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  AZ ISTENTISZTELET LITURGIÁJA: 
 

  CSEND – Istentisztelet előtt 5 perccel 

➢➢ Ráhangoló kérdés:  Lelkesedek 

Jézus iránt? „Csak” lelkesedek vagy 

több is ez? 

  Köszöntés 

   Fennálló ének: 65:1(„A Sionnak hegyén…) 

   Fő ének: 266(„Egek nagy Királya…) 
 

  Fohász  

  Olvasmány (ld. középen  ) 

   Imádság 

   Préd. e. ének: KÉ+ 

Bizakodjatok, jó az Úr, 

Jósága éltet. 

Bizakodjatok, jó az Úr, 

Halleluja. 

  Alapige: (ld. középen  ) 

 Igehirdetés [ld:  a túloldalon] 
 

  Csendes ima 

  Imádság 

  Miatyánk 

  Áldás    
 

  Hirdetések (ld. jobb oldalon  ) 

  Születésnaposok köszöntése 

 

  Úrvacsora előtt: 436 („Örülj, szívem…”)  

  Úrvacsorai közösség  

(bevezetés: 256:1, majd rövid tanítás – 

Úrvacsorázás közben CSEND) 
 

 Záróének: 178 („Dicsőség az Atyának...) 

  Áldás    

  SZÓZAT 

 

ÁLDOTT EMLÉKŰ DR. SARKADI NAGY PÁL IGEHIRDETÉSE 

Kedves testvérek! Ez a felolvasó történet természetesség ével most is megragadja a 

lelkünket. Milyen jó, hogy Lukács saját szavai szerint, mindennek utána nézett,és az 

evangéliumában feljegyezte ezt a kedves történetet. Ha ő nem jegyzi fel, kimaradt 

volna a Bibliából. Milyen kár lett volna érte!  

Egy asszonyt megragadott Jézus igehirdetése, és pont folyik még a prédikációja 

Urunknak, amikor feláll egy asszony. Minden figyelem reá irányul, és ezt mondja 

neki: irigylem az édesanyádat, akinek olyan fia van, boldog méh az, amelyik téged 

hordozott. Elgondolkoztam azon:, én mit tettem volna Jézus helyében azzal, aki 

anyámat így megdicséri? – odahívtam volna magamhoz, homlokon csókoltam volna, 
és azt mondtam volna neki: áldjon meg Isten gazdagon. De Jézus nem ezt tette. Ő 

mestere volt a beszélgetésnek. Milyen bölcsen felel Urunk! Elhárítja a dicséretet az 

anyjáról és önmagáról úgy, mint a gazdag ifjú történetében, aki jónak mondja őt:  “ 

Senki nem jó, csak egy, az Isten “.Az asszonynak így felel: te engem nagyon 

boldognak mondasz, boldognak mondod az édesanyámat. Én mondok neked még 

ennél is nagyobb boldogságot: boldogok, akik hallgatják Isten Igéjét, és megtartják 

azt. Milyen mesterien hárítja el Jézus azt a dicséretet, amelyben anyját részesítették. 

Ha olvassuk az evangéliumokat, különös, hogy Jézus több helyen lelohasztja a 

lelkesedés tüzét. Jött hozzá egyszer egy ember nagy lelkesedéssel:  “ Mester, szeretlek 

téged, veled megyek mindenüvé, ahová mégy “. Ennek így felelt: nem tudod, hogy mit 

mondasz. Tudod-e, hogy engem követni mit jelent? Sokszor ott tölteni az éjszakát A 
Gecsemáné kert bokrai alatt, mert az Emberfiának nincs hová fejét lehajtani.   

Feltehetjük a kérdést: miért nem értékelte többre Jézus a lelkesedést? Nem kellene 

az ilyen lelkesedőket becsülni? Így felelhetünk erre a kérdésre: azért, mert a 

lelkesedésnek van egy nagy veszedelme: megáll mellette az ember és nem lép ki 

belőle. A lelkesedés csak út a cél felé, de még nem maga a cél.  Mennyi ember látja a 

kereszténység lényegét lelki felindulásában, mély benyomásokban, amelyek abból 

származnak, hogy megragadnak azok a drága igazságok, amelyeket Urunk nekünk 

mond, és amikor tele van a szív, megszólal a száj, és elárulja a belső lelkesedést. De ez 

a kereszténység? Vajon a lelkesedés magában véve már Krisztus- követés? Nem, mert 

van egy veszedelme a keresztény életnek, és erről szeretnék ma előttetek szólni: 

élvezni akarjuk a kereszténységet. Nem jó a lelkesedés? Sokkal jobb, mint a 
közönyösség. De kérdezhetjük: Krisztus azért hozta el számunkra az ő országát, hogy 

csupán lelkesedjünk érte? Az Ige valóban a szívbe talál, ott lelkesít? Az első hatása 

nem az, hogy bűneink miatt megszomorít? Mi volt az eredménye Péter pünkösdi 

igehirdetésének? Odamentek hozzá gratulálni? Azt olvassuk beszéde eredményéről:  “ 

szívükben megkeseredtek “.  

(folytatás a túloldalon) 
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 2018. AUGUSZTUS 19.  
„A lelkesedés” címmel 

 Igét hirdet: Sóskuti Zoltán lelkipásztor 

 
  O L V A S M Á N Y :  M T  7 ,  1 3 - 2 9  

  A L A P I G E :  L K  1 1 , 2 7 - 2 8  
„Amikor ezt mondta, a sokaságból egy 

asszony hangosan így szólt hozzá: Boldog az 

anyaméh, amely téged hordozott, és boldog 

az emlő, amely téged táplált! Erre ő így felelt: 

De még boldogabbak azok, akik hallgatják 

az Isten beszédét, és megtartják.” 
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 Szeptembertől Felnőtt Közösségi 

Hittanóra lesz – minden szerdán 1830-kor. 
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1000 

 Köszönetet mondunk a nyári ügyeletben 
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(folytatás) De ha azt, amit kér, szívünkre vesszük, magunkban munkálkodni engedjük, ha 

Igéjének engedelmeskedünk, ezt már igen. Boldogok, akik az Igét hallgatják! Vigyázzunk ennél a 

szónál: hallgatják. ez nem azt jelenti, hogy hallgatjuk a fülünkkel. Itt a hallgatás a meghallást 

jelenti. Tehát így kellene ezt az Igét mondanunk: boldogok, akik az Igét meghallják és megértik. 

Ilyen értelemben mi hallgatók vagyunk? Az, hogy itt vagyunk a templomban, ezt látszik 

bizonyítani! Mennyi hallgatója van az Igének csak a mai napon Budapesten? Mit visznek el a 

prédikációkból a hallgatók a következő hétre?  Nem érvényes rájuk a magvető példázata? A köves 

helyre esett maghoz nem hasonlítanak?  “ amely mag pedig köves helyre esett az, aki hallja az Igét, 
mindjárt örömmel fogadja, de nincs gyökere benne, hanem csak ideig való.  “ Hogy megyünk innen 

haza? Megerősödve a hitben, készen a jóra? Aki semmit nem visz minden magával, az annak a jele, 

hogy semmit nem kapott. Mert a hallgatás nem merül ki abban, hogy az ember egy óra hosszáig 

templomban ül, az igazi hallgatást meg kell tanulni! A hallgatással úgy vagyunk, mint bármely más 

munkával: gyakorolni kell! Sok ember van, aki Isten Igéjének hallgatását illetően nagyothalló. az 

orvos megállapíthatja, hogy kitűnő a hallása, de vajon a lelki dolgokat illetően nem nagyothalló? 

Az a világ, amelyben élünk, tele van lármával, és a lárma nagyon sokszor túlharsogja Isten igéjét, 

nem tud az Ige a lármán felülemelkedni. Aki ide jött az Igét hallgatni, a lármát a szívében magával 

hozza. Pedig ha valaki akarja az Igét, ahhoz csend kell, összpontosított figyelem. A hallgatáshoz 

hozzátartozik a gondolatok koncentrálása. A hallgatás erőfeszítés, energiát igényel. Valaki azt 

mondta, az ember figyelmét sehol sem olyan könnyű elterelni, mint éppen a templomban! Nem 
azért, mert az érdeklődés nem erős és nem eleven? Hányan a hallgatók közül a templomban 

élvezetet keresnek. Nem tartozol közéjük? Isten Igéje nem élvezeti cikk, nem szórakozás. Nagyon 

nincsenek megelégedve, amikor az igehirdetés nem hat! Nem felejtem el soha, volt egy hallgató 

Sarkadon. ha az Istentisztelet előtt találkoztam vele, mindig ezt mondta: tiszteletes úr, csak a 

zsebkendőre hasson, könnyeket csaljon szemekbe! Hányan igénylik az érzelemfelkeltést az 

igehirdetőtől, és ha nem kapják meg, csalódva mennek haza. Vajon az ilyen hallgatók jól 

hallgatnak? Vannak, akik az Igében vigasztalást keresnek. Igazuk is van, hiszen szükségünk van 

vigasztalásra az élet nehézségei között. ha az emberi bölcsességnek vége, Isten vigasztalása 

megkönnyebbít, z Igéhez menekülünk gondjainkkal, csalódásainkkal, fájdalmainkkal és 

bűneinkkel. De aki csak ezt keresi, és mást nem akar hallani, az igaz hallgatója az Isten Igéjének? 

Isten Igéje arra való, hogy az embert megragadja, átformálja, A test és lélek nyomorúságát 
legyőzze. az sem jó hallgató, aki csak tanítást akar kapni. Valójában szükségünk van templomban 

tanításra is, de az nem fenyegeti az üdvösségünket, ha sok mindent nem értünk, ha vannak 

számunkra érthetetlen bibliai helyek. Ami megragad minket, azok nem a Jézusról szóló gondolatok, 

hanem az erő, amely belőle árad és megragad. Nem az szabadít meg, amit Istenről hiszünk, hanem 

maga Isten, aki mint élő Isten közösségbe akar kerülni velünk.  

Úgy hiszem, akkor vagyunk jó hallgatók, ha figyelünk arra irányul, hogy Isten kegyelmére 

szükségünk van, és a Vele való közösségre őszintén vágyunk. Ha nem erre irányul, hasonlóak 

vagyunk a befedett edényhez, amibe már nem lehet semmit tölteni. ha az ő élete után kinyújtjuk a 

kezünket, akkor vagyunk hasonlók a példázatbeli kereskedőhöz, aki drágagyöngyökkel kereskedett, 

és a végén, amikor megtalálta az igaz drágagyöngyöt, eladta mindenét, és megvette azt. 

Kettős imádságra van szüksége minden igehallgatónak, aki idejön. Először a prédikátorért kell 

imádkozni. Már 40 éve prédikálok, de sokszor érzem a magam tehetetlenségét és nyomorúságát. 
annyira rá van az igehirdető utalva Isten erejére, a Szentlélek világosságra, hogy nélküle teljesen 

tehetetlen nyomorult emberek vagyunk. Szoktatok az igehirdető ért imádkozni? 

1948-ban Finnországban jártam. Csodálatos prédikáló körutam volt ott. Az egyik helyen egy 

erdei óriási gyülekezet hallgatott. 3000 ember, és mindenki kezében Biblia volt. az ébredés 

vidékéről gyülekeztek össze a testvérek. Amikor felmentem az emelvényre, elámultam. Mindenki a 

Bibliájából kereste ki az Igét, hallani lehetett a papír zörgését. azután csend. Szólok a 

tolmácsomnak: kezdhetem? - Nem, még várjak. - Mit csinál a gyülekezet? - Imádkozik önért. - 

Értem? - Nem is gondoljátok, hogy az érettünk való imádságnak milyen hatása van!  

Fiatal lelkész koromban engem is elkapott a dicsőségvágy, nagy, magasztos gondolatokkal 

kitűnni. Egy alkalommal a prédikációm után vártam, hogy odajöjjenek gratulálni. Nem gratulált 

senki! Azért, mert az igehirdetésem nem fogott meg senkit. Vajon szüksége van az imádságra az 

igehirdetőnek? Mi inkább a kritika tárgyai vagyunk, mint imádságé. Ami a kritikára okot ad, még 

több okot ad az imádságra. Titeket nem fenyeget az a veszély, hogy a lelkesedés áll az életetek 

középpontjában? Folytatódik a felolvasott Ige:  “ boldogok, akik hallgatja és megtartják “. Jakab 
levele tanítása szerint, ha a hallgatást nem követi cselekvés és megtartás, akkor az Istentisztelet 

hiábavaló! Hányan olvastuk már Jakab Apostol levelének az első fejezetét, és ezt elfelejtettük? Ha a 

hallott Igéből nem lesz megtett Ige, akkor hiábavaló!  

Szomorúan emlékszem gyülekezeti tapasztalatomra: amikor kijöttünk a templomból, és 

megálltunk a presbiterekkel, hogy elmúlt minden, ami bent történt! Mintha templomban sem lettek 

volna, és a gyülekezetből senkinek jutott eszébe, hogy amiről lelkész prédikált, azt meg is kellene 

tenni. Azért mondjuk el azt, amit elmondunk, hogy abból tett legyen és élet! Mi lesz az 

Igehirdetésből már hétfő reggelre? Nem hasonlít sokszor az ember lelke egy táblához, amiről az 

írást egy szivaccsal letörölték? Már megkezdődik az kihullása a szívünkből, amikor hazamegyünk. 

Eljönnek az égi madarak – mondta a mi Urunk -, és elkapkodják az Igét. A hazafelé vezető út nincs 

tele útszélre esett maggal? Lelkesedés, rajongás vagy gyümölcstermő élet? Nincs a kettő között 
nagy feszültség?  

A rajongás, a lelkesedés azért is veszedelmes, mert rövid ideig tart. Minden szenzáció három 

napig! Most van Madách Imre születésének évfordulója. Amikor készültem a prédikációra, 

eszembe jutott tragédiájának e sora: – unott lesz holnap, ami elragad ma “. A lelkesedés szalmaláng 

magában, amelynek olyan hamar nyoma vész. 

Tudjátok, mi ma a kereszténység tragédiája? A gyülekezetek Jézust imádják, csodálják, 

lelkesednek érte, de nem követik. Vajon ő ezt akarta: Uram, nagy vagy, csodállak? – ne csodálj, 

hanem kövess! Ezért korrigálta azt az asszonyt, aki lelkesedésében az anyját akarta felmagasztalni. 

A rajongás és a lelkesedés nem bírja a próbatételt. Jobban tudnak a keresztyének szenvedni, mint 

a hitetlenek? A próbatételek idején milyen gyengék, nyomorultak vagyunk!  “ boldog méh, mely 

téged hordozott.  “ Asszonytestvérem, ne csodálj engem, és ne lelkesedj értem, ha nem tanult meg, 
hogy a legnagyobb dolog, engem megérteni, követni.  

A nagy embereket általában akkor szokták ünnepelni, amikor meghalnak. A halott nagyságok 

semmit nem igényelnek, ezért ünneplik őket. De Jézus nem halott nagyság. Ő él, és velünk van 

minden napon a világ végezetéig. Jézusnak nagy ügye van, amibe munkásokat keres. “az aratnivaló 

sok, a munkás kevés. Kérjétek azért az aratásnak urát, hogy küldjön munkásokat az ő aratásába.  “ 

A rajongó magát teszi a központba. Ezt mondja: az igazság arra való, hogy nekem szolgáljon. 

Jézusnál megfordítva van: az igazság arra való, hogy te szolgálj az igazságnak. (…) A csak 

hallgatók nem boldogulnak, és a csak lelkesedők sem! Érdekes, hogy Jézus más helyen is, hogy 

összekapcsolja a kettőt. Csupán egy helyet említek:  “Az én juhaim hallják az én szómat , és 

követnek engem “. (…) A mai keresztyénség megfáradt keresztyénség. A csak hallgató gyülekezet 

megfáradt a Krisztus ügyében. Tudjátok, mikor lesz szép a Krisztus ügye? Ha elkezdünk érte 

valamit tenni. Mert más dolog a szeretetről hallani vagy szeretni. Lehet mondani a szeretetről 
nagyon szép prédikációt, de nincs olyan beszéd, amelyik olyan örömöt tudna a szívekbe adni, 

mintha elkezdesz valakit szeretni. És az igazság! Mondhatok az igazságról nagyszerű dolgokat, de 

hol áll ez az élvezet attól az örömtől, amikor az életemet az igazság alá állítom! Kívánom nektek 

ezt a nagy örömöt! A lelkesedést is. De a hallgatásnak és a megtartásnak a csodálatos egységét is, 

mert boldogok, akik hallgatják Isten Igéjét, és megtartják azt! ÁMEN!        

        Áldott Emlékű Dr. Sarkadi Nagy Pál 


