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  Köszöntés 

  Kezdőének: 84:1 („Ó seregeknek Istene …”) 

  Fő ének: 370 („Jövel, Szentlélek Úr Isten…”) 
 

  Fohász  
 Olvasmány (ld. középen  ) 
  Imádság 
 

  Igehirdetés előtti ének: 174  
(„Atya, Fiú, Szentlélek…”) 

 

  Alapige (ld. középen  ) 
 Igehirdetés (ld: a túloldalon) 

 

  Csendes imádság 

  Ráfelelő ének: 377:2-3  
(„Szentlélek, imádunk mi téged…”) 

  Imádság 
  Miatyánk 

 

  Hirdetések (ld. jobb oldalon  ) 
  Születésnaposok köszöntése 

 Kelemen Anna; Szabados Ádámné; Kénesi-
Weberzdorfer Márton; Pálfi Aranka  

 

  Záróének: 178 („Dicsőség az Atyának…”) 
  Áldás  
 

  HIMNUSZ (imádságként) 

 

  GYÜLEKEZETI HÍREINK: 
Az Úr legyen gyülekezetünk  

őriző Pásztora! 
 

 Ezen a héten búcsúztattuk Szilágyi Istvánt –
családja számára Istennek vigasztaló erejét 
kérjük! 

 A KonfIFI illetve az Ancora IFI illetve egy-egy 
HBK-csoport az Internet különböző formáin 
keresztül tartják meg hetente alkalmaikat. 

 A járvány miatt Urnatemetőnk is ZÁRVA tart. 
Sürgős ügyintézés telefonon Sóskuti 
Zoltánnál, információk Szabó Zsuzsánál 
(szintén telefonon, mailben). 

 Bárkinek bármilyen segítségre van szüksége 
keresse diakónusainkat, lelkipásztorainkat! 

 Keresztelések, esküvők, temetések ügyében 
a válság alatti információk lelkipásztorainknál 
A gyülekezet PASZTORÁCIÓJÁT, A 
KAPCSOLATTARTÁST, LELKIGONDOZÁST A 
LELKIPÁSZTOROK TOVÁBBRA IS VÉGZIK, 
telefonon, e-mailben, Messenger-en 
elérhetők, sőt bátran keressük őket! 

 A nettel nem rendelkező tagjainknak 
eljuttatjuk litlapot - ebben szolgáló 
testvéreink révén. 

 Istentiszteletet (terveink szerint) június 21-én 
tartunk először templomunkban 

 Adakozás: perselypénzünket GYÜLEKEZET 
számlájára utaljuk 

 

  O L V A S M Á N Y :  2 M Ó Z  3 4 , 2 9 - 3 5  
29 Azután lejött Mózes a Sínai-hegyről; a bizonyság két táblája Mózes kezében 

volt, amikor lejött a hegyről. Azt azonban nem tudta Mózes, hogy arcbőre 

sugárzóvá vált, amikor Istennel beszélt. 30 Amikor Áron és Izráel fiai mind 

meglátták, hogy sugárzik Mózes arcbőre, nem mertek odamenni hozzá. 31 

Mózes azonban odahívta őket, és akkor Áron meg a közösség vezetői mind 

visszatértek hozzá, Mózes pedig beszélt velük. 32 Azután odamentek hozzá 

Izráel fiai is mind, ő pedig megparancsolta nekik mindazt, amit az Úr mondott el 

neki a Sínai-hegyen. 33 Miután mindent elmondott nekik, leplet tett Mózes az 

arcára. 34 Valahányszor bement Mózes az Úr színe elé, hogy beszéljen vele, 

levette a leplet, amíg ki nem jött. Azután kijött, és elmondta Izráel fiainak 

mindazt, amit parancsként kapott. 35 És mivel Izráel fiai látták, hogy Mózes 

arcbőre sugárzik, ismét arcára borította Mózes a leplet, amíg be nem ment, hogy 

Istennel beszéljen.  

  A L A P I G E :  2 K O R  3 , 4 - 1 8  
4 Ilyen bizodalmunk pedig Krisztus által van Isten iránt. 5 Nem mintha 

önmagunktól, mintegy a magunk erejéből volnánk alkalmasak arra, hogy bármit 

is megítéljünk; ellenkezőleg, a mi alkalmasságunk Istentől van. 6 Ő tett 

alkalmassá minket arra, hogy az új szövetség szolgái legyünk, nem a betűé, 

hanem a Léleké, mert a betű megöl, a Lélek pedig megelevenít. 7 Ha pedig a 

halálnak betűkkel kőbe vésett szolgálata dicsőséges volt, úgyhogy nem tudtak 

Izráel fiai Mózes arcára nézni arcának múló dicsősége miatt, 8 hogyne volna 

még dicsőségesebb a Lélek szolgálata? 9 Mert ha a kárhoztatás szolgálata 

dicsőséges, mennyivel dicsőségesebb az igazság szolgálata! 10 Sőt ami ott 

dicsőséges volt, már nem is dicsőséges az azt felülmúló dicsőség miatt. 11 Ha 

ugyanis a mulandó dicsőséges, mennyivel inkább dicsőséges a maradandó. 12 

Mivel tehát ilyen reménységünk van, teljes nyíltsággal szólunk, 13 és nem úgy, 

mint Mózes, aki leplet tett az arcára, hogy ne lássák Izráel fiai a mulandó 

dicsőség végét. 14 De az ő gondolkozásuk eltompult, mert az Ószövetség 

felolvasásakor ugyanaz a lepel mind a mai napig felfedetlenül megmaradt, mivel 

az csak Krisztusban tűnik el. 15 Sőt mindmáig, valahányszor Mózest olvassák, 

lepel van a szívükön. 16 De ha majd megtérnek az Úrhoz, elvétetik a lepel. 17 

Az Úr pedig a Lélek, és ahol az Úr Lelke, ott a szabadság. 18 Mi pedig, 

miközben fedetlen arccal, mint egy tükörben szemléljük az Úr dicsőségét 

mindnyájan, ugyanarra a képre formálódunk át az Úr Lelke által dicsőségről 

dicsőségre.  
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„Alakformáló Szentlélek” 
címmel Igét hirdet: Jani Lívia 

Honlapunk refkeresztur.hu tartalmából: 
(illetve youtube-csatornánkról) 

 
o Istentiszteletek képpel, hanggal, írásban 

o Gyerekistentiszteletek 

o Napi Zsoltáros Gondolatok 
o Gyülekezeti Híradó; aktuális információk 

o Theológiai előadások 
o Egyéb gyülekezeti anyagok, lelki javak… 
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Létezik-e szél? Lélegzet? Az életerő? … Ha elméleti síkon 

akarnánk ízekre szedni ezeket, könnyen beletörne a bicskánk, 

viszont tapasztalati úton könnyen kapcsolódunk a szélhez, a 

lélegzethez, az életerőhöz is. Pontosan így van a Szentlélekkel 

is, akiről ma szó lesz. A karanténos házi bibliakörös alkalmak 

sorozatához kapcsolódva, ma a Szentháromság Isten személyei 

közül a Szentlélekről lesz szó, pontosabban arról, hogyan 

munkálkodik. Mert a Biblia is így ír róla, mint dinamikus 

valóságról – aki a dolgokat mozgásba hozza, megeleveníti, 

erővel ruházza fel. Az Ószövetség ugyanazt a héber szót 

használja a Szentlélek megnevezésére, mint amit a szélre, 

lélegzetre, életerőre használ… De ki is a Szentlélek, aki nem 

egy élettelen erő, hanem valóságos és örök Isten az Atyával és a 

Fiúval együtt (HKT 53.)? Nézzük meg azokat a munkáit, amiken 

keresztül mindenki fel- és megismerheti a saját életében is! 

1. A megelevenítő Lélek 

Az első és legfontosabb munkája a Szentléleknek az, hogy általa 

találkozhatunk az élő Istennel. Mindaz, amit hallunk Istenről, a 

kíváncsiságunk, amivel érdeklődünk, a kitartásunk, amivel 

kutatjuk a válaszokat, egyszóval a hitünk Jézusban, mint 

Megváltónkban, a hatalmas Istenben, mint Édesatyánkban a 

Szentlélek munkálkodásának köszönhető. A Lélek nélkül az 

istenismeretünk olyan, mint a bevásárlólista, vagy az integrálás: 

van, aki hamarabb megjegyzi, megérti, még használhatja is, de 

senki sem lép kapcsolatra a bevásárlólistájával vagy a 

megoldandó feladatokkal. Használható, de száraz, halott ismeret 

ez. A betű megöl, a Lélek pedig megelevenít.  

A Lélek megelevenít. Az Ószövetségben olvasunk arról, hogy 

Isten majd egyszer a kőszív helyett hússzívet ad az embernek 

(Ez 36,26-27), ez persze képes beszéd, nem szó szerint értendő. A 

Szentlélek nélkül az ember szíve kemény, vaksi, változatlan, 

makacs, folyamatosan lázad Isten és az Ő akarata ellen. Azért, 

hogy legyen egyáltalán támpontja, útjelzője, Isten az emberrel 

való szövetségének keretet adott, amit mi Tízparancsolatként 

ismerünk. Minden törvény erre vezet vissza, de a Tízparancsolat 

hirdetése, betartatása, sőt betartása is: a halálnak betűkkel kőbe 

vésett szolgálata. Hogy mondhat ilyet Pál apostol? … ne 

felejtsük el, hogy az ember önmagától hiába ismeri, nem tudja 

betartani, még ezt a 10 parancsolatot sem, így arra 

emlékeztetnek folyamatosan, hogy már megint elbuktunk, már 

megint nem ment, micsoda szégyen, gyalázat ez. Ahelyett, hogy 

biztonságot adna a törvény, védőkorlátot, gúzsba köt és 

fenyeget.  

Exkurzus: a keresztyének is sokféleképpen állnak a törvényhez. 

Vannak, akik nem ismerik, de a törvény nem ismerete nem ment 

fel a betartás elmulasztásának következményei alól. Vannak, 

akik bagatellizálják: ugyan, Isten se gondolhatja komolyan! De 

komolyan gondolja. És vannak, akik minden áron be akarják 

tartani és tartatni: ők azok, akik folyton kudarcként élik meg az 

Istennel való kapcsolatot és gyanakodva néznek mindenkire, aki 

mosolyog. Hiába, a betű, a törvény csak követelményt állít, de 

erőt nem ad az engedelmességhez. Ha bármelyik kategóriában 

magadra ismertél, akkor ma a jó hír számodra, hogy a Szentlélek 

az, aki megelevenít! Aki a szíveddel-lelkeddel is megérteti, 

hogy Jézus Krisztus engedelmes volt mindhalálig, méghozzá a 

kereszthalálig ÉS ezzel betöltötte a törvényt. Maximálisan eleget 

tett neki. Igen: a betű, a törvény öl, mert magadtól semmiképpen 

sem tehetsz eleget neki. Halott vagy és halott vagyok 

önmagamban. DE a Lélek megelevenít, újjászül, Jézus Krisztus 

életét adja nekünk, mert eggyé tesz a megfeszített és feltámadt 

Krisztussal. Valóban a Szentlélekkel éljük az életünket? Ha a 

Szentírást olvassuk, az életre hív bennünket? Felfrissít vagy 

szégyenérzetet hoz? A Szentlélek az, aki képes bennünket úgy 

átformálni, hogy Isten törvénye, szava, igéje már ne csak egy 

külső kényszer legyen, hanem egy belső biztonságot adó útjelző, 

mert így lehetünk az új szövetség hírnökei! Azok, akik örömmel 

és szabadon követik Krisztust és hívnak életükkel, beszédükkel, 

tetteikkel másokat is hozzá! 

2. A szabaddá tevő Lélek 

Mert ahol az Úr Lelke, ott a szabadság. Elsősorban teológiai 

kategória ez, nem társadalmi! A Szentlélek szabadsággal 

ajándékoz meg bennünket: a tökéletlenségünk, a hibáink, a 

bűnünk, a törvényszegésünk árát végsősoron nem nekünk kell 

megfizetni. Jézus Krisztussal örök életünk van! Ez a teológiai 

szabadság: Isten gyermekei lehetünk! Csak ezt a krisztusi 

szabadítást átélve, csak a megváltás csodáját tapasztalva, 

újjászületve beszélhetünk a társadalmi oldaláról a szabadság 

kérdésének. 

Mert mit is ad, ha belülről szabad az ember?  

a: Nem kell fáradtságos, hiábavaló munkával fenntartani a 

látszatát annak, hogy vagyunk valakik. Mert nem kell valakikké 

válnunk, csak újra és újra megerősödni abban, hogy már 

vagyunk valakik! Nem kell a mulandó dicsőséget hajkurászni! 

(lásd: olvasmány - Mózes története) Feltűnt, mennyire küzd? 

Isten jelenlétében időzve Mózes arca is ragyogó lett. Amit aztán 

később eltakart a nép előtt, nehogy feltűnjön nekik, amikor már 

nem sugárzik. Mennyire emberi ez! Meg ne lásd, hogy nem 

vagyok tökéletes! Észre ne vedd a hibáimat! Fel nem 

vállalhatom azt, hogy küszködök sok mindennel, mert akkor 

már nem leszek hiteles keresztyén (de szomorú, ha ezt érezzük!) 

… Testvéreim! Éljünk a Lélek szabadságával, elismerve, ha 

valami jól sikerült, és bátorítva egymást, ha nem! Mert a valódi 

értékességünket Istentől megkaptuk, ezért nem kell küzdeni, a 

Lélek erősít meg ebben és tesz szabaddá arra, hogy alázattal és 

nagyvonalúan nézhessünk a magunk és mások sikereire. 

b: Ez egy másfajta szabadság, amit szintén a Lélek munkál ki 

bennünk. A lemondás szabadsága. Mert akkor, ha belülről 

szabaddá válok, megerősödve abban, hogy Isten gyermeke 

vagyok, akkor Krisztust követve tudom én is azt mondani, hogy 

nem tekintem zsákmánynak azt, ami az enyém. Tudom, hogy 

mindent szabad nekem, de nem minden használ. Lehetek 

nagyvonalú, nézhetem a másik érdekét is, betarthatom a 

szabályokat, mert van szabadságom arra, hogy a másikra is 

tekintettel legyek. A szeretettel való önkorlátozást, az elengedés 

szabadságát valóban csak a Szentlélek munkálja ki bennünk. 

Tapasztaltuk már ezt talán magunk is meglepődve magunkon 

vagy másokon? 

c: Amikor így, szabadon (nem kisebbrendűségünket érezve, nem 

kényszerből vagy kényszerítve, hanem örömmel és szeretettel) 

húzódunk vissza, hogy helye legyen a másiknak mellettünk az 

életben, akkor abba kóstolunk bele, ahogy a Lélek Krisztus 

képére formál bennünket. Mert ilyenkor tükörbe nézve Krisztust 

fedezzük fel magunkban. A változás szabadsága ez. Azt írja Pál: 

Mi pedig, miközben fedetlen arccal, mint egy tükörben 

szemléljük az Úr dicsőségét mindnyájan, ugyanarra a képre 

formálódunk át az Úr Lelke által dicsőségről dicsőségre. 

Miközben vágatlanul, őszintén, bizalommal időzöl Isten 

jelenlétében, ebben a kapcsolatban, a közös időtöltésben 

hatással lesz rád is, mint anno Mózesre volt. Nem az arcod fog 

ragyogni, hanem a lényed lesz sugárzó – Krisztust közvetítő. 

Nem megistenülsz, mint a görög mondákban a hősök, hanem 

átkrisztusodhathatik a lényed (Ravasz László). Egyre inkább 

megtapasztalod, hogy élek többé nem én, hanem él bennem a 

Krisztus. (Gal 2,20) Ez pedig nem valaminek az elvesztése, 

hanem a megnyerése: igazán emberré formálódsz, olyanná, 

amilyennek Isten egykor, a kezdet kezdetén kitalált. 

Szeretett Testvéreim! Ha észleljük magunkban azt, hogy 

változtunk, hogy Krisztushoz kezdünk valamiben hasonlítani, a 

Szentlélek munkálta azt bennünk, változunk Isten jelenlétében 

dicsőségről dicsőségre. Ha tapasztaljuk, hogy több lett bennünk 

a szeretet, öröm, békesség, türelem, szívesség, jóság, hűség, 

szelídség, önmegtartóztatás (Gal 5,22-23), a Lélek munkálta 

mindezt bennünk. Mert a Léleké a változás és formálás 

szabadsága! Éppen ezért, jó hír ez sokunk számára: nem 

vagyunk a génjeinknek, a sebeinknek, a körülményeinknek, a 

neveltetésünknek kiszolgáltatva, mert Isten jelenlétében, Őt 

szemlélve, a Szentlélek szüntelen munkálkodik bennünk – a 

maga ritmusában, titokzatos módon, de sosem adja fel velünk. 

Mert Isten életet, életerőt, változást hozó szeretetétől soha 

semmi sem választhat el bennünket! (Róm 8,38-39) 

A Szentírás tükrébe nézve, milyen indulatok születtek meg 

bennünk? Reménység vagy szégyen? Mire hív bennünket most 

az ige? Hálaadásra, bűnbánatra, könyörgésre, dicsőítésre? 

Álljunk a csendben Isten elé, hogy Szentlelke formálhasson 

bennünket, megelevenítve, megerősítve, dicsőségről dicsőségre! 

Ámen          jani lívia      


