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  AZ ISTENTISZTELET LITURGIÁJA: 
 

  CSEND – Istentisztelet előtt 5 perccel 

➢➢ Ráhangoló kérdés: 

 Milyen gondolatokat, érzéseket, 

lelki impulzusokat hív elő 

belőlünk a Tízparancsolat? 

  Köszöntés 

   Fennálló ének:(„Tied a dicsőség…) 
 

//: Tied a dicsőség és imádás 
Felemeljük kezeinket, 

És dicsérjük Szent Neved. :// 

//: Ó, Hatalmas, keze nagy csodákat tett, 
Vele senki nem ér fel,  

Vele senki nem ér fel, :// 
 

    Keresztelés: Kajdi Boglárka és Szonja 

  Fő ének: KÉ 21 („Rejts most el…) 

  Fohász  

  Olvasmány (ld. középen  ) 

   Imádság 
 

   Préd. e. ének: 164:1-2 („Kegyes Jézus…) 

  Alapige: 5Móz 5,2-5  ld. az Olvasmányban  

 Igehirdetés [ld:  a túloldalon] 
 

  Csendes ima 

  Imádság 

  Miatyánk 
 

  Hirdetések (ld. jobb oldalon  ) 

  Születésnaposok köszöntése 
 

 Záróének: 47:1;5 („No, minden népek..) 

  HIMNUSZ 

 

 GYÜLEKEZETI HIRDETÉSEK: 

 
 Beszámolók: a gyülekezeti táborról; Vörös 

Tamás Zoltán és Pap Katalin esküvője; 

Horváth Csaba és Horváth Beáta 

házasságának megáldása a 15. házassági 
évforduló alkalmából 

 Radics Gyuláné Julika. Temetése: július 10. 

kedd 930, Újköztemető-Szóró 
 Meghalt Sántha Béláné testvérünk 

 Jövő heti alkalmaink:  

 Kedd 1000 Baba-Mama Kör  Szerda 900: 

Bibliaóra   Péntek 1700 Közös IFI  
Vasárnap 830: Imacsoport   Vasárnap 1000: 

Istentisztelet  

  Presbiteri gyűlés 

 A nyári gyerek megőrzésre várjuk a 

szolgálókat – ld. táblázat a templomajtóban! 
Akik ebben szolgálnak, kérjük, 945-re 

érkezzenek meg! 

 Július 15 750. Merzse-Imafutás – érdeklődni 

lehet Makai Vikinél 

 Október 23-ai hosszúhétvégére lenne 

ehetőségünk egy 4 napos erdélyi buszos 
kirándulásra – útiköltség, szállás, ellátás, 

belépők: 35 000 Ft. A jelentkezők számától 

függ ennek indulása… 

II SS TT EE NN TT II SS ZZ TT EE LL EE TT   2018. JÚLIUS 8.  
A Nyári Tábor üzenetének summája 

„Tíz mondat a szabadságról” címmel 
 Igét hirdet: Sóskuti Zoltán lelkipásztor 

 

  O L V A S M Á N Y :  5 M Ó Z  5 , 1 - 2 1  

1 Mózes összehívta egész Izráelt, és ezt mondta nekik: Halld meg, Izráel, azokat 

a rendelkezéseket és törvényeket, amelyeket ma elmondok nektek. Tanuljátok 

meg, tartsátok meg és teljesítsétek azokat!  2 Az Úr, a mi Istenünk, szövetséget 

kötött velünk a Hóreben 3 Nemcsak atyáinkkal kötötte meg az Úr ezt a 

szövetséget, hanem mivelünk is, mindnyájunkkal, akik itt és most életben vagyunk 

4 Szemtől szemben beszélt hozzátok az Úr azon a hegyen a tűz közepéből. 5 Én 

ott álltam akkor köztetek és az Úr között, mert ti féltetek a tűztől, és nem mertetek 
felmenni a hegyre. Így mondtam el nektek az Úr igéit: 6Én, az Úr vagyok a te 

Istened, aki kihoztalak téged Egyiptom földjéről, a szolgaság házából. 7 Ne 

legyen más istened rajtam kívül!  8 Ne csinálj magadnak semmiféle 

bálványszobrot azoknak a képmására, amik fenn az égben, lenn a földön vagy a 

föld alatt a vízben vannak. 9 Ne imádd és ne tiszteld azokat, mert én, az Úr, a te 

Istened, féltőn szerető Isten vagyok! Megbüntetem az atyák bűnéért a fiakat is 

három, sőt négy nemzedéken át, ha gyűlölnek engem.  10 De irgalmasan bánok 

ezer nemzedéken át azokkal, akik szeretnek engem, és megtartják 

parancsolataimat. 11 Ne mondd ki hiába Istenednek, az Úrnak a nevét, mert nem 

hagyja az Úr büntetés nélkül azt, aki hiába mondja ki a nevét! 12 Tartsd meg a 

nyugalom napját, és szenteld meg azt, ahogyan megparancsolta neked Istened, az 
Úr. 13 Hat napon át dolgozz, és végezd mindenféle munkádat,  14 de a hetedik 

nap a te Istenednek, az Úrnak a nyugalomnapja. Semmiféle munkát ne végezz 

azon, se te, se fiad, se leányod, se szolgád, se szolgálóleányod, se ökröd, se 

szamarad és semmiféle állatod, se a lakóhelyeden élő jövevény. Hadd pihenjen 

szolgád és szolgálóleányod hozzád hasonlóan!  15 Emlékezz arra, hogy szolga 

voltál Egyiptomban, de erős kézzel és kinyújtott karral kihozott onnan téged 

Istened, az Úr. Ezért parancsolta meg neked Istened, az Úr, hogy tartsd meg a 

nyugalom napját.16 Tiszteld apádat és anyádat, ahogyan megparancsolta neked 

Istened, az Úr, hogy hosszú ideig élhess, és jó dolgod lehessen azon a földön, 

amelyet Istened, az Úr ad neked! 17 Ne ölj! 18 Ne paráználkodj! 19 Ne lopj!  

20 Ne tanúskodj hamisan felebarátod ellen!  21 Ne kívánd felebarátod feleségét, 
ne kívánd felebarátod házát, se mezejét, se szolgáját, se szolgálóleányát, se ökrét, 

se szamarát és semmit, ami a felebarátodé! 
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A gyülekezeti táborban, az ifjakkal és a felnőttekkel a Tízparancsolatot – vagy ahogy 

ott neveztük: a Tíz Szabadság-mondatot – tanulmányoztuk. Ebből szeretnék kis 
„ízelítőt” adni – de talán annál többet is.  

Hetünk elején megfogalmaztuk előbb ellenvetéseinket, ellenérzéseinket a 

„Tízparancsolattal” kapcsolatban. Tegyük ezt most is – ez az őszinte mozdulat bizony 
fontos akkor, amikor igyekszünk lelki dolgokról beszélni! [**] 1.) Talán többen úgy 

gondolják, hogy már „lerágott csont” ez, kívülről tudjuk – ők így sóhajtanak: „mit lehet 

erről még mondani…?”  

2.) Vannak, akik úgy látják, hogy „áthidalhatatlan árok” van a parancsolatok és a 
jelenkor között – ők ezt kérdezik: „adhat-e időszerű etikai eligazodást számunkra?”  

3.) Az is felvetődhet, hogy Jézus szavaiból indul ki az Újszövetség népe – így 

megszólal a kérdés: „lehet-e kiindulópont egy keresztyénség (Jézus) előtti szöveg?”  
4.) Sokan (még talán a tábor után sem) értik, és így sóhajtanak fel: „úgysem lehet 

betartani ezeket – nem kell ezzel annyit foglalkozni, hisz csupán „tükör” számunkra!”  

5.) Sokan, jogosan félhetnek attól, hogy ez csak a moralizálást és a legalizmust 
táplálja – így joggal kérdezhetik: „nem visz ez tévutakra minket, nem veszi el a fényt a 

Jézusban kapott Kegyelemről?”  

6.) Ehhez hozzátehetjük: Fennáll a veszélye annak, hogy csak Izrael „félelmetes” 

Isten-képét látjuk viszont ezekben – és aggódhatunk: „nem takarja ez el a Jézustól 
kapott kitisztult Isten-képet?”  

7.) A világnak is megvannak az „indokai” arra nézve, miért nem szeretnek ezzel a tíz 

mondattal komolyan foglalkozni. Lássunk ebből néhányat! „Aki nem áll meg a saját 
lábán, hanem valakire támaszkodik: függő lény – tehát nem szabad!” „Mivel az isten-

hit annak elismerése, hogy Valakitől függök, a szabadság ellensége – tehát eltörlendő, 

az egyéni és társadalmi szabadság útjában áll!” „A törvény, mivel nagyon sok mindent 

megtilt, ezért gátol a szabadságomban.” „A keresztyén törvények olyan dolgokat 
tiltanak meg, amelyek az ember természetes vágyai – tehát emberellenesek.” 

 

Mit válaszoljunk ezekre? Hogy kerülhetjük el a tévutakat? Ehhez rögzítsünk néhány 
dolgot!  

1.) Ez a tíz mondat egy adott helyen, egy adott időben, egy adott népnek, egy adott 

sziturációban hangzott el! Nem szabad egy az egyben, minden mélyebb megértés, 
értelmezés nélkül alkalmaznunk. Előbb meg kell értenünk, hogy akkor és ott mit 

jelentett. 

2.) Talán ennél is fontosabb meglátni, hogy ez egy „Szövetségi dokumentum” (a 

Szent Ládában lett elhelyezve - a Szent Sátorban)! [**] Ahogy mai Alapigénkben is 
olvastuk: „Az Úr, a mi Istenünk, szövetséget kötött velünk a Hóreben”. Ezt a 

Szövetséget Isten az Ő népével kötötte. Ennek komolyan vétele nélkül „üres 

moralizálássá” („erkölcs-csőszködéssé”) silányítjuk. 
3.) Felesleges lerombolandó korlátnak látjuk – teret nyitva a libertinizmusnak 

(szabadosságnak) –, ha nem értjük meg, hogy az Úr védelemként adta nekünk (mint egy 

szerpentin mentén a szalagkorlát), hogy a TEREMTETT REND adjon keretet, 
segítséget, hogy jól éljük meg életünket. 

4.) Isten így mutatkozik be az első mondatban: „ÉN…,aki kihoztalak Egyiptom földjéről, 

a szolgaság házából.” Izraelnek mint népnek (első) alapélménye Istenről a SZABADULÁS 
/ SZABADÍTÁS. Számukra Istennel van a szabadság – Nélküle a rabság. Isten erre 

emlékezteti népét bemutatkozásakor. Az Ószövetség Isten szabadításának folyamatos 

„példatára” (pl.: 2Móz; Bír; Neh).  
Ha ezen „átsiklunk”, máris irányt tévesztettünk! Ettől függ, hogy az Evangélium irányába 

indulunk vagy a legalisztikus-moralizáló értelmezést választjuk. Ha nem ismerjük fel, hogy 

ezek a mondatok a „SZABADSÁG ÚTJELZŐI” (Lochmann könyvének a címe), akkor 

bizony „törvényeskedésbe” csapunk át, más szóval farizeus módra értelmezzük a törvényt, 
megnyomorítva másokat [**], becsapva magunkat, félreértve Istent, újra rabságba vetve 

magunkat, utat nyitva a képmutatás világának, amit Jézus oly annyira ostorozott. Jézus 

törvényértelmezése, szavai, egész lénye ezzel ellentétes! Éppen azt szerette volna, ha népe 
megérti a törvény lényegét, szellemiségét, lelkületét, magját! ”  

5.) A Törvény ÜNNEP Isten népe számára – a Szabadító Istennel való kapcsolat, 

szövetség. Újrafelfedezése ezért öröm Jósiás király idején, vagy éppen Ézsaiásnál: 
„Megszabadít engem az ÚR, ezért pengessük a lantot életünk minden napján az ÚR 

házában.” (Ézs 38,20). Ezért örül annyira a 119. Zsoltár írója Isten Törvényének. Ünnep 

számára minden szava! Gyönyörködik benne, mint aki nagy nyereséget talált. 

Az Újszövetség népe számára ilyen erővel és jelentőséggel bír Jézus megváltó 
kereszthalála és feltámadása. Ezt is ünnepeljük minden vasárnap. Megszabadított Jézus a 

bűntől, haláltól, kárhozattól!  

 
Az etika, a keresztyén élet alapja ez tehát: SZABADÍTÓ ISTENÜNK VAN, így az 

Istennel élt élet maga a SZABADSÁG. Ahogy valaki a lényeget megfogalmazta: „Az etika 

válaszadás." (P. Lehmann), válasz Isten szeretetére. Eszerint a bűn tulajdonképpen rossz 

válaszadás Isten szabadító tettére. 
Elgondolkoztató Mózes bevezetése: „Szemtől szemben beszélt hozzátok az Úr azon a 

hegyen a tűz közepéből.” Emlékezz: „tudd,KIVEL van dolgod!” Tehát így is 

megfogalmazhatnánk a félrecsúszott élet vagy egy félrecsúszott döntésünk, szavunk dolgát: 
az nem más, mint amikor nem tudod vagy elfelejted, hogy „kivel van dolgod”. 

Mózes így folytatja: „Én ott álltam akkor köztetek és az Úr között, mert ti féltetek a tűztől, 

és nem mertetek felmenni a hegyre. Így mondtam el nektek az Úr igéit…” Jézus által mi már 
egészen közeli kapcsolatban lehetünk az Úrral, akik ezeket a mondatokat nekünk adta. Már 

nincs köztünk senki. Már nem kell félni. Miénk ez a Tíz mondat! Miénk Isten minden Igéje. 

Nekünk is adatott Szentlélek! Így csendülhet fel számunkra is Pál apostol szava a 2Kor 

3,17-ből: „Az Úr pedig a Lélek, és ahol az Úr Lelke, ott a szabadság.” 
 

Ez a Tíz Ige nem gátol a szabadságban, hanem véd, hogy megmaradjunk a szabadságban, 

hogy éljünk az Istentől nekünk adott szabadításban. – ne legyünk szolgái a bűnnek, a 
káosznak, a sátánnak. Éljünk az Úrtól kapott teremtett rendben! Mert szívünk mélye azt 

kívánja, abban érzi jól magát, azt keresi, azt szomjazza – csak figyeljünk a belső hangra, 

amit Isten ültetett belénk! [példák]** 
Egyedül Isten Szava számít… 

 
 Sóskuti Zoltán 


