
 

 
 
 

Jézus így szólt a tanítványokhoz: 

 
 (Jn 20,22) 

 Október a tűz, a forradalom, az emlékezet, a szabadság, az áldozat és a reformáció hónapja. Tele van 

mozgással, lendülettel, dinamizmussal, lelkesedéssel és elszántsággal. A tűz és az ősz színeinek jóleső látványa 

és melengető hatása áthatja testünket, lelkünket ilyenkor, októberben. Egyszerre van jelen a történelmi 

emlékezet, reformátor elődeink egykori helytállása, egykori és mai hithősök győzelmeinek hajtó ereje. Ma is 

elindulásra, megmozdulásra, aktivitásra sarkallnak bennünket. De mit ér az emlékezet tűz nélkül? Mit ér az 

egykori történelem mai konzekvenciák és tettek nélkül? Mit ér a Reformáció eseménye anélkül, hogy a mi 

életünket is áthatná és meghatározná ez a „szent örökség”? Ha ez a „szent örökség” csak holt betű és muzeális 

érték a templomi vitrinünkben, akkor semmit sem használhat nekünk! Vegyük ki a múzeumi vitrinből, és váljék 

minket is indító, vezérlő, bátorító és útmutató erővé mindez a kincs a mi életünkben is! 

 Milyen egyszerűen mondja Jézus: „Vegyetek, Szentlelket!” Tudjuk azonban, hogy a boltokban nem 

lehet ilyesmit venni! Nem vehetjük meg pénzért sem, mert megfizethetetlen kincsként kaphatjuk meg a 

Szentlelket, ha őszinte szívvel kérjük azt Atyánktól! Tegyünk így mi is, és ahogy II. Rákóczi Ferenc tette, 

imádkozzunk mi is! 

 „Befejezted Uram, megváltásunk egész művét. Megadtad apostolaidnak Szentlelkedet. Elküldted Őt, 

hogy az igazságot megerősítsd a szeretet által. Ez idáig nádszálak voltak tanítványaid. A Szentlélek által 

oszlopokká erősödtek. Ezt a Lelket kérem Tőled! Tekintsd hát egyszerűségemet, növeld szeretetemet, s hogy 

neked tetsző módon teljesíthessem akaratodat, s mindazt, amire rendeltél. Ámen.”   

Bajuszné Orodán Krisztina 

   

Sík Sándor 
 

 
 

Téged Isten dicsérlek  
és hálát adok mindenért. 

Hogy megvolt mindig a mindennapim  
és nem gyűjtöttem másnapra valót,  

hála legyen. 
 

Hogy mindig jutott két garasom adni,  
és magamnak nem kellett kéregetnem,  

hála legyen. 
 

Hogy értenem adatott másokat,  
és nem kellett sírnom, hogy megértsenek,  

hála legyen. 



Hogy a sírókkal sírni jól esett,  
és nem nevettem minden nevetővel,  

hála legyen. 
 

Hogy megmutattál mindent, ami szép  
és megmutattál mindent, ami rút,  

hála legyen. 
 

Hogy boldoggá tett minden, ami szép  
és ami rút, nem tett boldogtalanná,  

hála legyen. 
 

Hogy sohasem féltem a szeretettől  
és szerethettem, akik nem szerettek,  

hála legyen. 
 

Hogy akik szerettek, szépen szerettek,  
és hogy nem kellett nem szépen szeretnem,  

hála legyen. 
 

Hogy amim nem volt, nem kívántam,  
és sohasem volt elég, aki voltam,  

hála legyen. 
 

Hogy ember lehettem akkor is,  
mikor az emberek nem akartak emberek lenni,  

hála legyen. 
 

Hogy megtarthattam a hitet,  
és megfuthattam a kicsik futását,  
és futva futhatok az Érkező elé,  

s tán nem kell a városba mennem  
a lámpásomba olajért,  

hála legyen! 
 

Hogy tegnap azt mondhattam: úgy legyen!  
és ma is kiálthatom: úgy legyen!  

és holnap és holnapután és azután is  
akarom énekelni: úgy legyen! –  

hála legyen, Uram!  
hála legyen! 
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 A Filippi 4,6-7-ben találhatjuk a Biblia egyik legnehezebben betartható tanácsát: „Semmiért ne 

aggódjatok, inkább mindenért imádkozzatok. Mondjátok el Istennek, hogy mire van szükségetek, és adjatok 

Neki hálát mindenért, amit tett. Ha ezt teszitek, megtapasztaljátok Isten békéjét.” Filippi 4,6-7 (New Living 

Translation [NTL] fordítás.) 

 Nem könnyű abbahagyni a mindennapi élet dolgaiért való aggódást, de a vers következő részében erre is 

találunk segítséget: „Mindenért imádkozzatok..., és adjatok Neki hálát mindenért, amit tett.” A hálaadó imák 

békét adnak. Amikor aggódni kezdesz, imádkozz. 



 Azok, akik maguk is szülők, könnyen meg tudják érteni, hogy milyen ereje van a hálaadó imáknak. A 

legtöbb szülő nem örülne annak, ha gyermekei állandó jelleggel csak kérnének, anélkül, hogy egyszer is 

megköszönnék, amit kaptak. Isten is így gondolja. Azt szeretné, hogy kérjünk Tőle bármit, amire szükségünk 

van. Csak az Új Szövetségben 20 helyen olvashatjuk azt a felhívást, hogy kérjük Tőle. Azonban Ő azt szeretné, 

ha hálával kérnénk. 

 A Biblia arra buzdít, hogy legyünk konkrétak imáinkban és dicséreteinkben is. Isten azt szeretné, ha egy 

egyszerű „mindent köszönök” helyett, elmondanánk neki, miért vagyunk hálásak. Amikor azt mondom a 

feleségemnek, hogy „olyan hálás vagyok érted”, arra kér, hogy legyek konkrétabb. Szereti hallani, hogy mi az, 

amit értékelek benne, és miért vagyok hálás érte. Isten is ilyen. Ezért amikor imádkozol, mondd el Neki, hogy 

miért vagy hálás. Az ima az egyik legfontosabb módja annak, hogy kifejezzük a köszönetünket Istennek. 

 Istennek előre is köszönetet mondhatunk bizonyos dolgokért - ilyenkor egy nagy hitlépést teszünk. 

Amikor akkora hitünk van, hogy előre megköszönünk dolgokat Istennek, igazi csodákat tapasztalhatunk meg. 

Minél hálásabbak vagyunk, Isten annál jobban tud munkálkodni az életünkben. A Bibliában az áll, hogy „Isten 

az ő népének dicséretei között lakozik” (Zsolt 22,4). A hálaadásaink az Ő erejét hozzák be az életünkbe. 

 Te miért vagy hálás? 

Forrás: https://napiremeny.blog.hu/2014/06/25/a_halaado_ima_ereje, 

a szerző Richard Duane „Rick” Warren (1954 .január 28.) amerikai evangélikus lelkész 
 

   

 

 

  GGyyüülleekkeezzeettii  hhiittttan – hétfő 17 óra. 

  BBiibblliiaaóórraa – szerda 10 óra. 

  KKoonnffiirrmmáácciióóii  ookkttaattááss – október 26., 18 óra. 

  IIffjjúússáággii  ttaalláállkkoozzááss – október 27., 10 óra. 

  OOkkttóóbbeerrii  iisstteennttiisszztteelleetteekk  

  OOkktt..  2211..  DDrr..  PPrrooff..  FFaabbiinnyy  TTiibboorr gyengélkedése miatt igehirdető 

              JJaakkaabb  BBééllaa – Soli Deo Gloria 

  OOkktt..  2288..  BBáálliinnttnnéé  VVaarrssáánnyyii  VViillmmaa – Semper Reformanda. 

  PPóóttpprreessbbiitteerr  jjeellööllééss – két pótpresbiter jelölésére kérjük az ajánlásokat a perselyben 

elhelyezni ookkttóóbbeerr  2288--iigg.. 

AA  vváállaasszzttóóii  kköözzggyyűűlléésstt  nnoovveemmbbeerr  1188--áánn  ttaarrttjjuukk..  

  Október hónapban nneemm  ttaarrttuunnkk  ggyyüülleekkeezzeettii  eebbééddeett, istentisztelet után ppooggááccssááss  

bbeesszzééllggeettééss  lleesszz.. 

  GGyyűűjjttéésstt  hhiirrddeettüünnkk a gyülekezeti ház festés-mázolására november 1188--iigg.. 
 

 

 

 
 

Kérünk, add szívünkbe Szentlelkedet a Te igéd által, 

hogy tanítson és vezessen minket akaratod szerint,  

erősítsen a kísértések ellen, és megtartson az igazságban,  

hogy megmaradjunk a hitben, növekedjünk a szeretetben és a jó cselekvésében,  

és üdvözüljünk megváltásod reménységében, a Te irgalmadért,  

aki az Atyával és a Szentlélekkel élsz és uralkodol örökkön örökké.  

Ámen. 
 

(Evangélikus liturgia – imádságok) 

https://en.wikipedia.org/wiki/Evangelical_Christian

