
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Némelyek pedig, akik Júdeából jöttek le, így tanították a testvéreket: Ha 
nem metélkedtek körül a mózesi szokás szerint, nem üdvözülhettek. 2 Mivel 
pedig Pálnak és Barnabásnak nem kis viszálya és vitája támadt velük, úgy 
rendelkeztek, hogy ebben a vitás ügyben Pál, Barnabás és néhányan mások 
is menjenek fel az apostolokhoz és a vénekhez Jeruzsálembe. 3 Miután a 
gyülekezet útnak indította őket, áthaladtak Fönícián és Samárián, 
elbeszélték a pogányok megtérését, és nagy örömet szereztek minden 
testvérnek. 4 Amikor megérkeztek Jeruzsálembe, örömmel fogadta őket a 
gyülekezet, az apostolok és a vének, ők pedig elbeszélték, milyen nagy 
dolgokat tett velük Isten. 5 Előálltak azonban néhányan, akik a farizeusok 
pártjából lettek hívőkké, és azt mondták, hogy körül kell metélni azokat, és 
meg kell parancsolni nekik, hogy tartsák meg Mózes törvényét. 6 
Összegyűltek tehát az apostolok és a vének, hogy tanácskozzanak ebben az 
ügyben. 7 Amikor nagy vita támadt, Péter felállt, és így beszélt hozzájuk: 
Testvéreim, férfiak, ti tudjátok, hogy régtől fogva engem választott ki Isten 
közületek, hogy az én számból hallják a pogányok az evangélium igéjét, és 
higgyenek. 8 A szíveket ismerő Isten pedig bizonyságot tett mellettük, 
amikor éppen úgy megadta nekik is a Szentlelket, ahogyan nekünk, 9 és nem 
tett semmi különbséget közöttünk és közöttük, mert hit által megtisztította 
szívüket. 10 Most tehát miért kísértitek azzal Istent, hogy olyan igát akartok 
a tanítványok nyakába tenni, amelyet sem atyáink, sem mi nem tudtunk 
elhordozni? 11 Ellenben mi abban hiszünk, hogy az Úr Jézus kegyelme által 
üdvözülünk. Éppen úgy, mint ők. 12 Ekkor elcsendesedett az egész gyűlés, és 
meghallgatták Pált és Barnabást, amint elbeszélték, milyen nagy jeleket és 
csodákat tett általuk Isten a pogányok között. 13 Amikor elhallgattak, 
megszólalt Jakab, és ezt mondta: Testvéreim, férfiak, hallgassatok meg! 14 
Simon elbeszélte, hogyan gondoskodott már kezdetben Isten arról, hogy a 
pogányok közül népet szerezzen magának. 15 És ezzel egyeznek a próféták 
szavai, amint meg van írva: 16 „Ezután visszatérek, és felépítem Dávid 
leomlott sátorát, romjait is felépítem, és helyreállítom azt, 17 hogy keresse 
az emberek maradéka az Urat, és mindazok a népek, amelyeket 
tulajdonomnak neveztem. Így szól az Úr, aki ezeket 18 öröktől fogva 
ismertté tette.” 19 Ezért én úgy gondolom: ne terheljük meg azokat a 
pogányokat, akik megtérnek Istenhez, 20 hanem rendeljük el nekik, hogy 
tartózkodjanak a bálvány okozta tisztátalanságtól, a paráznaságtól, a 
megfulladt állattól és a vértől. 21 Mert Mózesnek ősidőktől fogva minden 
városban megvannak a hirdetői, hiszen a zsinagógákban minden szombaton 
olvassák.  
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  Csendes imádság 
  Ráfelelő ének: „Törd el az időt…” (ld. túloldalon) 

  Imádság 
  Miatyánk 
 

  Hirdetések (ld. jobb oldalon  ) 
  Születésnaposok köszöntése 
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 GYÜLEKEZETI HÍREINK: 
 

 Ezen a héten búcsúztunk Bárdi Jánostól – Isten 
vigasztalását kérve 

 Beszámolók: Adventi Gyerek Délután  

 Jövő heti alkalmaink:  Kedd 1000 Baba-Mama 
Kör  Szerda 900: Bibliaóra  Péntek 1630 

KonfIFI  Péntek 1800 Ancora IFI  Vasárnap 
900: Kánon Kör illetve Imakör  Vasárnap 1000: 

Istentisztelet és gyerek-Istentisztelet;  Házi 
Biblia Körök  

 Adventi elmélkedés Bonhoeffer-rel – dec.8. 
Istentisztelet után 

 Téli időszakban hó eltakarításra várunk 

segítséget! Jelentkezni Karsai Lászlónál v. Szabó 
Zsuzsánál lehet. 

 Időseink adventi ebédje: december 11. 1200 

 2020 februártól (9 alkalom): Keresztkérdések!!! 

Jelentkezzünk mi magunk, hívogassuk 
barátainkat, családtagjainkat! MEGHÍVÓK a 

kijáratnál! 

 HÁZAS HÉTVÉGE: Vác, február 8-9. Jelentkezés 

Kovács Zsófiánál (2000 Ft/fő). 

 Elkészült új Kiegészítő Énekeskönyvünk javított 
változata. Akik a hibás változatból vettek, ingyen 

kicseréljük, illetve lehet most már vásárolni is 
belőle. A templomi példányokat ne vigyük el! 

 A láblécben találhatunk fontos információkat! 

 

Az Úr legyen Gyülekezetünk őriző pásztora!  

Tégy, Uram, csodát 

velem, bennem, és 

általam! 
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Az utcák megtelnek majd fenséges dicséreteddel, 

Városunk népe így kiált: Hallelúja! 

Nemzetünk térdre hull és leteszi életét a kezedbe, 

Minden nép lábadhoz borul, Jézus! 

Áldja neved a templomunk! / Áldja neved a városunk! 

Áldja neved a nemzetünk! / Áldja neved minden nép! 

Hatalmas trónod előtt sírunk az elveszettekért 

Könnyek közt kiáltjuk, jöjj hát el Szentlélek! 

 

Szentlélek jöjj, lobogó láng, 

Szentlélek jöjj, a világ vár. 

Szentlélek jöjj, viharos szél, 

Jöjj, áradj szét. 

Jöjj el élõ vízforrás, / Jöjj, a szívünk Téged vár, 

Jöjj, ki fényt adsz lelkünknek, / Jöjj, úgy vágyunk Rád. 

 

Jöjj igazság forrása, / Jöjj, imádunk mindnyájan, 

Jöjj, reményünk éleszd fel, / Jöjj kegyelmeddel. 

 

Jöjj, a néped gyûjtsd egybe, / Jöjj, az alvót ébreszd fel, 

Jöjj, a bûntõl tisztíts meg, / Bátoríts minket 

 

Törd el az időt, és állj meg végre! Zárd ki a zajt, mely 

körbevesz! És légy csendben! Légy csendben egy kicsit! 

Csukd be a szemed, és állj meg végre! Hogy a vibráló fények 

ne tévesszenek meg, És légy csendben! Légy csendben egy 

kicsit! 

A csendben csodák történnek, Szorító kötelek hullanak le,  

És megszólal az Isten! 

A csendben csodák történnek, Csüggedt kezed, gyenge térded, 

Mennyei erő járja át! 

Kívül csend, benned nagy csaták, És végül győzelem! 

 
Innen a szószékről körbenézve majdnem az egész 

jelenlévő gyülekezet látszik. De talán, ha néha ti is 

körbelestek, akkor rácsodálkoztok arra, milyen színes a 

gyülekezetünk. Milyen sokfélék vagyunk. Mindenkinek 

megvan az a története, ahogy idekerült. Amilyen utat bejárt, 

ismerősökkel, barátokkal, családdal vagy lehet, hogy „csak” 

Istennel, egészen idáig, hogy most itt ülhessen a padban. 

Hogyan summáznád a saját utad? Hogyan foglalnád össze 
azt az utat, ami idáig vezetett téged, ha az lenne a kérdés, 

legközelebb ki ülhet le melléd a padba? A templom éve van 

most, hosszú utat jártunk be mindannyian, míg újra ezekbe a 

padokba ülhettünk, míg Isten országát a megszokott módon 

és helyen tapasztalhattuk ismét. Mit mondanánk hát? 

Hogyan kell Istent valóban, itt és most tisztelnünk? 

Péter apostolnak is summáznia kellett az apostoli 

zsinaton. Belecsöppent egy munkaértekezletbe, amin óriási 

súlya volt a szavainak, abban a kérdésben, kiket és hogyan 

engedjenek maguk közé Krisztus követői? Ez a pár mondat 

összefoglalja azt a hosszú utat is, amit Péterrel együtt 

jártunk végig a Bibliakörökben az év folyamán.   

 

Péter legfontosabb tanulsága: az Úr Jézus kegyelme által 
üdvözülünk. Mindannyian. Sokáig tanulta ezt Péter is. 

Tapasztalta Jézussal való közös útjának kezdetén, a 

csodálatos halfogás után, amikor csak annyit tudott 

mondani: menj el tőlem, mert bűnös ember vagyok, Uram! 

De Jézus ahelyett, hogy otthagyta volna őt, kiválasztotta 

arra, hogy vele éljen, tanuljon tőle, hogy hirdesse az 

örömhírt. Ezen az úton számtalan csodát átélt Jézussal, több 

ízben jelen volt, amikor Jézus megbocsátotta valakinek a 

bűnét és ezzel együtt meg is gyógyította az illetőt. Sokat 

látott, megélt tanítványként is szembesülnie kellett azzal, 

hogy az üdvösség, az hogy valaki Istennel élhet már itt és 

majd az örökkévalóságban is, Jézus Krisztus tette miatt 

lehetséges. Lehet elfogadni, vagy lehet nem elfogadni Jézus 

Krisztus ajándékát, hogy az életét adta a miénkért cserébe, 

de sem kiváltani, sem porciózni nem lehet. Ezzel szembesült 

akkor Péter, amikor háromszori tagadása után, Jézus csak 

annyit kérdezett tőle, szeretsz-e engem? Megtanulta, hogy 

sem hősködése, sem bukása nem válthatja ki és nem 

szüntetheti meg Krisztus kegyelmét. De, amikor Kornéliusz 

római százados, tehát egy nem zsidó származású, azaz 

pogány ember házába kellett hirdetnie az örömhírt és ezek 

az emberek ugyanúgy megkaphatták a Szentlelket, akkor ott 

megértette, hogy a kegyelem ilyen módon sincs az ő 

kezében, nem porciózhatja, nem korlátozhatja csak a 

választott népre. Péter summája ez tehát: az Istenhez való 

tartozás, az örök élet, tehát az üdvösség kérdésében csakis 

Jézus Krisztus kegyelme számít.  

Szeretett Testvéreim! Hogy vagytok a kegyelem 

kérdésével? Őszintén, a szívetek mélyén. Nem elméletben, 

hanem gyakorlatban. Sokszor azt tapasztalom magamon is, 

másokon is, hogy igen kínosan érint bennünket a 

mindennapokban. Mert el sem tudjuk képzelni, hogy nem a 

tudásunk, a hatalmunk, a kapcsolataink, a vagyonunk, a 

képességeink nyitják az ajtót, vagy épp a szokásaink, 

hagyományaink, törtvényeink. Éppen ezért nagyon könnyű a 

gyakorlatban Krisztus megváltó munkája mellé odatenni 

valamit, kézzelfoghatót, ami magunkból fakad. Az apostoli 

zsinat kérdése ez volt – kell-e előbb zsidóvá lennie 

valakinek ahhoz, hogy keresztyén lehessen? Vagy 

megmaradhatnak a saját népük, nemzetiségük, kultúrájuk 

részeseinek? Utóbbi mellett döntöttek az apostolok és így 

terjedhetett el az örömhír szerte a világban: mindig 

aktuálisan, frissen megszólítva az örömhírre vágyókat, 

ugyanakkor a lényegi kérdésekben nem engedve Jézus 

Krisztus igazságából. 

 

Péternek ezt is sokáig kellett tanulnia, nekünk talán még 

tovább kell! Nincs olyan testvéreim, hogy az én igazságom, 

a te igazságod, a mi igazságunk! Persze, ragozni el lehet, de 

valójában egyedül Isten igazsága létezik, ami a kereszten 

mutatkozott meg a maga teljességében. Mit jelent ez? A 

bezzeg mi, bezzeg én kultúrája helyett az éppen úgy, mint 

ők kultúráját. Mit mond Péter? 8 A szíveket ismerő Isten 

pedig bizonyságot tett mellettük, amikor éppen úgy megadta 
nekik is a Szentlelket, ahogyan nekünk, 9 és nem tett semmi 

különbséget közöttünk és közöttük, mert hit által 

megtisztította szívüket. 10 Most tehát miért kísértitek azzal 
Istent, hogy olyan igát akartok a tanítványok nyakába tenni, 

amelyet sem atyáink, sem mi nem tudtunk elhordozni? 

Látjátok! Nektek sem sikerült minden Istentől kapott és 

magatok által magyarázatként megalkotott törvényt 

megtartani, mástól miért várjátok? Miért akarjátok 

felülbírálni Istent, még szorosabb kaput állítva a másik elé? 

Szeretett Testvéreim! Olyan emberekkel vitatkozik Péter, 

akik Isten ügyéért égnek, akik tényleg mindent meg akarnak 

tenni azért, hogy minden a lehető legtökéletesebben 

történjen, de pont ezért nem látnak túl magukon. Az 

igazságosztók, a versenyzők világában mindig így van. De 

ez nem a kegyelem világa: ott ugyanis nem vagyok különb a 

másiknál. Nem felülről akarom megmondani, mit hogyan 

kell vagy sem, nem ítélkezem a másik felett, mert ugyanúgy 

Isten jóságából élek én is, mint a másik. Nem elvtelen 

engedésre hív bennünket a kegyelem, hanem hitvallásos 

szeretetre!  

 

Szeretett Testvéreim! Akkor, amikor karácsonyra 

készülődünk és mindenki fokozott idegállapotba kerül, …, 

akkor, amikor sorban állunk, dugóban ülünk, vagy pont nem 

tudjuk megvenni, mert az orrunk előtt vitték el az utolsót, 

akkor is jusson eszünkbe, mi is éppen úgy az Úr Jézus 

kegyelme által üdvözülünk, mint az a sok másik mellettünk. 

Nekik éppúgy szükségük van az örömhírre, mint nekünk! 

Legyünk azok, akik ezt visszük a világba, hogy egyszer az a 

másik is itt ülhessen velünk a padban… 
 jani lívia 


