
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 AZ ISTENTISZTELET LITURGIÁJA: 
 

  CSEND – Istentisztelet előtt 5 perccel 
 Ráhangoló kérdések: 

 
Mitől félsz leginkább? Mi, ki segít a félelem leküzdésében? 

 

  Köszöntés 

  Fennálló ének: 8:1 („Ó, felséges Úr…”) 

  Fő ének: 370  („Jövel, Szentlélek Úristen…”) 
 

  Fohász  
  Olvasmány (ld. középen  ) 

   Imádság 

  Gyermekek az Úr asztala körül  
 

  Igehirdetésre előtt: KÉ 3 („Egyedül csak Te vagy…”) 

  Alapige (ld. középen  ) 

 Igehirdetés [ld:  a túloldalon] 
 

  Csendes ima 
  Imádság 

  Miatyánk 
 

  Hirdetések (ld. jobb oldalon  ) 

  Születésnaposok köszöntése 

  Záróének: KÉ 26 („Uram, itt vagyok…”)   
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 GYÜLEKEZETI HIRDETÉSEK: 
 beszámolók: Felnőtt Közösségi Hittanóra; Házas 

hétvége, fűtés 

 Jövő heti alkalmaink:  

 Kedd 1000 Baba-Mama Kör  Szerda 900: Bibliaóra 

 Péntek 1630 KonfIFI  Péntek 1800 Ancora IFI  

Vasárnap 900: Kánon Kör illetve Imakör  Vasárnap 

1000: Istentisztelet és gyerek-Istentisztelet;  Házi 

Biblia Körök 6 csoportban  

 A héten búcsúztunk Szarvas Ferenctől. Isten 

vigasztalását kérjük a családnak! 

 +Benkő Terézia temetése: febr. 27. 1400 

 Már lehet jelentkezni a KERESZTKÉRDÉSEK-

sorozatra!!! 

 febr. 22. 1500: Szilágyi Dezső téri ref. templom 

látogatása – jelentkezés Szabó Zsuzsánál 

Istentisztelet után 

 febr. 24. rövid presbiteri gyűlés Istentisztelet 

után 

 KonfIFI szülői értekezlet: március 3. 

Istentisztelet után 

 KonfIFI-Ancora Hétvége: Érsekvadkert, április 

26-28 (jelentkezés Jani Lívia lelkészünknél) 

 Választói Névjegyzék - GDPR adatlap 

 Adó 1%-ok: Református Egyház: 0066; 

alapítványunk adatait lásd alul 

 Többgenerációs Nyári Gyülekezeti Tábor:  

Szajol. július 14-19. (jelentkezés márciustól) 
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„I G A Z Á N  ( F ) É L N I ”  
címmel 

 Igét hirdet: Jani Lívia lp  

  O L V A S M Á N Y :  E F  3 , 1 4 - 2 1  

14 Ezért meghajtom térdemet az Atya előtt, 15 akiről nevét 
kapja minden nemzetség mennyen és földön: 16 adja meg 
nektek dicsőségének gazdagsága szerint, hogy hatalmasan 
megerősödjék bennetek a belső ember az ő Lelke által; 17 
hogy Krisztus lakjék szívetekben a hit által, a szeretetben 
meggyökerezve és megalapozva 18 képesek legyetek felfogni 
minden szenttel együtt: mi a szélesség és hosszúság, 
magasság és mélység; 19 és így megismerjétek Krisztus 
minden ismeretet meghaladó szeretetét, hogy Isten mindent 
átfogó teljességére jussatok. 20 Aki pedig mindent megtehet 
sokkal bőségesebben, mint ahogy mi kérjük vagy gondoljuk, a 
bennünk munkálkodó erő szerint: 21 azé a dicsőség az 
egyházban Krisztus Jézus által nemzedékről nemzedékre, 
örökkön-örökké. Ámen.  

 
  A L A P I G E :  2 T I M  1 , 7  

 

7 Mert nem a félelem lelkét adta nekünk Isten, hanem az 
erő, a szeretet és a józanság lelkét. 
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Szoktatok félni? Mitől szoktatok félni leginkább? Hogyan 
tudtok megküzdeni vele? … A félelem természetéhez tartozik, 
hogy nem hagyja az embert nyugodni, megpihenni. Egyre 
többet hallhatunk a szorongásról, a bénító félelemről, mert 
félelmes korban élünk: nem felgyorsult, hanem száguld a 
világ, a holnap, de már a ma is kiszámíthatatlan. Mi fog 
történni az emberiséggel, Magyarországgal és benne velünk? 
Mi lesz a Földdel, természettel, a környezetünkkel – az 
egzisztenciánkkal. Merrefelé tart a betegségünk? Mi lesz a 
gyermekeinkkel, unokáinkkal? Mi lesz? Mi van körülöttünk 
bennünk? De legyünk őszinték, az sem biztató, ami 
mögöttünk van. Emberileg szólva, már látjuk, milyen 
embertelenségre vagyunk képesek. Félelmes, félelmetes 
világban élünk.  
Az előttünk lévő ige, azonban egy merőben más életmódról 
beszél nekünk. Arra hívlak ma benneteket, hogy vizsgáljuk 
meg, mikor adta, adja nekünk Isten mindezt, illetve mit jelent 
ez a hétköznapjainkra nézve. 
 
1. Mert nem a félelemnek lelkét adta nekünk Isten. Egy 
személyes levelezésbe olvasunk bele, ahol Pál apostol a fiatal 
barátját bátorítja, tanítja, hogyan vezessen egy gyülekezetet, 
ahol meg kell küzdenie a legkülönfélébb akadályokkal: a saját 
személyét (fiatal!) ért támadáson túl a tévtanítókkal, erkölcsi 
problémákkal, rossz gondolatokkal, téves magatartásokkal. 
Mielőtt azonban a Timótheusnak szánt buzdítást magunkra 
értelmezzük muszáj tisztáznunk a „jogalapját”. Az első 
kapcsolódási pont Timótheushoz és Pálhoz, hogy mindketten 
Krisztust követték. A második a szolgálatra való elhívásunk 
Krisztus követőiként: szeretni és Krisztushoz hívni a 
mellettünk élőket. Ha tehát hisszük, hogy úgy szerette Isten a 
világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy, aki hisz Őbenne el ne 
vesszen, hanem örök élete legyen és ezt másoknak is el 
akarjuk mondani, akkor tanítványokká lettünk, pont, mint Pál 
és Timótheus. Viszont akkor azt is tudjuk, hogy nem könnyű 
feladat Krisztust ezen az úton követni. Timótheusnak sincs se 
ereje, se bátorsága: a félelem lelke, fordítható gyávaságként 
is. Ne légy gyáva! Ne rettegj! Isten nem ezt szánta Neked. 
Emlékezz vissza, azért küldte el a Szentlelkét, hogy általa 
igazán élhess! Szeretett Testvéreim, ezért imádkozunk újra és 
újra mi is azért, hogy a Szentlélek Isten jöjjön közénk, töltsön 
el minket, mert általa kapcsolódhatunk a hatalmas Istenhez 
és ebben a kapcsolatban lehetséges csakis, hogy félelem 
helyett az erő, szeretet és a józanság munkálkodjon bennünk. 

2. Mit jelent a hétköznapjainkra nézve tehát e három: erő, 
szeret és józanság? Vegyük sorra. 
Az erő, a dünamisz, amit ismerősen csenghet nekünk is: 
dinamika szóval sokféle helyzetben találkozhatunk, ahol 
mozgásról beszélünk. Itt is a mozgásban, működésben levő 
erőről van szó, nem általánosságban Isten kifogyhatatlan, 
hatalmas erejéről. A Szentlélek az, aki képes mozgásba hozni 
az életet, a vigasztalást, az áldásokat, minket is, mert elbírja a 
mi terheinket is! Gondoljuk csak át egy kicsit: hányszor 
hallottuk akárcsak az elmúlt héten, hónapban – ezt nem 
bírom tovább! Fizikailag, lelkileg vagy szellemileg is eljuthat az 
ember a holtpontra, ahonnan nem tudja már tovább vinni a 
terheket. Elfogy az ereje. Tehetetlenné válik. A fogyasztói 
társadalom számára „kiselejtezendő”. Ma az erősek világát 
éljük, ahol az erőtleneknek, a holtponton lévőknek nincs 
helye. A Szentlélek azonban nem selejtez ki bennünket, 
hanem megújít, erőt ad, belülről változtat meg. Hiszen Isten 
akarata szerint nem a félelemnek, hanem az erőnek lelkét 
kaptuk. 
A szeret – az agapé. Ahogy Isten szereti az embert – önként, 
önzetlenül és állandóan, mert így döntött. Erre a szeretetre 
csakis Ő tehet képessé. Erről a szeretetről van szó a 
szeretethimnuszban (1Kor 13,4-7). Ez az a szeretet, ami 
megmarad és ez a szeretet képes kiűzni a félelmet az ember 
szívéből. Mert, aki szeret, az előtt nem akadály az akadály. Ez 
a szeretet az ismertetőjele Isten gyermekeinek: mert ez a 
szeretet indít a másik ember felé – a félelmeknél fontosabb 
lesz a másik, hogy mindazt, amit kaptam megosszam vele is. 
(Gecsemáné kert) Hiszen Isten akarata szerint nem a 
félelemnek, hanem a szeretetnek lelkét kaptuk. 
Végül a józanságról. Az itt szereplő szót fordíthatjuk még 
önuralomnak is. Aki józan, az látja maga előtt, ami jó és képes 
arra, hogy az életét és mások életét is odairányítsa, mert 
tudja, hol a helye. Nem retteg, nem nyomja el, fojtja el az 
érzéseit, hogy egyszer majd kirobbanjon belőle, hanem a 
körülményekkel együtt számol Istennel is a mindennapokban 
is. Isten gyermeke vagyok, az Ő kezében vagyok, jó helyen 
vagyok és soha semmi nem választhat el az Ő szeretetétől. 
Örülhetek a sikernek büszkeség nélkül – hiszen minden 
magasság felett ott van Isten, de a másik oldalról óv mindez a 
kétségbeeséstől, megkeseredéstől is, mert minden mélység 
alatt ott van Isten megtartó szeretete. Csak így lehet valódi 
alázattal oda állni, ahova Isten állított bennünket és ott 
maradni, megmaradni a terhek alatt is. (Sidrák, Misák, 

Abednego) Hiszen Isten akarata szerint nem a félelemnek, 
hanem a józanságnak lelkét kaptuk.  
 
Mert nem a félelem lelkét adta nekünk Isten, hanem az erő, a 
szeretet és a józanság lelkét. Bár külön vizsgáltuk ezeket, 
valójában nagyon szorosan összekapcsolódnak. Sőt! Össze 
kell, hogy kapcsolódjanak az életünkben. Mert, ha valamelyik 
hiányzik, akkor könnyen tévútra vihet. Az erő, hogyha nincsen 
mellette szeretet, akkor nyers brutalitássá válhat. 
(tanítványok samáriai falura tüzes esőt kérnek) Ha nem 
párosul józansággal, akkor felelőtlen és szeretetlen lehet. 
Vitás kérdések „csak, mert azt mondtammal”, vagy kellő 
nagyságú pofonnal elintézve – idáig jutnánk, ha csak erőnk 
lenne. Mit ér a szeretet erő és józanság nélkül? Csupán 
érzelgősség, az pedig céltalan, értelmetlen dolog. (Péter 
lebeszélné Jézust, Jézust bolondnak nyilvánítják a rokonai) A 
szeretet erővel és józansággal együtt tisztíthatja a mi érzelmi 
világunkat, és segít jó döntéseket hozni, Isten szerint való 
módon.  
Végül a józanság pedig, ha nincs mellette szeretet, akkor 
könnyen kíméletlen nyersességgel bánik a másikkal, 
magaféltéssé válik. (Péter megtagadja Jézust) Erő hiányában 
pedig passzivitássá és óvatossággá silányulhat. Mind tévútra 
vinne – erő, szeretet és józanság csak együtt, egymást 
kiegészítve, támogatva vezetnek jóra. 
 
Az erő, a szeretet és a józanság, amiről ma szó volt, nem alkati 
kérdések. Nem adottságok, vagy képességeket, amiket 
szüleinktől vagy örököltünk, vagy nem. Hanem olyan 
ajándékok, amiket Isten Szentlelke tud kimunkálni bárkiben, 
aki Krisztusban van, azaz, aki Jézus Krisztust hittel befogadta 
az életébe.  
Szeretett Testvéreim! Merre billen most a mérleg nálatok? A 
félelem vagy az erő, szeretet, józanság felé? Mi az, ami 
leginkább hiányzik az életetekből? Arra hív bennünket a mai 
igénk, hogy megerősödjünk újra abban, hogy nem kell, hogy a 
félelmek uralják az életünket, mert a Szentlélek megtanít 
győzedelmeskedni felettük – merjük hát ezt újra és újra kérni! 

 Jani Lívia 


