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 AZ ISTENTISZTELET LITURGIÁJA: 
 

  CSEND – Istentisztelet előtt 5 perccel 
 Ráhangoló kérdés:  Milyennek ismerem 

Istent?  Hogy néz ki az Istentiszteletem? 
 

  Köszöntés 
 

  Fennálló ének: 329:2 („Nem éltem még…”) 
 

  Keresztelés:  

Szűcs Mátyás Endre és Izsó Nimród Sándor 
 

  Gyermekek az Úr asztala körül  
 

  Fő ének: KÉ 22. („Szálljon hangunk…”) 

 
  Fohász  
  Olvasmány (ld. középen  ) 

   Imádság 

  Igehirdetésre készítő ének:  

164:1  („Kegyes Jézus…”) 

  Alapige: Ézs 1,18-20  

(ld. középen kiemelve) 

 Igehirdetés [ld: a túloldalon] 
 

  Csendes ima 

  Ima 

  Miatyánk 
 

  Hirdetések (ld. jobb oldalon  ) 

  Születésnaposok köszöntése 
 

  Záróének: 264 („Áldjad, én lelkem…)  

  Áldás    

  HIMNUSZ 

 

 

 GYÜLEKEZETI HIRDETÉSEK: 
 

 Beszámolók: nagytakarítás, Felnőtt Közösségi 

Hittanóra 

 Jövő heti alkalmaink:  

 Kedd 1000 Baba-Mama Kör  Szerda 900: 

Bibliaóra Szerda 1830: Felnőtt Közösségi 

Hittanóra*  Péntek 1630 KonfIFI  Péntek 1800 

Ancora IFI  Vasárnap 900: Kánon Kör illetve 

Imakör  Vasárnap 1000: Istentisztelet és 

gyerek-Istentisztelet;  Házi Biblia Körök 7 

csoportban  hittanórák 

 Felnőtt Közösségi Hittanóra minden szerdán 

1830-kor. Következő témánk: "Az Ősegyház és 

a Magyarországi Református Egyház - és ami 

közte van" 

 A magvetők következő találkozója: október 

26-án 17.00-kor lesz. 

 Ancora őszi hétvége: okt. 19-21. Jelentkezni 

okt. 12-ig, az űrlap és előleg fizetésével. 

 Alapítványunk köszöni az 1%-os 

felajánlásokat – ebből a tavaly befolyt összeg: 

445 000 Ft, amit gyülekezeti célokra fordítunk… 

 Várjuk a cikkeket újságunk következő 

számába (nyári tábori beszámolók, gyülekezeti 

események, bizonyságtételek…) a 

refkeresztur@gmail.com mail címre. 

 HBK csoportvezetők alkalma minden hó 4. 

hétfőjén 1800-tól a Vadkacsa utcában – 

(kivételesen!) először október 15-én 

 Várjuk a 12 évet betöltött ifjakat KonfIFIre 

(konfirmációs felkészítése) 

II SS TT EE NN TT II SS ZZ TT EE LL EE TT   
  2018.  OKTÓBER 7.  

„Igazán?” címmel 
Keresztel: Sóskuti Zoltán lelkipásztor, Igét hirdet: Jani Lívia lelkipásztor 

  O L V A S M Á N Y :  É Z S  1 , 1 0 - 3 1  

10 Halljátok az Úr igéjét, Sodoma vezetői! Figyeljetek Istenünk tanítására, 

Gomora népe! 11 Mit kezdjek a sok véresáldozattal? – mondja az Úr. – 

Elegem van az égőáldozati kosokból, a hízott marhák kövérjéből! A bikák, a 

bárányok és a bakok vérében nem telik kedvem. 12 Ki kívánja tőletek, hogy 

eljöjjetek, hogy megjelenjetek előttem, és tapossátok udvaromat? 13 Ne 

hozzatok többé hazug áldozatot, még a füstjét is utálom! Újhold, szombat, 

ünnepi összejövetel? Nem tűröm együtt a bűnt és az ünneplést! 14 

Újholdjaitokat és ünnepeiteket gyűlölöm én, terhemre vannak, fáraszt 

elviselni. 15 Ha felém nyújtjátok kezeteket, eltakarom előletek a szemem; 

bármennyit is imádkoztok, nem hallgatlak meg benneteket, hiszen a 

kezetekhez vér tapad! 16 Mossátok tisztára magatokat! Vigyétek el szemem 

elől gonosz tetteiteket! Ne tegyetek többé rosszat, 17 tanuljatok meg jót 

cselekedni! Törekedjetek igazságra, térítsétek jó útra az erőszakoskodót! 

Védjétek meg az árvák igazát, képviseljétek az özvegy peres ügyét! 18 

Jöjjetek, szálljunk most perbe egymással! – mondja az Úr. – Ha vétkeitek 

skarlátpirosak is, hófehérekké válhattok, ha vörösek is, mint a bíbor, 

fehérekké lehettek, mint a gyapjú. 19 Ha készségesen hallgattok rám, 

élhettek az ország javaival. 20 De ha vonakodva elpártoltok tőlem, fegyver 

pusztít el titeket. – Az Úr maga mondja ezt. 21 Jaj, milyen parázna lett a 

hűséges város! Törvényességgel volt tele, igazság lakott benne, most pedig 

gyilkosok! 22 Ezüstöd salakká változott, tiszta borodat vízzel hígították. 23 

Vezéreid megátalkodottak, tolvajok barátai. Mindegyik szereti a 

megvesztegetést, ajándékot hajhász. Az árvák igazát nem védik, az özvegy 

peres ügye nem kerül eléjük. 24 Azért így szól az Úr, a Seregek Ura, Izráel 

Erőssége: Majd elégtételt veszek ellenfeleimen, bosszút állok ellenségeimen! 

25 Ellened fordítom kezemet, és kiolvasztom salakodat, mint a lúg, 

eltávolítok belőled minden ónt. 26 Megint olyan bírákat adok, mint régen, 

és olyan tanácsadókat, mint kezdetben. Akkor majd így neveznek: Igaz 

város, hűséges város! 27 Sion ítélettel váltatik meg, megtérői igazság által. 

28 De összetörnek a hűtlenek a vétkesekkel együtt, és akik elhagyják az 

Urat, megsemmisülnek. 29 Megszégyenültök a cserfák miatt, amelyekben 

gyönyörködtetek, pirulni fogtok a kertek miatt, amelyeket kedveltetek. 30 

Hasonlók lesztek a cserfához, amelynek elhervadt a lombja, és a kerthez, 

amelynek nincs vize. 31 Mert kenderkóccá lesz a hatalmas, és munkája 

szikrává: mindketten együtt égnek el, és nem oltja el senki.  
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Bev: Tényleg lehetséges az, hogy Isten, aki maga hív Istentiszteletre, mégsem kér belőle, sőt, el és 
megveti azt?! … Arra hívlak ma titeket, hogy csodálkozzunk rá a SZENT és KÖNYÖRÜLŐ Istenre! 
Isten, miután megszabadította Izrael népét Egyiptomból, a Sínai-hegynél szövetséget kötött 
választottjaival. Ekkor kapták meg a Törvényt, a Tízparancsolatot és mindazokat a szabályokat, 
amik az élet medrét, értelmét megmutatták. Leírták, hogyan viszonyuljanak Istenhez, mikor milyen 
áldozatot, szertartást kell bemutatni, kik vehetnek részt ezen, hogyan léphetnek kapcsolatba 
Istennel, hogyan kerülhet az ember kapcsolatba a SZENTtel? De azt is meghatározták, hogyan kell 
az embertárssal bánni: éppúgy beszéltek az elesettek, kiszolgáltatottak védelméről (ilyenek voltak 
pl. árvák, özvegyek, jövevények), mint a törvényszegések büntetéséről. Mindezeket a szabályokat 
azért kapták, hogy Isten és a nép közötti szövetségben boldogan élhessenek az emberek: 
mindennek rendelt ideje és mindenkinek rendelt helye volt. Több száz évvel Ézsaiás működése 
előtt történt ez, Isten azonban sosem várt mást a néptől, minthogy megmaradjon ebben a 
szövetségben. Nem várt mást, minthogy szeresse Őt, és szeresse a mellette élő embertársát. 
Ézsaiás korában azonban azt látjuk, hogy a vezetők és nép is csak a külsőségekre figyelnek. 
Bemutatják az összes előírt áldozat, megtartják az előírt formát, de nincs mögöttük tartalom. 
Hiába sértetlen a kultusz, ez közel sem jelenti a szövetség sértetlenségét! Látszólag megtesznek 
mindent, amit Isten kíván tőlük, de közben az árvákra, özvegyekre, a legelesettebbekre, 
legkiszolgáltatottabbakra nem figyelnek, a vezetők megvesztegethetők, és más idegen isteneknek 
is mutatnak be áldozatot. Letudják a „kötelezőt” Istennél és aztán úgy élnek, ahogy nem szégyellik. 
Eltávolodik egymástól az Istentisztelet és az életgyakorlat. Tartalom nélkül, a csak külsőségekre 
építő kegyességgyakorlat nem más, mint képmutatás, csalás és önámítás. Sőt! Ez a fajta kultusz 
egyenesen bálványimádás: valójában egy olyan istenhez indulnak áldozatot bemutatni, akiről azt 
hiszik, ez elég neki. Akit meg lehet vesztegetni a formaságok betartásával, hogy ne számítson az, 
hogyan élik az életüket. Ez a kiüresedett, képmutató vallásosság pont az ellenkezője annak, mint 
amire a valódi Istentisztelet szolgálna: ahelyett, hogy az Istennel való kapcsolatot erősítené, még 
nagyobb éket ver Isten és ember közé. Hazugsággal nem lehet az ember és Isten közti távolságot 
áthidalni! Isten szentsége nem tűri ezt. Mikor Isten perbe száll a népével, leleplezi ezt a képmutató 
álszentséget. Ahogy most mondanánk, élesen elhatárolódik ettől a mechanikus vallásgyakorlástól. 
Nem tűri együtt a bűnt és az ünneplést! A bűnt mindvégig bűnnek mondja – skarlátpirosnak és 
bíborvörösnek – olyannak, mint a kiontott vér. Nem lehet nem észrevenni, nem lehet meg nem 
történtté tenni. Isten szentsége és igazsága, következetessége követeli, hogy azt mondja, elég volt 
a hazugságaikból, elég volt a bűnökből. Nincs átmeneti szín: vagy vérvörösen, vagy hófehéren áll 
valaki Isten előtt, a rózsaszínnel nem elégszik meg az Úr. Nem lehet játszadozni a bűnösség 
kérdésével!  
A legreménytelenebb helyzetben, amikor az egyértelmű, mindent elsöprő ítéletre számítanánk, 
akkor felismerhetjük a KÖNYÖRÜLŐ Istent, aki a kegyelmet kínálja a népnek, a teljes 
bűnbocsánatot! Ha vétkeitek skarlátpirosak is, hófehérekké válhattok, ha vörösek is, mint a bíbor, 
fehérekké lehettek, mint a gyapjú. Csak válasszanak jól: ha készségesen hallgatnak Istenre, azaz, ha 
engedelmeskednek, akkor élhetnek az ország javaival – áldás kíséri majd őket, örülhetnek az 
életnek. Csak ennyi kell! Forduljanak vissza az élő Istenhez, a maguk ügyeskedése, kénye-kedve 
helyett ismét Isten törvénye legyen az életük mércéje. Ha nem teszik, akkor a teljes pusztulás vár 
rájuk! Egyértelműnek tűnik a jó választás, a nép mégsem él a lehetőséggel. Ennek következményeit 
láthatjuk a választott nép történelmében, idegen népek dúlják az országukat, fogságba kerülnek, 
ahol azonban egy szent maradékot Isten még így is megőriz. 
Szeretett Testvéreim! Hol vagyunk mi Ézsaiás történetében? Minden ügyeskedésünkben, amikor 
emberi furfanggal, kiskapuval, hatalommal akarunk rendezni egy kérdést. Minden Istennek ez is 

megteszi, így is jó lesz mozdulatunkban, amikor csak tudjuk le vagy, mert olyan szépen néz ki, 
olyan szépen hangzik, tiszteljük Istent. Mindazon gondolatban, amikor Istent kijátszhatónak, 
átverhetőnek, lefizethetőnek tartjuk: voltam templomban, imádkoztam, olvastam Bibliát, akkor 
most már ideje megnyernem az ötöst, vagy a lottón vagy a kémia vizsgán. Én ugye alapvetően jó 
ember vagyok, csak néha vagyok ilyen vagy olyan. Bezzeg a szomszédom. Főnököm. 
Egészen személyesen hadd tegyem fel a gondolkoztató kérdéseket még egyszer: milyennek 
ismered Istent? Hogy néz ki a Te Istentiszteleted? Milyen viszonyban van mindez, azzal, akit a 
legnehezebb szeretned? 
Testvéreim, Isten szentsége bennünk is joggal ébreszthet félelmet, mert az Úr ma sem vár mást, 
mint egykor, hogy hófehéren álljunk előtte! De ma még erőteljesebben szól számunkra az örömhír, 
mint egykor szólt Ézsaiáson keresztül – választhatjuk ezt az utat! Választhatjuk, mert Jézus Krisztus, 
Isten Fia az élete árán is engedelmes maradt. Az életét áldozta a mienkért: hogy a skarlátpirosak 
hófehérekké legyenek. Isten Érte megbocsátja az összes lázadásunkat, még azt is, amikor nem 
tudjuk sem Őt, sem a mellettünk élőt szeretni. Csak el kell fogadnunk ezt az ÚJ szövetséget, amiről 
az Istentisztelet elején a keresztelők is beszéltek nekünk és kérni Isten bocsánatát a megbánt 
bűneinkre. Mert a töredelmes és megtört szívet nem veti meg! Így jelent életet számunkra az 
ézsaiási prófécia: ha Isten hívó, megszólító szavát hallva engedelmeskedünk, élni fogunk. De, ha 
nem, menthetetlenül elveszünk.  
Könyörüljön rajtunk Isten, hogy tudjuk Őt – a szent és könyörülő Istent választani, hogy örömmel 
és örökké élhessünk Ővele! Ámen 

 Jani Lívia 

 


