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LELKI HÁZBAN        IGEHIRDETŐ: KÁDÁR FERENC 
 

„Ti magatok is, mint élő kövek, épüljetek fel lelki házzá…” 1 Péter 2,4-10 Olvasmány: Jóel 3 

Mai igénkben hadd folytassuk ott, ahol múlt vasárnap letettük az Ige fonalát, látva azt, hogy az Úr Isten 

munkálkodik. Ennek mikéntjét látjuk Pünkösd üzenetében: Isten egyházat épít: lelki házat, élő kövekből, épp 

olyanokból, mint mi magunk. Lássuk, hogyan építkezik Isten! 

Egybegyűjti az építőelemeket. Ezt valljuk káténkban is, amikor az anyaszentegyházról beszélünk: az Úr 

Szentlelke és Igéje által gyűjti egybe az ő gyülekezetét. Köveket gyűjt. Nem hagyja, hogy szétszóródva, 

hasztalanul heverjenek az övéi, hanem célja van. Mennyire más az, amikor a sok-sok kőből feláll egy épület, 

ahol mindennek helye és funkciója van! 

Az Isten építkezésénél így figyelhetjük magunkat is: azért gyűjt magához, hogy feladatot adjon, hogy részei 

legyünk az ő lelki épületének, az ő országának. Ő ebben minket is fel kíván használni. 

Hogy mi a kövek funkciója? Minden esetben elmondható, hogy teher van rajtuk. Egy-egy házban mennyi 

súly nehezedik a beépített anyagokra. Valahogy így van ez Isten épületében is. Az élő köveknek nyilván el kell 

viselniük egymást, de más feladat is adódhat. Amikor Péter azt írja, hogy a ’lelki házat’ alkotó ’élő kövek’ 

bizony ’lelki áldozatot’ hoznak. Kapcsolódik itt az Ige az ószövetségi templomhoz és a bemutatott 

áldozatokhoz. Jézus a bűnökért már bemutatta egyszer és tökéletesen. Számunkra adott, hogy hálából áldozunk 

Istennek… nem csak egy-egy órát, hanem életünket, szívünket ajánljuk fel, amikor megvalljuk: az Ő tulajdonai 

vagyunk. 

Ezen túl az építésnél fontos, hogy minden biztos alapon nyugodjon, és a helyén legyen. Ezt a kettős funkciót 

látta el az, amit az Írás itt sarokkőként említ. Rajta állt az egész épület súlya, egyúttal viszonyítási pontként is 

szolgált az egész épület felállásánál. Egy sarokkő, amelyhez igazodva a helyére kerül minden. A Sionban, az 

Isten egyházában az egyszerűség kedvéért egyetlen ilyen pontot kell figyelni: tudjuk, ő maga Jézus, akin 

biztosan áll Isten egész országa, hiszen minden teher rajta összpontosul. Hozzá igazodva nyerjük el 

megingathatatlan helyünket Isten országában. Ámen. 
 

 

 

AZ ELSŐ GYÜLEKEZET       IGEHIRDETŐ: KÓSA MÁRK JÁNOS 
 

„Napról napra állhatatosan, egy szívvel, egy lélekkel voltak a templomban, és amikor házanként megtörték a 

kenyeret, örömmel, és tiszta szívvel részesültek az ételben. Dicsérték az Istent, és kedvelte őket az egész nép. 

Az Úr pedig napról napra növelte a gyülekezetet az üdvözülőkkel.” ApCsel. 2: 35-47 

Legtöbbünknek két dolog jut eszébe a Pünkösd szó hallatán: a Szentlélek kittöltetése, és az egyház 

születésének napja. Bátran mondhatjuk, hogy ezen a napon született az egyház, mivel akkor régen Péter és a 

többi apostol igehirdetésének hatására sok lélek tért meg, és megalakult az első gyülekezet Jeruzsálemben. 

Fontos dolog tudnunk azt, hogy mások milyen közösségnek tartanak minket, keresztyéneket, de talán a 

legfontosabb tudnunk, hogy miket is mond a Szentírás az egyházról. Most ennek a példája az első gyülekezet, 

és a négy rendelkezés, amiket kaptak. Az írásmagyarázat, a szentségekkel való élés, az egyházfegyelem, és a 

szeretetszolgálat mind-mind fontos ismérve annak, ha egy közösség Istenhez tartozik. 

„Szabaduljatok meg ettől az elfajult nemzedéktől!” - Péter az igehirdetésében egy fontos gyakorlati 

útmutatást is ad, vagyis hogy fontos, hogy elkülönüljünk a világtól, és Krisztushoz hűségesek maradjunk. És ha 

egy közösség mindezeknek eleget tett, őszinte és tiszta szívvel, Isten megáldotta azt a közösséget, és 

gyarapította a számukat. „Az Úr pedig napról napra növelte a gyülekezetet az üdvözülőkkel, és kedvelte, 

szerette őket az egész nép.”  

Viszont ha ma őszintén végignézünk a keresztyén közösségeken, gyülekezeteken, végignézünk azokon a 

dolgokon, amit mi keresztyén emberek teszünk, vajon ugyanezt a Jézusi szeretetet látjuk viszont? És ugyanezt a 

szeretetet érzékeli egy egyházon kívüli ember is, mikor ránk néz? 

Mert nekünk, keresztyéneknek Jézus szeretetének kell, hogy tükröződjön az életünkön! Vizsgáljuk meg 

magunkat a Szentírás fényében, hogy mi hogyan is képviseljük Istent a világban! 

Beszéljünk mi is Isten igéjéről, tiszta szívvel járuljunk oda az úr asztalához, és éljük úgy, hogy Jézus szeretete 

vezesse továbbra is cselekedeteinket. És mindez csak a Szentlélek segítségével lehetséges. Ámen. 

 



 

 

HIRDETÉSEK 
 

1. Pünkösd ünnepén Isten iránti hálaadással élhettünk az Úr asztalának áldásaival. Öröm, hogy ismét 

gazdagított bennünket az Isten olyanokkal, akik először élhettek a sákramentummal a gyülekezet 

közösségében. Köszönetet mondunk a szent jegyek felajánlásáért is! 

2. Konfirmációs ünnepünk folytatásában Varga Szabolcs és felesége, Gál Gabriella tettek 

konfirmációi fogadalmat a gyülekezet előtt. Isten áldása kísérje őket tovább a megkezdett úton. 

3. Köszöntjük az ünnepi legátust, Kósa Márk Jánost, aki a Károli Gáspár Református Egyetem 2. 

éves teológus hallgatója. Isten áldása kísérje szolgálatát! 

3. Alkalmaink 

Kedden 19 órától tartjuk a Presbiterek bibliaóráját. 

Szerdán – hosszabb szünet után – 18 órakor folytatjuk a Bibliakör sorozatát. E heti olvasmányunk: 

1 Tim 5,17-6,3. 

Csütörtökön 18 órakor Pákozdon zárul a tóvidéki közös bibliaórák sorozata. Várjuk a gyülekezet 

tagjait erre az alkalomra is. 

Szombaton délután 14 órakor fiataljainkkal Válba indulunk, az ottani ifjúsággal való találkozásra. 

Vasárnap 10 órakor kezdődő istentiszteletünkön keresztelésre készülünk. Szakmáry Zoltán és Vajda 

Zsófia második gyermeke, Fülöp részesül a sákramentumban. 

4. Nyári táborok előkészületben: 

Július 1-3. Galyatető – ifjúsági hétvége (gyülekezetünk fiataljainak) 

Július 11-15. Nyári hittanos táborhét (5-12 éveseknek) 

Július 18-22. VIFI – egyházmegyei ifjúsági hét Gyenesdiáson 

 

E hónap végéig várjuk a jelentkezéseket ezekre a nyári táborokra! 
 

 

Az Úr Jézus legyen gyülekezetünk és életünk őriző pásztora! 

 


