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 O L V A S M Á N Y :  J E R  7 , 1 - 1 1  

Ezt a parancsot kapta Jeremiás az Úrtól: Állj ki az Úr házának 

kapujába, és így hirdesd ott az igét: Halljátok az Úr igéjét, ti júdaiak 
mind, akik bementek ezeken a kapukon, hogy leboruljatok az Úr 

előtt! Így szól a Seregek Ura, Izráel Istene: Jobbítsátok meg útjaitokat 

és tetteiteket, akkor megengedem, hogy továbbra is ezen a helyen 

lakjatok! Ne bízzatok ilyen hazug szavakban: Az Úr temploma, az Úr 

temploma, az Úr temploma van itt! Mert csak ha igazán megjobbítjátok 

útjaitokat és tetteiteket, ha egymással szemben igazságosan jártok el, ha 

a jövevényt, az árvát és az özvegyet nem nyomjátok el, és ártatlan vért 

sem ontotok ezen a helyen, nem követtek más isteneket a magatok 

romlására: akkor megengedem, hogy ezen a helyen lakjatok, azon a 

földön, amelyet őseiteknek adtam, öröktől fogva mindörökké. Ti hazug 

szavakban bíztok, amelyek semmit sem érnek. Loptok, öltök, 
paráználkodtok, hamisan esküsztök, Baalnak tömjéneztek,és más 

isteneket követtek, akiket nem ismertek. Azután idejöttök, és megálltok 

előttem ebben a házban, amelyet rólam neveztek el, és ezt mondjátok: 

Megszabadultunk! De azután ugyanazokat az utálatos dolgokat 

követitek el. Hát rablók barlangjának nézitek ezt a házat, amelyet rólam 

neveztek el? Majd én is annak nézem! – így szól az Úr. 
 

 A L A P I G E :  R Ó M  2 , 1 - 4  

Ezért nincs mentséged, te ítélkező ember, mert amiben mást megítélsz, 

abban önmagadat ítéled el, hiszen ugyanazokat teszed, miközben 

ítélkezel. Azt pedig tudjuk, hogy Isten ítélete igazságosan sújtja azokat, 

akik ilyeneket tesznek. Azt gondolod, te ember, aki ítélkezel azok 

felett, akik ilyeneket tesznek, holott magad is ugyanazokat cselekszed, 

hogy te megmenekülhetsz az Isten ítéletétől? Vagy megveted 

jóságának, elnézésének és türelmének gazdagságát, és nem veszed 

tudomásul, hogy téged Isten jósága megtérésre ösztönöz? 
 

 

 

 

 

 AZ ISTENTISZTELET LITURGIÁJA: 
 

  CSEND – Istentisztelet előtt 5 perccel 
 Hányszor ítélkeztem már magamban  
a mellettem ülő felett? 

 

  Köszöntés 

  Fennálló ének: 305:1  
(„Álmélkodással csudáljuk”) 

  Fő ének: 487:1-5 („Magasztallak én téged”) 
 

  Fohász  
  Olvasmány  
   Imádság 
  Gyermekek az Úr asztala körül  

  Igehirdetés előtt: 487:6 („Szent igédet vallanom”) 
 

  Alapige [ld. középen] 
 Igehirdetés [ld: vázlata a túloldalon] 
 

  Csendes ima 
  Ráfelelő ének (kiegészítő énekeskönyv) 
 Imádság 
 Miatyánk 
 

  Hirdetések [ ld: jobboldalon] 

  Záróének:  487:7-9 (E napot is engedd meg) 
  Áldás    
  Himnusz 
 

 GYÜLEKEZETI HIRDETÉSEK: 
 

 Elkészült és elvihető az  ELMÉLKEDÉS/6. – a 
Gyülekezet Facebook oldalán is letölthető! 

 Advent III. szombatján 17 órától a Főtéren 
meggyújtják a 3. gyertyát – erre is jöjjön el, aki teheti 

 Dec. 11. hétfőn 18.00 órakor presbiteri gyűlés 

 Dec. 13-án elmarad a bibliaóra, aznap 12-től időseink 
Advent-karácsonyi ünnepi ebédje lesz. 

 A faliújságon a Jókai Mór Ref. Ált. Isk.  
iskolanyitogatójának programja 

 December 25-ére várunk gyerek-vigyázó szolgálókat! 

 Adventi koncert Templomunkban: december 10. 
16:00 óra  Ízelítő Magyarország falvainak adventi, egyházi 
népénekeiből, dallamaiból, szokásaiból határon innen és túl 

(Leskó-Dely Tercia szervezésében) 

SZÜLETÉSNAPOSOK KÖSZÖNTÉSE 

 

 
 

RENDSZERES ALKALMAINK:  
 Kedd 1000 Baba-Mama Kör  Szerda 900: Bibliaóra  

 Kéthetente Péntek 900 Himzőkör   Péntek 1630 KonfIFI   
Péntek 1800 IFI   Kéthetente: Házi Biblia Körök  

 Vasárnap 900: Kánon Kör   Vasárnap 1000: Istentisztelet 
és gyerek-Istentisztelet 4 csoportban;  

valamint óvodai- és iskolai hittanórák; Imaalkalom 

A D V E N T  M Á S O D I K  V A S Á R N A P I  

ISTENTISZTELET  
2 0 1 7 .  D E C E M B E R  1 0 .  

„A KÉPMUTATÁS VELÜNK MARAD?” címmel 
Igét hirdet: Dr. Pecsuk Ottó lp.  

Lelkipásztorunk: 
Sóskuti Zoltán  06-30-822-5435; parókia: 209-4267;  
 sürgős: lp.rkeresztur@gmail.com  
 soskutizoltan@gmail.com Fogadó órája: szerda 15.00-
18.30 + megbeszélt időpontokban.  
Gyül-i tagok írásait  ide várjuk: refkeresztur@gmail.com 
Urnatemetőnk nyitva tartása: vas. 8.00-12.00; kedd 15.00-
18.30; szerda 9.00-11.00; 15.00-18.30;  péntek 16.30-20.00   

Szolgálat felelősök: Dr. Hajdú Csaba (főgondnok)  30-618-7651 Kelemen Zoltán 
(gondnok, honlap)  30-691-8098  kelemenzo@gmail.com; Horváth 
Kálmán (templomépület)  20-497-3354; Soltész Sándor (misszió)  70-597-
5395  sosan279@gmail.com; Janiné Vakulya Gabriella (pasztoráció)  30-
835-5427  gabijanine@gmail.com; Oláhné Nagy Anita (gyerekszolgálat)  
70-418-3745  anita.o.nagy@gmail.com; Dancsics Gábor (házasság-, 
családgondozás)   70-457-8043  dancsicsg@gmail.com; Szabados 
Ádámné (pénzügyek)  30-485-4056  drjutka@gmail.com 

További elérhetőségek: 
Kovács Lászlóné (Idősek és betegek segítése)  06-20-
5301505;  kovacsnekornelia@hotmail.com; Kovács Zsófia 
(fiatal házasok, kisgyermekes családok segítése)  06-30-
485-2623;  paszkal4@gmail.com; Cieklinski Sándorné 
(Imacsoport)  06-70-615-9149;  eva470313@gmail.com; 
Szabó Zsuzsa (urnatermi ügyintézés)  707-2630;06-70-
3216838  szzsueva@gmail.com  

Ü n n e p i  a l k a l m a i n k :  
 december 24. 1000: Ünnepi Istentisztelet – gyermekeink 
szolgálatával  december 25. 1000: Ünnep első napja: Úrvacsorás 
Istentisztelet  december 26. 1000: Ünnep második napja: 
Úrvacsorás Istentisztelet  december 31. 1000: Szilveszter 
(vasárnap): Év végi Hálaadó Úrvacsorás Istentisztelet 
 január 1. 1000: Újév: Évkezdő Istentisztelet és alakuló presbiteri 
gyűlés a Parókián  január 7. 1000: vasárnap: Missziói 
Munkatervet Meghirdető Úrvacsorás Istentisztelet 
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A képmutatás velünk marad? 

 

A Róm 1 arról szól, hogy az emberek többsége Isten 

minden erőfeszítése ellenére sem akarja őt Urának és 

Istenének elismerni. Itt vesszük fel a fonalat a 

második résszel. Pál apostol tudja, hogy nemcsak 

ilyen emberek vannak, hanem olyanok is, akik 

elfogadják Istent, és magasztalják mint Urukat. De 

van egy harmadik csoport is, akiket nehéz elhelyezni 

az első és a második csoportban. Ők az ítélkező 

emberek, akik azt mondják magukról, hogy jobbak az 

első csoportnál. Megvetik a bűnösöket, akik nyíltan 

elutasítják Istent, és az mutatják, mintha a második 

csoporthoz tartoznának.  

 

A 2,1-ben ha a Károli fordítást nézzük, „amiben mást 

megítélsz, önmagadat kárhoztatod”, rávilágít arra, 

miért haragszik Pál a képmutató emberre, aki 

önmagát az ítélő Isten szerepébe emeli.  Mi emberek, 

nagyon szeretjük megítélni a másikat, pedig az 

ítélkezéshez szükséges ismeretek töredékének sem 

vagyunk a birtokában. Egyedül Isten az, aki minden 

információ birtokában, még a lelkiismeretünket is 

megvizsgálva mérlegre teheti a tetteinket, és 

eldöntheti, hogy hűségesnek vagy hűtlennek 

bizonyultunk azokkal a lehetőségekkel, 

körülményekkel, amelyeket nekünk adott életünk 

során. Pál ítélkezésről, a másik ember megítéléséről 

és önmagunk felmentéséről beszél, és bár nem nevezi 

nevén, de ez félreérthetetlenül a képmutatás bűne, 

amelybe azok az emberek esnek bele, akik azt 

gondolják, hogy ők mentesek a többi emberre 

jellemző bűnöktől. Az ókorban különösen is gyűlölt 

bűnnek számított, mert egyesítette magában a 

hazugságot, az árulást, az istentelenséget és a 

közösséggel szembeni szolidaritás hiányát. (Augustus, 

Seneca). De a képmutatás nemcsak az ókorban volt 

„breaking news” a hírcsatornákon, hanem 

napjainkban is (leleplezett politikusok, Bono).  

 

De sem a próféták, mint Jeremiás, sem Jézus nem 

vette félvállról a képmutatást, mert abban az Isten és 

ember közötti kapcsolatról van szó, amelyben a 

képmutató vallásoskodók nagyon sok kárt tehetnek. 

Mert ha az ő hamis, képmutató vallásosságuk válik 

mintává egy közösségben, akkor az teljesen erőtlenné 

teheti az egész közösség, Isten népe vagy az egyház 

istenkeresését, Istenhez fordulását, tanúságtételét.  

Jézus a tanítványainak konkrét tanácsot adott arra 

nézve, hogyan viszonyuljanak a képmutató 

farizeusokhoz: Mindazt…amit mondanak, tegyétek 

meg és tartsátok meg, de cselekedeteiket ne 

kövessétek…” (Mt 23)  

Ferenc pápa ehhez a jézusi tanításhoz 

csatlakozott, amikor júniusban egy szentmisén a 

képmutatástól óvta a keresztyéneket. Azt mondta, 

hogy a képmutatás először is tönkretesz másokat. 

Figyeljük meg, hogy minden képmutató ember 

igyekszik hízelgéssel bebiztosítani a saját pozícióját. 

A képmutatás erőtlenné teszi az önismeretünket, a 

lelki immunrendszerünket, és végül a legkisebb 

csalódás, személyes konfliktus is leverhet a lábunkról. 

Másodszor, a képmutatás tönkreteszi magát a 

képmutatót is, hiszen az illető egy idő után maga is 

elhiszi önmagáról azt a színjátékot, amelyet játszik. 

Aki állandóan azzal van elfoglalva, hogy a megtért 

hívő erkölcsi magaslatáról lenézve folyton kiossza a 

bűnösöket, annak nincs sem ideje, sem lelki józansága 

arra, hogy valóban megtérjen. Harmadszor, a 

képmutatás tönkreteszi, sőt elpusztítja a 

közösséget. Jeremiás hiába hirdette Jeruzsálemben 

negyven éven át, hogy meg kell térnie a választott 

népnek, különben elpusztul a város, a templom, az 

egész ország, és egyen-egyenként mindenkit vagy 

kardélre hánynak, vagy fogságba visznek Babilonba. 

Jézus is azért volt olyan dühös a farizeusokra, mert 

őket a nép tényleg szuperhívőknek tartotta, és óriási 

tisztelettel vette körül. És Jézus szerint ez a hamis, 

önhitt vallásosság megmérgezte az egész nép Istennel 

való kapcsolatát. Kinek van szüksége megtérésre, ha 

elég csak precízen betartani a mózesi törvény 

szabályait? Kinek kell az Isten országa, úgy, ahogyan 

arról Keresztelő János és Jézus is beszélt, amikor a 

jeruzsálemi papok hetekre lerendezik a bűnért való 

elégtételt egy áldozattal? A képmutatás elpusztítja a 

közösséget. Ferenc pápa nem véletlenül beszélt erről, 

mert ha valaki, ő az elmúlt években rengeteget tett 

azért, hogy visszaszerezze a katolikus egyház 

megtépázott szavahihetőségét az egész világban. 

Különös, hogy Magyarországon és még néhány 

katolikus egyességi irányzatban rossz a megítélése. 

Református gyülekezeteinkben sok kiábrándult és 

megsebzett katolikus van, akiket az egyházuk 

képmutatása mart el a közösségtől. De ez nem ok 

arra, hogy képmutató módon azt higgyük, hogy mi 

jobbak vagyunk. Mert ha ezt hisszük, akkor semmit 

sem értettünk meg Jeremiás, Jézus és Pál apostol 

figyelmeztetéséből. (A nyugati protestáns egyházak és 

a homoszexualitás kérdése. A magyarországi 

református egyház és a „hatalom” kapcsolata és ezzel 

összefüggésben kritikai, prófétai megszólalásunk 

hiánya a társadalomban) „Vagy megveted jóságának, 

elnézésének és türelmének gazdagságát, és nem 

veszed tudomásul, hogy téged Isten jósága megtérésre 

ösztönöz?” Pál ezzel a kérdéssel felmutatja, hogy 

miként kell harcolni a képmutatás mérgező hatása 

ellen. Isten jóságos, elnéző (toleráns), és türelmes 

elsősorban velem, aki első vagyok a bűnösök között. 

Nincs más dolgom, csak felölteni ugyanezeket a 

tulajdonságokat azokkal szemben, akik körülöttem 

élnek. Nem az ítélkezésben kell utánoznom Jézust, 

mert ő majd az idők végén jön el ítélni Isten nevében 

élőket és holtakat. AZ nem az én feladatom. De a 

felebarátommal szemben jóságosnak, elnézőnek, 

toleránsnak és türelmesnek lennem, ahogyan Jézustól 

tanultam, szent keresztyéni kötelességem. Ehhez 

azonban először meg kell térnem nekem magamnak 

is. Máshogy nem megy. Megtérés nélkül ugyanis 

először mindig az jut az eszembe, hogy én mennyivel 

jobb vagyok, mint a mellettem ülő. Pedig nem 

vagyok. Nagyon nem. 
       Pecsuk Ottó 


