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Testvérek, csendesedjünk el és kérjünk áldást a ma esti alkalomra, imádkozzunk! 

 

Istenünk hadd adjunk neked hálát azért, hogy megengedted, hogy megszülessünk erre a világra. 

Köszönjük Urunk, hogy olyan időben élünk, amit Te láttál jónak, amelyről Te döntötted el, hogy 

mi ezeket megéljük. Urunk, megvalljuk neked, hogy mi sokkal inkább szeretnénk kényelmesen, 

békességben, nyugodt körülmények között élni. Megvalljuk neked azt is, hogy gyakran zavar 

minket az, ami körülöttünk történik. De szeretnénk ma este megnyugodni a Te döntésedben, hogy 

ezt Te láttad jónak így. És Te tudod, hogy mit miért teszel. Urunk, add nekünk az elfogadás 

ajándékát. Hadd tudjuk elfogadni azokat a dolgokat, amiket Te megengedsz megélnünk. És hadd 

lássuk meg, hogy mi a Te célod, mi a Te terved velünk ezekben az időkben. Urunk, ha te látsz 

minket céltalanul, üresen bolyongani ebben a világban, akkor állíts a helyünkre, és mutasd meg a 

Te akaratodat ránk nézve ma este. Hadd kérjünk áldást erre az alkalomra, légy itt közöttünk és 

kinek-kinek az otthonában a képernyők előtt és Te mutasd meg Uram egészen személyesen 

nekünk, hogy hol akarsz minket látni, és hogyan akarsz minket látni. Kérünk, munkálkodj 

bennünk és közöttünk a Te igéd és lelked által.  

Jézus Krisztusért kérünk hallgass meg! Ámen. 

 

Egy olyan igeszakaszt hoztam a testvéreknek, ami nem kifejezetten a végidők jeleiről szól, de 

mégis nagyon sok mindenre rávezet bennünket és megmutatja nekünk azt, hogy mi is az, ami 

Isten célja, Isten akarata az övéivel abban az időben, amit mi éppen megélünk, egyre közeledve a 

végidőkhöz. A Jakab leveléből olvasok föl egy néhány igeverset a harmadik részből a 13. verstől 

kezdődően a 18. versig, amely így hangzik:  

 

Jakab 3,13-18 „Kicsoda bölcs és értelmes közöttetek? Helyes magatartásával mutassa meg tetteit 

bölcs szelídséggel. Ha pedig keserű irigység és viszálykodás van a szívetekben, ne dicsekedjetek 

és ne hazudjatok az igazság ellen. Ez a bölcsesség nem felülről jön, hanem földi, testi és ördögi. 

Mert ahol irigység és viszálykodás van, ott zűrzavar és minden gonosz tett is van. A felülről való 

bölcsesség pedig először is tiszta, azután békeszerető, méltányos, engedékeny, irgalommal és jó 

gyümölcsökkel teljes, nem részrehajló és nem képmutató. Az igazság gyümölcsének magvát pedig 

békességben vetik el a békesség szerzőknek.”  

Eddig a felolvasott ige. 

 

Testvérek, hogy ha körülnézünk a világban, a világban zajló események között, akkor azt látjuk, 

hogy olyan időket élünk, amik arra mutatnak, abba az irányba mutatnak, hogy egyre közelebb 

http://www.episzunago.com/


2 

 

 

www.episzunago.com 

 

kerülünk a véghez. Egyre közelebb kerülünk ahhoz az időhöz, amit úgy nevez a Szentírás, hogy 

a vég. Olyan jelek ezek, amiből látnunk kell, hogy közeledünk e felé az időpont felé. De mi 

mindeközben nem kell megfeledkeznünk arról, hogy mi a mi Urunkat várjuk vissza. Nem arról 

van szó, hogy történik velünk valami, amiről mi nem tudtunk, amit mi nem reméltünk, nem 

vártunk, vagy nem így akartunk, hanem arról van szó, hogy olyan dolgok teljesednek be, amire 

Isten figyelmeztet bennünket az Ő igéjében. Hallunk majd háborúkról, háborúk híréről, éhségek, 

földrengések, pusztulások, de ez nem a vég, ez csak a nagy nyomorúság kezdete. De minden 

nappal közelebb kerülünk a véghez.  

 

Én ezen a mai alkalmon nem arról szeretnék szólni, hogy milyen egyéb más jelei vannak még a 

végidőknek, hanem egy olyan fontos dologról, ami számomra évek óta nagyon fontos, és 

szeretném, ha a testvérek is meglátnák ennek ma este a fontosságát, hogy mind a közben, hogy 

megadatott számunkra, hogy éljünk a kegyelmi időben, és naponként egyre közelebb kerülünk az 

utolsó időkhöz, a véghez, számomra mindig kérdés és erről szeretnék szólni ma, hogy ezeket az 

időket, amiket éppen megélünk, azt hogyan és milyen emberként éljük meg. Mert nem élhetünk 

úgy, hogy én nem veszek tudomást azokról a dolgokról, amik történnek, nem élhetek úgy, hogy 

engemet ez nem érdekel. Én ezt most szeretném kihagyni, szeretnék egy hosszabb szünetet tartani, 

és nem szemlélni azokat az eseményeket, amiről Isten elmondta azt, hogy ez be fog következni.  

 

Milyen emberként élem meg ezeket a dolgokat? Nagyon fontos a keresztény ember életében, hogy 

azt az időt, amit Istentől kapott, milyen emberként éli meg. Mi a mi válaszreakciónk arra, amik 

történnek a világban. Az utolsó idők jeleire miként válaszolunk.  

 

Testvérek, meg lehet hallgatni nagyon sok igehirdetést arról, hogy mik az utolsó idők jelei. És 

lehet ezt úgy tenni, hogy nem reagálunk rá semmit. De a hívő élet, a keresztény élet nem erről 

szól. Ha Isten figyelmeztet, ha Isten szól, ha ő elmond valamit előre, akkor a mi döntéseink, azok 

egyfajta válaszreakciók az Isten szavára, az Isten megkeresésére, az Ő figyelmeztetésére. És ezért, 

legyen ma este kérdés, hogy mi jellemző ránk keresztény emberként ezekben az időkben? Hogyan 

éljük meg ezeket az időket? A helyünkön vagyunk-e? Tudják, testvérek, hogy a világ figyel 

bennünket. És látni, tudni akarja, hogy a keresztény ember hogyan viselkedik akkor, amikor a 

világ egyre közelebb kerül a végéhez. Milyen emberként éli meg a hitéletét? A közösségi életét, 

a társadalmi életét, a családi életét, a házasságát? Be lehet állni a sorba és azt mondani, hogy élek, 

mint a többi. Be lehet állni azok közé, akik nem akarnak tudomást venni a dolgokról. Be lehet 

állni azok közé is, akik azt mondják, hogy én nem szeretnék tudomást venni ezekről a 

szörnyűségekről. Én élem a magam kis világát, az nekem jó, vagy igyekszem jóvá tenni, és a 

többiről én nem akarok tudni. Szeretnék kimaradni ebből az egészből.  

De, ha keresztény ember vagyok, akkor ezt nem tehetem meg. Testvérek a hit nem magánügy, a 

hit közügy. Mert úgy, ahogyan a hitnek haszna van az én életemben, kell, hogy legyen haszna a 

mások életére is általam, a közösségem által, a gyülekezetem által. Csak úgy zárójelben, hadd 

legyen ez kérdés ma este, kinek van haszna a te hitedből? 

 

Ezzel kapcsolatosan, ahogyan éljük az életünk napjait közeledve a vég felé, az ige éppen erre 

világít rá, amikor ezt a kérdést teszi fel, hogy kicsoda bölcs és értelmes közöttetek? Úgy 

elgondolkodtam azon már egy ideje, hogy miért ezt a kérdést teszi fel Jakab? Nyilvánvalóan azért, 

mert a hívő ember alaptulajdonsága kell, hogy legyen a bölcs és értelmes magatartás.  

Testvérek, mi ezt a világban szoktuk keresni. Sokszor hit nélkül élő, istentelen emberek között 

keresünk bölcs és értelmes magatartású embereket. Azt mondja Jakab az Isten népének, hogy 

közöttetek ki az, aki bölcs és értelmes. Alaptulajdonsága a hívő életnek ez, hogy bölcsen és 

értelmesen éljem meg az életem napjait. Bölcsen és értelmesen éljem meg mindazt, ami 

természetesen hatással van rám, mert körülöttem történik. Nem tudom kikerülni, nem tudok 
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elrejtőzni, nem tudom azt mondani, hogy én szeretnék máshol lenni, mert ebben a világban élünk, 

nem véletlenül élünk itt, és ezeket az időket kell megélnünk. A történelem során nagyon sok 

közösség lett kárvallott közösséggé azért, mert ez a bölcs és értelmes magatartás hiányzott. És 

volt helyette bölcstelenség, volt helyette esztelenség, volt helyette értelmetlen döntéseknek a sora, 

és sokszor a közösség látta a kárát, és azt is ki kell mondanunk, hogy nagyon sok magát 

kereszténynek valló közösség ment csődbe, ment tönkre a bölcsesség és az értelem hiány miatt. 

 

Testvérek, nem születünk ilyennek, de újjászülethetünk ilyenné, bölccsé és értelmessé. Amikor 

történnek körülöttünk dolgok, szörnyűbbnél szörnyűbb dolgok. Egyre nehezebb végignézni egy 

híradót ugye, és látni azt, hogy mi van a világban, és amikor látjuk ezeket a szörnyűségeket, ezek 

kétségtelenül hatással vannak ránk. Ezek hatnak az érzelmeinkre, hatnak a gondolkodásunkra, és 

hatnak a döntéseinkre. Nagyon sok olyan döntést hozunk meg, amivel megpróbáljuk túlélni ezeket 

a dolgokat, vagy éppen megpróbáljuk elkerülni ezeket a dolgokat. Lásd, itt van egy háború. Azt 

hittük, hogy ez nem történik meg. Hoznunk kellett döntéseket. Hoznunk kellett a családunkra, a 

gyülekezetünkre nézve, sőt idegenekre nézve is döntéseket. Szembesülünk valamivel, amiről azt 

írja a Biblia, hogy ennek meg kell lennie. Ott van azok között a jelek között, amiről Isten világosan 

elmondja, hogy ez meg fog történni. És hadd mondjam el a testvéreknek, hogy nem volt ezt olyan 

egyszerű elfogadni, hogy miért éppen most történik? Hát Uram, nem várhatott volna ez még tíz-

húsz-harminc évet, vagy legalább, míg a gyermekeim felnőnek? Vagy majd, amikor már nincs 

más választásom, csak a háború? Nehéz volt ezt elfogadni. És ezek a dolgok hatnak ránk. Hatnak 

az érzelmeinkre, és hatnak a döntéseinkre is.  

És nem mindegy, hogy amikor ezeket mi látjuk, megtapasztaljuk, akkor ezek a dolgok milyen 

emberré tesznek minket? Mit váltanak ki belőlünk? Mit hoznak ki belőlünk? Milyen 

tulajdonságok jönnek felszínre? Milyen érzelmek törnek fel belőlünk ezeknek a dolgoknak a láttán 

és a hallatán? Ott van, hogy bölcs és értelmes maradok? Jellemző ránk ez a bölcs és értelmes 

magatartás?  

Bennem felmerült a kérdés, és nem azért mondom ezt el, hogy megbotránkoztassam a testvéreket, 

csupán csak szeretnék őszintén szólni az ige kapcsán, felmerült a kérdés, hogy hol van az a pont, 

amikor félretehetem a bölcsességet és félretehetem az értelmet? Amikor már nem várja tőlem ezt 

senki. Amikor már én sem várom el magamtól. Amikor lehetek olyan, mint rajtam körül nagyon 

sokan. Amikor beállhatok azok sorába, akik bölcstelen és értelmetlen döntéseket hoznak, és nem 

kéri számon senki. Isten megérttette velem, hogy ez nem attól függ, hogy mit vár el tőlem a 

környezetem. Mert bár megváltozhat rajtam körül minden, az Isten elvárása felém, az nem a 

körülményeimtől függ. Hanem attól, hogy Ő mit bízott rám. És amit rám bízott, azt nekem minden 

körülmények között meg kell tennem és meg kell élnem.  

Azt mondja az ige, arról beszél, hogy a mi cselekedeteink bemutatnak minket a világnak. A 

cselekedeteink beszélnek arról, hogy mi milyen emberként élünk ebben világban. Ha a 

döntéseink, a tetteink az Istentől kapott bölcsességből és értelemből táplálkoznak, akkor azt 

mondja az ige, hogy az bölcs szelídséggel odaélhetem mások elé. Nem magamutogatásról beszél 

az ige, hanem azt mondja az ige, hogy mutassa meg tetteit bölcs szelídséggel. Vagyis éljem meg. 

Nem büszkén, szelíden, bölcsen. Éljem oda mások elé. És nem véletlenül említettem ezt a szót, 

hogy miből táplálkoznak a cselekedeteink. A forráson van a hangsúly, testvérek, a forráson. Mi a 

te cselekedeteidnek a forrása? Mert beszél itt az ige a következő veresekben arról, hogy ha pedig 

keserű irigység és viszálykodás van a szívetekben. Rögtön a szívről beszél. Az a forrás. De, hogy 

ha a szíved tiszta, ha a te bölcsességed Istentől való, akkor ez lesz forrássá.  

 

Egy néhány gondolatot hadd mondjak el erről a bölcsességről, amit itt az ige említ. A Bibliában 

a bölcsességnek nagyon sok jelentése van, de számomra a legfontosabb, az a szüntelen Istenre 

figyelés, amivel az ember keresi, tudni akarja és elfogadja az Isten akaratát. Azt tartották bölcs 

embernek, aki mindenben Isten akaratát kereste. Nem a fehér szakáll meg az ősz haj tesz minket 
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bölccsé, én nagyon sok embert láttam már fehér szakállal meg ősz hajjal nagyon bölcstelenül élni. 

A bölcsesség, az az Istenre való meg nem szűnő figyelmesség. Isten akaratának állandó keresése 

és elfogadása. Értelmesnek lenni azt jelenti, hogy Isten által vezetettnek lenni. Úgy élni meg a 

napjaimat, hogy azokban az időkben, amiket meg kell élnem, én igyekszem értelmes döntéseket 

hozni. Igyekszem olyan döntéseket hozni, amik az Isten ügyét tartják szem előtt, amik Isten 

akaratához vannak igazítva és Isten szavára történnek. Bölcsesség jelenti az előrelátást. Előre 

gondolkodni. Utólag nagyon sokan gondolkodunk, hogy nem így kellett volna, másként kellett 

volna ezt megélni, elmondani, megszólalni. De előre gondolkodni, az egy Istentől kapott ajándék. 

Előre végiggondolni, és elkérni benne az Isten vezetését, ez sokkal nehezebb, de nem lehetetlen. 

És hadd kérdezzem meg testvérek, hogy jellemző ránk ez a fajta gondolkodás, ez a fajta életmód, 

amiben úgy, ahogyan az ige itt kérdezi, hogy kicsoda bölcs és értelmes közöttetek, bölcsesség és 

értelem jellemző ránk? És itt most hadd kérjek mindenkit, hogy ne rögtön a gyülekezetére 

gondoljon, hanem elsősorban saját magára. Mert, amit mi megélünk személyes hitéletünkben, mi 

azt visszük be a gyülekezetünkbe. Nagyon sok gyülekezet kritikus ember él, aki nagyon sok rossz 

dolgot el tud mondani a gyülekezetéről, de testvérek, a gyülekezet, az egy gyűjtő hely. Azoknak 

a helye, akik odamennek. Annak a helye, amit ők odavisznek. És jó lenne, ha ez kérdés lenne 

számunkra, hogy ismernek-e minket úgy, mint bölcs és értelmes embereket? Akiknek az életén 

ott látják az Isten vezetését. Ott látják benne az Isten akaratát megvalósulni. Tekinthetnek-e ránk 

úgy, mint Isten munkatársaira ezekben a dolgokban?  

 

Az idők folyamán megélt dolgaink, ahogyan megéljük, azok bizonyságok. Olyan bizonyságok, 

amik ott történnek a világ előtt, mások előtt. A magatartásunk bizonyíték arra, hogy ki 

munkálkodik az életünkben. Milyen forrásból merítünk nap, mint nap, bár ezeket jó lenne néha 

eltitkolnunk, de ott vannak bizonyítékként. Bizonyítják azt, hogy mi kihez tartozunk, ki a mi 

életünknek, a döntéseinknek a forrása, mi motivál bennünket, mi visz előre, vagy éppen mi tart 

vissza. Bizonyítékok, bizonyságok. És olyan jó lenne végiggondolni azokat a dolgokat, amiket mi 

odaélünk mások elé, hogy ezek hozzásegítik a környezetünket ahhoz, hogy ők is Istenre figyelők 

legyenek, vagy éppen ahhoz segítik hozzá, hogy még inkább elforduljanak az Istentől. Mi 

jellemző a bölcs és értelmes emberre?  

Hadd olvassam föl az igéből még egyszer azokat a jellemvonásokat, amiket az ige említ meg. A 

tizenhetedik versben azt olvassuk, hogy a felülről való bölcsesség pedig először is tiszta, azután 

békeszerető, méltányos, engedékeny, irgalommal és jó gyümölcsökkel teljes, nem részrehajló és 

nem képmutató. Hogy ha végiggondoljuk ezeket a dolgokat, akkor nagyon könnyen 

észrevehetjük, hogy Jakab ezt nem köti időhöz. Nem azt mondja, hogy néha napján nem árt, ha 

ilyenek is vagytok. Nem azt mondja, hogy ilyeneknek kell lennetek, amikor például 

gyülekezetben vagytok, vagy valamilyen igei alkalmon vagy közösségi alkalmon vesztek részt. 

Nem is azt mondja, hogy próbáljatok így élni, amikor több hívő vesz titeket körül. Hanem egy 

olyan életmódról ír az ige, amit nekünk minden időben így kell megélnünk. Ezzel a bölcsességgel, 

ami tiszta, ami békeszerető, ami méltányos, ami engedékeny, ami irgalommal és jó 

gyümölcsökkel teljes, és nem részrehajló és nem képmutató.  

Akkor feltevődik a kérdés, hogy nem vonatkozik ez csak a békeidőkre? Nem, nem. Hívőnek lenni 

minden időben kell. Hívőnek lenni nem elég alkalmanként. Bölcs és értelmes életet élni nem akkor 

kell, amikor nincs más dolgom, hanem minden időben. Miért? Azért, mert ahogyan közeledünk a 

végidőkhöz, azt ne felejtsük el, hogy személyes életünkben közeledünk ahhoz a naphoz, amelyen 

majd megítéltetünk. Hogy többre bízatunk, vagy éppen el kell mennünk bal felé. Testvérek, a 

személyes hitéletünk lesz az, ami döntő lesz az örök életünkre nézve. Hogy hogyan éltem meg ezt 

az időt? És nem az lesz a döntő, hogy volt-e háború, volt-e katasztrófa, volt-e éhínség, volt-e 

földrengés amikor éltünk, nem! Ezekről nem beszél a Biblia, hogy ezek döntik el a folytatást . A 

folytatás attól függ, hogy hogyan éltem a jelenben, hogyan éltem meg ezeket az időket, amiket 

Isten persze megenged körülöttünk, és engedi, hogy megtörténjenek velünk. Mi jellemző a bölcs 
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és értelmes emberre tehát? Az, hogy úgy éli meg az életét, bármi történjen körülötte, hogy abban 

ő Istenre figyel.  

 

Szeretném felhívni a testvérek figyelmét a 18. versre! Azt mondja az ige, hogy az igazság 

gyümölcsének magvát pedig békességben vetik el a békességszerzőknek. Azok a jellemvonások, 

amiket itt az ige felsorol, azok olyanok, mint a magvak. Olyan magvak, amelyeket Isten odaad az 

övéinek, és az övéi, megélve ezeket a dolgokat, elvetik a világban. Ha ezeket az igazság magvait 

elvetjük ebben az igazságtalan világban, akkor ezek kikelnek. Nagyon sokszor panaszkodunk, 

hogy milyen ez a világ. Panaszkodunk, hogy mennyi gonoszság van, mennyi gyűlölet, mennyi 

szeretetlenség, mennyi hitetlenség, istentelenség van ebben a világban. Testvérek, Isten nem azt 

ígéri az övéinek, hogy Ő majd megváltoztatja a körülményeimet. Azt mondja, hogy ha nagyon 

sok minden van, ami téged felháborít, vagy ami miatt panaszkodnál, akkor megváltoztatom? Nem 

ezt mondja Isten, hanem Ő engem akar megváltoztatni és megtanítani élni ezekben a 

körülményekben, ebben a világban. Nem kivenni a világból, megtartani ebben a világban. Ilyen 

körülmények között. És hadd hívjam fel a testvérek figyelmét egy nagyon fontos dologra, hogy 

ezek a magvak, az igazság gyümölcsének magvai, ezek nem véletlenül adatnak oda az Isten 

népének. De csak az Isten népének adatnak oda, hogy ők vessék el. Ez az Istentől kapott 

feladatunk. Bármilyen legyen a világ, Isten feladatot bíz az övéire. És nem azt mondja, hogy na 

jó, akkor dőljetek hátra, és várjátok ki a végét, és várjátok meg, míg békesség lesz, teljes nyugalom 

vesz körül benneteket, amíg zavartalan körülmények között el tudjátok majd dönteni, hogy 

teszitek, vagy nem. Nem ezt mondja Isten. A feladatom nem a körülményeimnek a függvénye. 

Bár sokszor meghatározzák, persze, korlátozzák, vagy éppen elősegítik. De látva a végidők jeleit, 

az a kérdés, hogy a helyemen vagyok-e? Nem a panaszomat kell elmondanom, nem a fölött kell 

siránkoznom, hogy milyen ez a világ. Ismerjük az igét testvérek, amit vet az ember, azt aratja, 

ugye. Nem az a kérdés, hogy van-e lehetőségem, vagy van-e idő, vagy van-e alkalom a vetésre, 

ez nem kérdés. És az sem kérdés, hogy lesz-e aratás, hanem az a kérdés, hogy amikor majd Isten 

számonkér a vetés idejéről, akkor én hol leszek? Azok között, akik az igazság gyümölcsének a 

magvait vetették el, mert bölcsen és értelmesen éltem meg az életemet, vagy azok között, akik 

talán próbáltak kimaradni ebből az egészből? Vagy azok között leszek, akik szűk, vagy tágabb 

körben elmondták a véleményüket a világban történő dolgokról? Vagy azok között leszek, akik 

mindig valahol próbáltak nyugodtabb helyet keresni, ahol nem zavarják őket a körülmények, és 

ezt ne értsük most félre testvérek, folyamatos menekülésben voltam a helyzet elől, a világ elől, 

vagy tényleg ott leszek azok között, akik az igazság gyümölcsének a magvait vetették. Azért, mert 

elfogadtam Istentől a feladatomat, ráfigyelve bölcsen és értelmesen akartam megélni életemnek 

minden idejét, tudomásul vettem, hogy minden Isten terve, döntése és akarata szerint történik és 

nem véletlenül történik, és kerestem a helyemet ebben a világban, kerestem azt, ami rám 

vonatkozik ebben, és szerettem volna megélni az életem idejét azzal a bölcsességgel és 

értelemmel, ami felülről való, és így kedves Istennek.  

Testvérek, lát-e minket Isten ebben az áldott vetésben? Ez egy kiváltság. Nemcsak, hogy megtanít 

Isten élni, hanem még feladatot is bíz rám, hogy az igazság gyümölcsének magvait vessem, hogy 

az majd kikeljen azoknak, akik újra békességet szereznek, akik majd munkálkodnak a békességen. 

  

Azt a kérdést hagytam a végére, hogy mi a te válaszod az utolsó idők jeleire? Ha az Isten szemléli 

ma az életünket, milyen magatartással, milyen életvitellel lát bennünket? Elmondtam azt az elején, 

hogy a mi magatartásunk, a mi döntéseink, a mi hitbeli cselekedeteink egyfajta válasz az Isten 

szavára, az Isten döntésére. Mit lát ma Isten rajtunk? És igen, ez is fontos, hogy mit lát a 

környezetünk. Láthat-e Isten a helyünkön, elfogadva, megnyugodva Isten akaratában, úgy, hogy 

teszem a dolgomat, azt, amit Ő bízott rám. Vagy talán valamilyen rejtőzködésben, menekülésben 

lát engem az Isten. Testvérek az az élet, amiben nem tudom elfogadni Isten akaratát, abban én 

elkezdhetek állandóan imádkozni azért, hogy minden szűnjön meg, minden változzon meg, 
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minden legyen jobb és békésebb, de nem fogom tudni elfogadni, ha nem így lesz. Isten jól tudja, 

hogy mit miért tesz. Látom-e a helyemet ebben a világban, a gyülekezetemben, a közösségemben, 

a családomban, apaként, anyaként, feleségként, férjként, nagyszülőként, és lát-e Isten minden 

közösségben, kicsi vagy nagy közösségben, bölcs és értelmes élettel?  

 

Isten ezeket a dolgokat bízta rám, hogy ezt adjam át, és olyan jó lenne, ha végiggondolnánk a 

személyes életünkbe azt, hogy hol lát ma Isten? Tudom, hogy nehéz elvonatkoztatni a világtól. 

Nem is ezt kéri Isten, hogy feledkezzünk meg arról, ami történik, de nem véletlenül ad az 

életünkben csendet, amikor törődhetünk a hitéletünkkel, a személyes dolgainkkal, mert nemrég 

olvastuk a Római levélben, hogy majd a cselekedeteink alapján ítéltetünk meg. És ebben ott 

vannak a döntéseink, ott van ez egész életmódunk, az egész hívő életünk. Isten ezt akarja 

orvosolni, ha kell, gyógyítani, ha kell, megerősíteni, és ha minden rosszul van, akkor újat 

teremteni.  

 

Isten áldjon meg mindnyájunkat az elcsendesedésben, hadd adjon őszinte, bölcs gondolkodást, és 

hadd adjon hitben való megújulást!  

Imádkozni fogunk testvérek, és az én imádságom után hagyok egy néhány pillanatot, amikor 

csendben magunkban elmondhatjuk a mi imádságainkat, majd pedig elmondjuk együtt az úri 

imádságot. Csendesedjünk el Isten előtt! 

 

Istenünk, hadd adjunk neked hálát azért, hogy a mi életünk ott van Teelőtted. Urunk, bár tudjuk 

azt, hogy előtted elrejteni semmit nem lehet, de megvalljuk neked, hogy néha mégis 

megpróbáljuk. Arra szeretnénk kérni, hogy Te világíts rá a mi életünkre, és mutasd meg nekünk 

azokat a dolgokat, amik talán nincsenek a helyén. Mutasd meg azt is Uram, hogy hol tart a Te 

munkád a mi életünkben. Láttasd meg velünk azokat a dolgokat, amiben talán mulasztottunk, ami 

elől lehet, hogy el akartunk menekülni. Mutasd meg azokat a feladatokat, amiket ránk akartál 

bízni, de mi talán kibújtunk alóla. Hadd kérjünk téged arra Istenünk, hogy teremts csendet a mi 

szívünkben, hogy halljuk a Te szavadat, a Te hangodat. És Urunk, Te hallgass meg bennünket, 

hadd álljunk a helyünkre, hadd lássanak bennünket úgy, mint a Te hívő népedet, akik bölcsen és 

értelmesen élnek. Ments meg minden esztelen, bölcstelen dologtól. Te tisztítsd ki a mi életünket 

ezektől! És így áldd meg a mi hitben való növekedésünket, hogy amikor majd eljön az a nap, 

amikor meg kell állnunk előtted, akkor ne kelljen szégyenkeznünk, hanem úgy állhassunk ott, 

mint akiket többre bízol majd. Kérünk hallgass meg minket, és hallgasd meg most a csendben 

elmondott imádságainkat is.  

Legyen meg Urunk mindenben a Te akaratod. Ámen.  

Mondjuk el együtt az úrtól tanult imádságot.  

 

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. 

 

„Növekedjetek a kegyelemben, és a mi Urunk, Jézus Krisztus megismerésében, Övé legyen 

a dicsőség mind most, mind örökkön örökké.”  

Ámen. 


