
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 AZ ISTENTISZTELET LITURGIÁJA: 
 

   CSEND  

 Mi akadályozza azt, hogy igazi, teljes életet 

éljek? 

 Miért akarok Istennek tetsző, jó életet élni? 
 

 

 Köszöntés 

 Kezdő ének: 25/1 

(„Szívemet hozzád emelem…”) 

 Fő ének: 225/1-4 

(„Nagy hálát adjunk”) 

  Fohász 

 Olvasmány [ középen] 

  Imádság 

 

 Igehirdetés előtti ének: 165/1-3 

(„Itt van Isten köztünk…”) 

 

 Alapige [ középen] 

   Igehirdetés [ ld: túloldalon] 

 

  Csend 

 Ráfelelő ének: 467 

(„Mily jó, ha bűntől már szabad…”) 

  Imádság  

  Miatyánk 

 

  Hirdetések [ ld: jobboldalon]  

 

 Záró ének: KÉ 20 („Örvendjetek…”) 

 Áldás 

 HIMNUSZ 

 

 GYÜLEKEZETI HIRDETÉSEK: 
 

 Kedd 1000: Baba-Mama Kör  Szerda 900: 

Bibliaóra  Péntek 1700 IFI 2.-KonfIFI  Vasárnap 

900: Kánon Kör  Vasárnap 1000: Istentisztelet 

(közben nyáron gyermekmegőrzés) 

 

 Beszámolók: 

 Hittanos Napközis Tábor 

 SDG – Tájoló 

 

 Templomséta: aug.12. 1800 Jelentkezni lehet: 

Szabó Zsuzsánál. 

 A táborban spontán alakult KÁNON KÖR 

ezentúl minden vasárnap 900-kor találkozik 

közös éneklésre 

 A gyülekezeti tábor hanganyaga (és hamarosan 

a ppt-k is és a videok is) felkerültek a honlapra! 

 Újkenyéri Úrvacsora osztás: aug. 21. 

 Presbiteri gyűlés: aug. 28. (istentisztelet után) 

 Sóskuti Zoltán lelkipásztor augusztus 1-20-ig 

van szabadságon. 

 Az augusztusi lelkészi fogadóórák tekintetében 

a honlapon található gyülekezeti naptár ad 

eligazítást. 

 Kérjük távozáskor a zsalukat becsukni (IFI-

szobában is). 
 

 SZÜLETÉSNAPOSOK KÖSZÖNTÉSE 

 

 

 OLVASMÁNY: EFEZUS 2,1-10 

 

1 Titeket is életre keltett, akik halottak voltatok vétkeitek és 

bűneitek miatt, 2 amelyekben egykor éltetek e világ életmódja 

szerint; igazodva a levegő birodalmának fejedelméhez, ahhoz 

a lélekhez, amely most az engedetlenség fiaiban működik. 3 

Egykor mi is mindnyájan közöttük éltünk testünk 

kívánságaival, követtük a test és az érzékek hajlamait, és a 

harag fiai voltunk természetünknél fogva, éppen úgy, mint a 

többiek. 4 De Isten, gazdag lévén irgalomban, az ő nagy 

szeretetéért, amellyel minket szeretett, 5 hogy minket is, akik 

halottak voltunk a vétkek miatt, életre keltett Krisztussal 

együtt – kegyelemből van üdvösségetek! – 6 és vele együtt 

feltámasztott, és a mennyei világba ültetett Krisztus Jézusban, 

7 hogy megmutassa az eljövendő világban kegyelmének 

mérhetetlen gazdagságát irántunk való jóságából Krisztus 

Jézusban. 8 Hiszen kegyelemből van üdvösségetek hit által, 

és ez nem tőletek van: Isten ajándéka; 9 nem 

cselekedetekért, hogy senki se dicsekedjék. 10 Mert az ő 

alkotása vagyunk, akiket Krisztus Jézusban jó cselekedetekre 

teremtett, amelyeket előre elkészített Isten, hogy azok szerint 

éljünk. 

 

 ALAPIGE: EFEZUS 2,8  

(KIEMELVE AZ ALAPIGÉBEN) 
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BEVEZETÉS 

Egy igaz történet… Mindannyian szeretjük azokat a 

történeteket, amikor a szorult helyzetben lévő szereplőt, 

akinek reménytelen a helyzete megmenti valaki. Kell, hogy 

legyen egy hős, aki felfigyel, odafordul az elesetthez. 

Amikor regényt olvasunk, amikor filmet nézünk, vagy egy 

történetet hallgatunk, akkor vágyunk arra, hogy megjelenjen 

a hős, aki megoldja a problémát. Vágyunk, várunk az 

örömhírre, az evangéliumra, hogy végül minden jól 

alakuljon. A Biblia szerint mi is elég szörnyű állapotban 

vagyunk. És szükségünk van arra, hogy valaki megmentsen, 

vagy – hogy bibliai nyelven fogalmazzunk – megváltson 

bennünket. 

I. MEGMENTVE – MITŐL? 

 A haláltól. Nem csupán elveszett, nem csupán beteg, 

hanem hogy halottak vagyunk valamennyien, abban az 

esetben, amikor NEM Krisztus hatalma alatt élünk. A Biblia 

egészen mást ért élet és halál alatt, mint amit mi értünk. 

Nem csak az az élet, ha valaki lélegzik, mozog, ha jókat 

eszik és iszik, ha a vér csörgedezik az ereiben. Nem csak az, 

ha az ember szabadon beszélhet, nevethet, kiabálhat. Ha 

kiélheti vágyait, szabadságát, és megoszthatja örömét a 

társaival. A Biblia mindezeken túl még azt is hozzáteszi, 

hogy az ember nem élhet igazi életet, ha Istentől, az ő 

teremtőjétől távol van. Nincs addig igazi szabadság, igazi 

öröm és békesség, ha az Úr kimarad ebből az életből.  

 Éppen ezért szükség van arra, hogy megmeneküljünk a 

bűntől és vétektől is, amelyek elválasztanak Istentől. A 

vétek = hibás lépés, félrelépés, a helyes úttól való eltérés. A 

bűn = céltévesztés. (…) A kettő – bűn és vétek – együtt 

fejezi ki az emberi gonoszság aktív és passzív oldalát, a 

tetteket és a mulasztásokat.  

 Pál arról is ír, hogy a világ szerinti gondolkodástól, 

életmódtól is meg kell menekülnünk. A világ szó sokféle 

értelemben szerepel az Újszövetségben, és nem mindig 

negatív értelemben. De itt mégis negatív csengése van. A 

világ képviseli mindazt, ami szemben áll Istennel. E világ 

korszaka szemben áll az eljövendő világgal, Isten 

országával, ahol minden úgy van, ahogyan azt Isten 
eltervezte. És mi ebben a világban élünk, és valahol mi is 

részei vagyunk az Isten ellen fellázadt világnak.  

A következő: a levegő birodalmának fejedelme. Nem 

másról, mint a Sátánról van itt szó. Ő az, aki a föld és az ég, 

vagyis a mennyország között, a levegőben uralkodik. Így 

próbálja meg elválasztani az embert az Istentől. Mai 

szemléletünktől ez távol esik, sőt sokan vannak azok is, akik 

a Sátán létezését is megkérdőjelezik. Pedig a láthatatlan világ 

nem csak Isten országából áll. 

 De nem csak a Gonosz az, aki bennünket rabságban tart, 

hanem a mi testünk is. Az ember teste, mint Isten teremtése, 

alapvetően nem rossz, nem gonosz. Azért kaptuk, hogy 

használjuk, hogy éljünk vele. Ám itt Pál arra gondol, hogy a test 

kívánságai által az ember könnyen önimádóvá és gőgössé válhat. 

A támadás tehát nem csupán kívülről, hanem belülről is fakad. 

 Amitől az embernek a leginkább meg kell menekülnie, az 

nem más, mint az Isten haragja. Fontos látnunk azt, hogy Isten 

alapvetően szent. Szentségéhez pedig hozzátartozik az is, hogy 

Ő gyűlöli a bűnt és a bűnös ember meg nem állhat előtte. 

Haragja azonban nem egy indulatos kisgyermek haragja, hanem 

jogos harag. Az Ő teremtménye, az ember fellázadt ellene, és 

ezért neveztetik a „harag fiának”. 

Pál nagyon sötéten látja az ember helyzetét. Mindannyian a 

világban, a test kívánságainak engedve, a Sátán hatalma alatt, a 

bűneinkben élünk, amelyek elválasztanak Istentől és az Ő 

haragját váltjuk ki magunkra. Így válunk mi élő halottakká, 

hiszen ebben a helyzetben reménytelenek vagyunk. Érdemes 

végiggondolnunk: Mik azok a dolgok a személyes életünkben, 

amiktől szabadulnunk kellene? Mi okozza halálunkat, akár 

fizikai, akár lelki értelemben? Mik azok a bűnök, amik 

elválasztanak Istentől? És felfedeztük-e már a Sátán suttogását a 

mindennapokban? Mindnyájan rabságban élünk, rabságba 

születtünk. 

II. MEGMENTVE – KI ÁLTAL? 

Pál apostol sötét hátteret fest, de mindezt azért teszi, hogy az 

evangélium fénye még fényesebben ragyoghasson. Az ember 

önmagában reménytelen helyzetben van, ám van két szócska, 

ami lényegében változtatja meg az eddig hallottakat: DE ISTEN. 

Isten elkészíti az ember számára az üdvösséget, tehát a 

szabadulás és megmenekülés útját.  

A segítség kívülről érkezik. Mert az ember önmagát nem tudja 

megmenteni. A vallásos ember mégis próbálkozik. Hiszen ha 

megnézzük a nagy vallásokat, mindegyiknél azt látjuk, hogy az 

embernek meg kell tennie valamit vagy éppen nem szabad 

megtennie bizonyos dolgokat, hogy elnyerje örök jutalmát. És 

így az ember önmaga megmentőjévé válik. (…) Az effajta 
vallásosság veszélye a keresztyéneket is fenyegeti. Mi mindent 

meg nem teszünk, vagy éppen próbálunk elkerülni, hogy Isten 

szeretetét kicsikarjuk, hogy önmagunkat igazoljuk előtte. 

Az ige viszont arról szól, hogy nem az emberi erőfeszítés ment 

meg. Nem az ember cselekedete, hanem az Isten cselekedete az, 

ami számít. A hit ugyanúgy az Isten ajándéka. Ahogyan az 

újszülött kisgyermek felsír az első levegővételkor, sírása tőle 

jön, de nem a sírás segített őt a világra. Ez csak a válasz a 

megszületésére. Ugyanígy az újjászületett ember is a hittel 

válaszol Isten ajándékára, kegyelmére. 

Hányszor és hányszor próbáltuk már mi is a magunk kezébe 

venni az irányítást? De a végső megoldás Krisztussal jön. Jézus 

Krisztussal együtt. Többször is olvassuk ezt a „vele együtt” 

szófordulatot. Krisztussal együtt életre keltett bennünket. Vele 

együtt feltámasztott bennünket. Vele együtt odaültetett 

bennünket az előkelő helyre. Ezek a szavak utalnak: a 

feltámadásra, a mennybe menetelre és az uralkodásra. Amikor 

mi a hétköznapokban elkeseredünk, elbátortalanodunk, 

elveszítjük a reményt és nem látunk kiutat, akkor jusson 

eszünkbe az, hogy Krisztusban vagyunk. Őbenne van a 

feltámadás, az újrakezdés, a megbocsátás lehetősége. Halott 

élethelyzetekből, halott kapcsolatokból, halott hozzáállásból van 

feltámadás. Csak azért mert Krisztusban vagyunk és új életet 

kaptunk. 

III. MEGMENTVE – MIRE? 

„De akkor most mit csináljunk?” „Marad minden a régiben?” 

Számít az, hogy hogyan élünk?! Új életet kaptunk! Jézus életét! 

Tiszta lapot, amit persze ismét össze lehet firkálni, össze lehet 

gyűrni, de nem érdemes. Isten újjáteremti a mi életünket. Ezt 

nehéz meglátni, mert látszólag ugyanúgy nézünk ki, és a 

környezetünk sem változik. De Isten mégis teljesen új 

természettel ajándékozza meg a Krisztusban lévő hívőt. Nem a 

régit foltozgatja, nem azt kell megváltoztatni. (Pl.: egy autó 

alkatrésze) A régi: rossz. Ki kell dobni.  

A cselekedet igenis fontos, de meg kell találnunk a megfelelő 

helyét az életben. Jézus cselekedete megment minket, aztán 

cselekszik bennünk, és végül cselekszik általunk. A jó 

cselekedetek nem a mi érdemünk. Pál azt mondja: ezeket Isten 

„előre elkészítette”. Vagyis mi csak beleállunk a Teremtő Isten 

tervébe. A keresztyén ember kezei, a lábai, a beszéde és 

magatartása a Krisztus cselekedetét hirdeti. Így lehetünk mi is 

követek. Jézus követei, képviselői mindig ott ahol éppen 

vagyunk: otthon a családunkban, az iskolában, a munkahelyen. 

Így növekedhetünk Benne, és így adhatjuk tovább mindazt, amit 

Tőle kaptunk. Jót cselekszünk nem azért, mintha vissza akarnánk 

fizetni mindazt, amit Ő értünk tett, hanem azért, mert hála tölti 
meg a szívünket. Benne bízva, az ő cselekedeteit megtéve 

lehetünk igazán szabadságban. Nincs annál nagyobb öröm, ha 

mások javára és Isten dicsőségére végezzük mindennapi 

feladatainkat. Ebben erősödjünk, ebben növekedjünk! Ámen 

 Szabó István 


