ahhoz, aki elküldött engem, és 

közületek senki sem kérdezi tőlem: Hova mégy? 
6
Mivel 

ezeket mondom nektek, szomorúság tölti el a szíveteket. 
7
Én azonban az igazságot mondom nektek: jobb nektek, 

ha én elmegyek; mert ha nem megyek el, a Pártfogó 
nem jön el hozzátok, ha pedig elmegyek, elküldöm őt 
hozzátok. 

8
És amikor eljön, leleplezi a világ előtt, hogy 

mi a bűn, mi az igazság és mi az ítélet. 
9
A bűn az, hogy 

nem hisznek énbennem; 
10

az igazság az, hogy én az 
Atyához megyek, és többé nem láttok engem; 

11
az ítélet 

pedig az, hogy e világ fejedelme megítéltetett.” 
12

„Még 
sok mindent kellene mondanom nektek, de most nem 
tudjátok elviselni: 

13
amikor azonban eljön ő, az igazság 

Lelke, elvezet titeket a teljes igazságra; mert nem 
önmagától szól, hanem azokat mondja, amiket hall, és 
az eljövendő dolgokat is kijelenti nektek. 

14
Ő engem fog 

dicsőíteni, mert az enyémből merít, és azt jelenti ki 
nektek. 

15
Mindaz, ami az Atyáé, az enyém; ezért 

mondtam, hogy az enyémből merít, és azt jelenti ki 
nektek.” 
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Ol.e.: Ézs 12,1-6: Istent magasztaló ének 

 

 
1
Azon a napon ezt mondod majd: Hálát adok neked, 

URam, mert bár haragudtál rám, elmúlt haragod, és 
megvigasztaltál. 

2
Íme, Isten az én szabadítóm, bízom és 

nem rettegek, mert erőm és énekem az ÚR, 
megszabadított engem. 

3
Örvendezve fogtok vizet 

meríteni a szabadulás forrásából. 
4
Azon a napon ezt 

mondjátok majd: Adjatok hálát az ÚRnak, hirdessétek 
nevét! Adjátok tudtára a népeknek nagy tetteit! 
Emlékeztessétek őket, hogy neve magasztos! 
5
Énekeljétek, hogy milyen fenséges tetteket vitt véghez 

az ÚR, tudja meg ezt az egész föld! 
6
Kiálts és ujjongj, 

Sion lakója, mert nagy közöttetek Izráel Szentje! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


