Istentisztelet 2022.06.19. vasárnap délelőtt
Merre tovább II. – Az Isten által tervezett család (Efézus 5, 21 – 6,4)

Efézus 5, 21 – 6,4
5 21Engedelmeskedjetek egymásnak, Krisztus félelmében. 22Az asszonyok engedelmeskedjenek férjüknek,
mint az Úrnak, 23mert a férfi feje a feleségnek, ahogyan Krisztus is feje az egyháznak, és ő a test
üdvözítője. 24De amint az egyház engedelmeskedik Krisztusnak, úgy engedelmeskedjenek az asszonyok is a
férjüknek mindenben. 25Férfiak! Úgy szeressétek feleségeteket, ahogyan Krisztus is szerette az egyházat,
és önmagát adta érte, 26hogy a víz fürdőjével az ige által megtisztítva megszentelje; 27így állítja maga elé
az egyházat dicsőségben, hogy ne legyen rajta folt vagy ránc vagy bármi hasonló, hanem hogy szent és
feddhetetlen legyen. 28Hasonlóképpen a férfiak is szeressék a feleségüket, mint a saját testüket. Aki
szereti a feleségét, az önmagát szereti. 29Mert a maga testét soha senki nem gyűlölte, hanem táplálja és
gondozza, ahogyan Krisztus is az egyházat, 30minthogy tagjai vagyunk az ő testének. 31„Az ember ezért
elhagyja apját és anyját, és ragaszkodik feleségéhez, és lesznek ketten egy testté.” 32Nagy titok ez, én
pedig ezt Krisztusról és az egyházról mondom. 33De ti is, mindenki egyenként úgy szeresse a feleségét,
mint önmagát, az asszony pedig tisztelje a férjét. 6 1Gyermekek! Engedelmeskedjetek szüleiteknek az
Úrban, mert ez a helyes. 2„Tiszteld apádat és anyádat”: ez az első parancsolat, amelyhez ígéret fűződik,
3mégpedig ez: „hogy jó dolgod legyen, és hosszú életű légy a földön”. 4Ti apák pedig ne ingereljétek
gyermekeiteket, hanem neveljétek az Úr tanítása szerint fegyelemmel és intéssel.
Prédikáció - Merre Tovább Pünkösd Után – Az Isten által tervezett család

Mit látunk Pünkösdnél?
-

Apcsel 1, 6 – Amikor együtt voltak, megkérdezték tőle
o közösség egymással és közösség Istennel
o mi kitől várjuk az útmutatást, az információt, hogy merre tovább?
o mesebeli példák: „Messze vagyunk még törpapa?” / Shrek szamár „Ott vagyunk már”
o mi jön Isten vezetéséből? – Szolgálat

-

Apcsel 1, 8 Ellenben erőt kaptok amikor eljön hozzátok a Szentlélek, és tanúim lesztek Jeruzsálemben,
egész Júdeában és Samáriában, sőt egészen a föld végső határáig

-

azt is látjuk Pünkösdnél, hogy Isten több generációs közösségben gondolkozik – szülők, gyermekek,
testvérek

-

Apcsel 1, 14 Ezek valamennyien egy szívvel és egy lélekkel kitartóan vettek részt az imádkozásban, az
asszonyokkal, Jézus anyjával, Máriával és testvéreivel együtt.

Istennek több generációs terve van velünk
-

Ez a terv egy tökéletes és jó terv

-

Jeremiás 29, 11-13: „11Mert csak én tudom, mi a tervem veletek – így szól az ÚR –: jólétet és nem
romlást tervezek, és reményteljes jövő az, amelyet nektek szánok. 12Ha segítségül hívtok, és
állhatatosan imádkoztok hozzám, akkor meghallgatlak benneteket. 13Ha kerestek majd, megtaláltok
engem, ha teljes szívből kutattok utánam”
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-

ez a terv csak vele tud működni, nélküle nem. Sportokban szokták mondani, hogy a csapat összhang, a
csapatszellem mennyire fontos mert abban egy hatalmas plusz van. Ez igaz is, és még ennél is jobban
igaz nálunk keresztényeknél

-

2 Mózes 33, 14-16 „14Az ÚR így felelt: Megnyugtat téged, ha az orcám megy veletek? 15Mózes erre
mondta neki: Ha nem jön velünk a te orcád, akkor ne is vigyél tovább bennünket! 16Mi másból
tudnánk meg, hogy én és a te néped elnyertük jóindulatodat, ha nem abból, hogy velünk jössz? Ez
különböztet meg engem és a te népedet minden más néptől a föld színén.”

Több generációs példák Isten vezetésére
Gyermekkor – odafigyelni és a kezébe tenni azt a keveset is, amink van
-

Sámuel – az Úrnak szolgált Éli főpap mellett és tudjuk, hogy „Abban az időben ritkaság volt az ÚR igéje,
nem volt gyakran látomás.”

-

1 Sámuel 3, 7-9 „7Sámuel még nem ismerte az URat, mert az ÚR még nem jelentette ki igéjét neki. 8Az
ÚR azonban harmadszor is szólította Sámuelt. Ő pedig fölkelt, megint odament Élihez, és ezt mondta:
Hívtál engem, itt vagyok. Ekkor értette meg Éli, hogy az ÚR szólítja az ifjút. 9Azért ezt mondta Éli
Sámuelnek: Menj, feküdj le, és ha újból szólít, ezt mondd: Szólj, URam, mert hallja a te szolgád!”

-

gyermekként is lehet Istennek szolgálni, nem kell sok pénz / tudás / tárgyak? Isten kezében elég
néhány kenyér és néhány hal, és az Ő áldásával 5ezer embert is meg lehet vendégelni vele

-

János 6, 9 Van itt egy gyermek, akinél van öt árpakenyér és két hal, de mi ez ennyi embernek?

Tinikor – bízni Istenben és bátran szolgálni
-

Jonatán – Saul fia, apja gonoszsága ellenére tudott jót cselekedni, Dávid életét is megmentette és Isten
csodálatosan használta

-

1 Sámuel 14, 6 Jonatán tehát ezt mondta fegyverhordozó legényének: »Gyere, menjünk át e
körülmetéletlenek előőrséhez, hátha tesz értünk az Úr valamit, hiszen az Úrnak nem okoz nehézséget,
hogy sok vagy kevés ember által szabadít-e meg.

-

Timóteus – fiatal kora ellenére már Pál is látta benne az Isten munkáját, és már fiatal korától kezdve
komolyan szolgált

-

1 Timóteus 4, 12-14 Senki meg ne vessen ifjú korod miatt, hanem légy példája a hívőknek beszédben,
magaviseletben, szeretetben, hitben, tiszta életben. 13Amíg megérkezem, legyen gondod a Szentírás
felolvasására, az igehirdetésre, a tanításra. 14Ne hanyagold el a benned levő kegyelmi ajándékot,
amelyet prófécia által kaptál a vének kézrátételével.

Édesapák / Édesanyák - Szeretet / szentség / fedhetetlenség
-

Efézus 5, 21 Engedelmeskedjetek egymásnak, Krisztus félelmében

-

Efézus 5, 31 Az ember ezért elhagyja apját és anyját, és ragaszkodik feleségéhez, és lesznek ketten egy
testté

-

nagy titok ez, és nagyon félre tud menni egy házasság ha ez nem valósul meg

-

aztán jönnek a gyermekek … :) gyereknevelés két kiemelt eleme, amelyek a Krisztusi szeretetre
alapulnak:
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o Efézus 6, 4 Ti apák pedig ne ingereljétek gyermekeiteket, hanem neveljétek az Úr tanítása
szerint fegyelemmel és intéssel.
o Máté 5, 9 Boldogok, akik békét teremtenek, mert ők Isten fiainak neveztetnek.
-

Mindennek a forrása a Krisztusi szeretet, tőle árad és tőle jön az élet és az áldás

-

Róma 5, 8 Isten azonban azzal mutatja meg irántunk való szeretetét, hogy Krisztus már akkor meghalt
értünk, amikor még bűnösök voltunk.
o nekünk is a gyermekeinket már akkor is / még akkor is szeretnünk kell ha még tévúton járnak

Időskor – Anna példája
-

Lukács 2, 36 – 37 Volt ott egy prófétanő is, Anna, Fánuél leánya, Ásér törzséből. Igen idős volt; csak hét
évig élt férjével hajadonkora után, 37és nyolcvannégy éves özvegyasszony volt. Nem távozott el a
templomból, hanem böjtöléssel és imádkozással szolgált éjjel és nappal.

Törés / helyreállás?
-

Isten helyreállította Dávid életét, elküldte hozzá az Ő prófétáját Nátánt, és helyreállította a gyilkosság,
házasságtörés bűnéből

-

51. Zsoltár 14 -15 Vidámíts meg újra szabadításoddal, támogass, hogy lelkem készséges legyen, 15hogy
taníthassam utaidra a hűtleneket, és a vétkesek megtérjenek hozzád

-

Jézus helyreállította Péter életét, miután 3x elárulta az elfogatása után

-

helyreállásban – öröm, felszabadulás van és abból szolgálat következik

-

Máté 11, 28-30 Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és meg vagytok terhelve, és én
megnyugvást adok nektek. 29Vegyétek magatokra az én igámat, és tanuljátok meg tőlem, hogy szelíd
vagyok és alázatos szívű, és megnyugvást találtok lelketeknek. 30Mert az én igám jó, és az én terhem
könnyű

Mi van, ha nem csúszott el az életem, és már átéltem a Szentlélekkel való
kapcsolatot?
-

Pétert és Jánost börtönbe vetik, de aztán szabadon engedik őket megfenyegetve, hogy hagyják abba a
szolgálatot, egy félelemmel teli időszakban vannak, de Istenhez mennek vissza – Apcsel 2 tapasztalat
után is következik az Apcsel 4

-

Apcsel 4, 29 – 31 29Most pedig, Urunk, tekints az ő fenyegetéseikre, és add meg szolgáidnak, hogy
teljes bátorsággal hirdessék igédet; 30nyújtsd ki a kezedet gyógyításra, hogy jelek és csodák
történjenek a te szent Szolgád, Jézus neve által. 31Amint könyörögtek, megrendült az a hely, ahol
együtt voltak, megteltek mindnyájan Szentlélekkel, és bátran hirdették az Isten igéjét.
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