
 
 
 
 
 
 
 

„„ Igazságban élni””   
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 Az Istentisztelet liturgiája: 
 

  CSEND – Istentisztelet előtt 5 perccel 
 Ráhangoló kérdések: 
 Mit jelent számomra Isten Törvénye? 

 
  Köszöntés 

  Fennálló ének: 119: 1 („Az oly emberek…”) 

  Fő ének: 488  
(„Szent vagy, szent vagy…”)

 
  Fohász  
  Olvasmány (ld. középen  ) 
   Imádság 
 
  Igehirdetés előtt: 161: 1 

(„Siess keresztyén…”)
  Alapige (ld. középen  ) 
 Igehirdetés [ld:  a túloldalon] 
  Csendes imádság 
  Imádság 
  Miatyánk 
 
  Hirdetések (ld. jobb oldalon  ) 
  Születésnaposok köszöntése 
 
  Záróének: 467  

(„Mily jó, ha bűntől már szabad…”)
  Áldás  
  HIMNUSZ 

VVEENNDDÉÉGGKKÉÉNNTT,,  ÁÁTTMMEENNEETTIILLEEGG          RR EE FF OO RR MM ÁÁ TT UU SS     II SS TT EE NN TT II SS ZZ TT EE LL EE TT    2019. JÚNIUS 23. 
    AA    SSZZEENNTT  PPÁÁLL  KKAATTOOLLIIKKUUSS    TTEEMMPPLLOOMMBBAANN    Köszönet  a testvéri befogadásért!        templomfelújításunk  várható befejezése: augusztus közepe 

„17 Ne gondoljátok, hogy azért jöttem, hogy érvénytelenné tegyem a 
törvényt vagy a próféták tanítását. Nem azért jöttem, hogy érvénytelenné 
tegyem, hanem hogy betöltsem azokat. 18 Mert bizony mondom nektek, 
hogy amíg az ég és a föld el nem múlik, egy ióta vagy egy vessző sem vész 
el a törvényből, míg az egész be nem teljesedik. 19 Tehát ha valaki a 
legkisebb parancsolatok közül akár csak egyet is eltöröl, és úgy tanítja az 
embereket, az a legkisebb lesz a mennyek országában; ha pedig valaki 
ezeket megtartja és tanítja, nagy lesz az a mennyek országában. 20 Mert 
mondom nektek, ha a ti igazságotok nem múlja felül az írástudók és 
farizeusok igazságát, akkor semmiképpen sem mentek be a mennyek 
országába. 21 Hallottátok, hogy megmondatott a régieknek: „Ne ölj! Mert 
aki öl, megérdemli az ítéletet.” 22 Én pedig azt mondom nektek, hogy aki 
haragszik testvérére, megérdemli az ítéletet, aki pedig azt mondja 
testvérének: Ostoba! – megérdemli, hogy a nagytanács elé kerüljön; aki 
pedig azt mondja: Bolond! – méltó a gyehenna tüzére. 23Amikor tehát 
áldozati ajándékodat az oltárhoz viszed, és ott eszedbe jut, hogy 
testvérednek valami panasza van ellened, 24 hagyd ott ajándékodat az oltár 
előtt, menj el, békülj ki előbb testvéreddel, és akkor térj vissza, és vidd fel 
ajándékodat! 25 Békülj meg ellenfeleddel idejében, amíg együtt vagy vele 
az úton, hogy át ne adjon ellenfeled a bírónak, a bíró pedig a szolgának, és 
börtönbe ne kerülj! 26 Bizony mondom neked, ki nem jössz onnan, amíg 
meg nem adod az utolsó fillérig. 27 Hallottátok, hogy megmondatott: „Ne 
paráználkodj!” 28 Én pedig azt mondom nektek: aki kívánsággal tekint egy 
asszonyra, már paráznaságot követett el vele szívében. 29 Ha a jobb 
szemed visz bűnre, vájd ki, és vesd el magadtól, mert jobb neked, ha egy 
testrészed vész el, mint ha egész tested vettetik a gyehennára. 30 Ha pedig 
jobb kezed visz bűnre, vágd le, és vesd el magadtól, mert jobb neked, ha 
egy testrészed vész el, mint ha egész tested vettetik a gyehennára.” 
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 Gyülekezeti hirdetések: 
 

Hálás szívvel gondolunk a templom 
kipakolásra – a közösségünk ilyen 
odaadó munkájára! 

Beszámolók: Hittanos Évzáróról és 
az építési munkálatokról 

A gyülekezeti éneklésről 
Ma, Istentisztelet után egy rövid 

Presbiteri gyűlés lesz 
Ancora IFI nyáron külső helyszíneken 

– záró alkalom pénteken.  
A Baba-Mama Kör és a Szerdai 

Bibliaórák nyáron szünetelnek  
 

Az Úr legyen Gyülekezetünk őriző 
pásztora! 

 

Ma, Egyházmegyénkből a 
 BUDAPEST-CSILLAGHEGYI  

REFORMÁTUS GYÜLEKEZETÉRT 

imádkozzunk 



RÁHANGOLÓDÁS 
 

A keresztyén lelkiség történetben sok áldott felismerés 
született, mely a maga kora egyházát, hívő embereit 
kritikusan, őszintén összevetette Krisztussal és 
üzenetével, meglátva abban a változtatni valót 
(reformálni valót).  

Azonban minden ilyen mozgalom, valami fontos 
felismerést a fókuszba helyezett – mást pedig 
elhanyagolt. 

A XVI. századi Reformáció fontos fókusza volt, hogy 
hit által, kegyelemből kapunk üdvösséget. Fontos 
hangsúly! Igaz felismerés! 

Azonban sajnos megvan a buktatója is: elhanyagoljuk 
a cselekedetek, Isten törvényének fontosságát, igazságát. 

Könnyedén mondhatjuk: „Végül is hiszek, kegyelem 
alatt vagyok, nem a cselekedetek a fontosak, nem 
tragédia, ha… [ezt meg ezt csinálom/nem csinálom, így 
és így élek, ezt meg ezt bűnt tűröm meg az életemben], 
már nem vagyok törvény alatt…” [konkrét példák]**  

Sokszor a protestáns lélek amolyan „szabad lélek”, 
nem kötik az egyházi és ilyen-olyan előírások… 

Nagy csapda ez! Pedig a Heidelbergi Káté sokat 
emlegetett felépítése [**] oly világos: a cselekedet 
hozzátartozik a hithez, abból ered, a háládatosság-, a 
megtérés gyümölcsei ezek! 

A puritánok, vagy éppen a pietisták találtak vissza 
újra erre a hangsúlyra: egyáltalán nem mindegy, 
h o g y a n  é l ü n k , m i l y e n  a z  é l e t v i t e l ü n k , sőt, 
h o g y  d ö n t ü n k ,  m i k é n t  g o n d o l k o z u n k …! 

 

1. 
 

Meglepő felfedezésként mondta nemrég valaki, hogy 
Jézus mennyit beszél a cselekedetekről, a gyümölcsökről, 
az engedelmességről… Hány olyan mondása van, 
melyek éppen ezzel kötik össze a Mennybe jutást, vagy az 
ott elfoglalt helyet…! [példák]** 

Jézusnál a hit és a cselekedetek, a kegyelem és az 
engedelmesség együtt vannak, egymást feltételezik, 
erősítik. 

 

Jézus nem eltörölni jött a törvényt, hanem először is 
betölti Ő maga, tisztán és tökéletesen; majd arra hív 

minket, hogy engedjük m é l y e b b r e  magunkban a 
törvényt – ami végső soron nem más, mint Isten 
igazsága, tiszta beszéde. 

 

Az Evangélium és a Törvény nem játszható ki egymás 
ellen – mindkettő Isten Igéje, Isten Szava mihozzánk. 
Mint ilyen, önmagában Kegyelem mindkettő. [**] 

Az Evangélium világítja be/-át a Törvényt.  
Először is azzal, hogy látjuk Jézusban „működni” 

(ahogy betölti azt) – és gyönyörködni Általa a 
Törvényben: „Íme az ember!”; felsóhajtva: „hát 
ilyennek kéne lennie”…! [**] 

Másodszor abban, hogy meglátjuk a magunk 
tisztátalanságát és végtelen Istenre szorultságunkat – 
annak szépségében, annak tisztaságába tekintve. Így 
egyszerre látjuk a Törvényt vádlónkként, de egyben 
gyönyörködni is tudunk benne, mint Isten Beszédében, 
Bölcsességében (a 119. Zsoltár módján [**]). 

Harmadszor, az Evangélium hálássá tesz, 
megszabadít és felszabadít az engedelmességre Isten 
Törvénye iránt. Így megint csak gyönyörködünk a 
Törvényben, ahogy „kipróbáljuk”, „magunkra 
vesszünk”, saját életünkben „működni látjuk”, rendet és 
békességét hozva. [**] 

 

2. 
 

A ma felolvasott Ige szerint alapvető összefüggés van 
a törvény és a Mennyek Országa között. Az, hogy ki 
milyen „helyet” foglal el majd a Mennyben, az 
engedelmességtől függ. Különös, nem? Ott sem lesz 
egyenlőség? 

Ebben az Igében Jézus egyenesen azt mondja, hogy 
nem jut be az a Mennybe, akinek igazsága nem haladja 
meg, nem múlja felül a farizeusok igazságát.  

Ez azért is kemény állítás, mert a farizeusok éppen 
törvény betartásukról voltak nevezetesek. 

A gazdag ifjú: a saját igazsága ütközik a Törvény 
igazságával, Isten követelésével. „Igazolni akarta 
magát”. Ez a farizeusok hibája: a maguk igényét építik 
fel Isten Igazsága helyére. 

Nem az értékében, intenzitásában kell a farizeusokat 
felülmúlnia Krisztus követőinek, hanem 

m é l y s é g é b e n , le egészen a szívünk mélyéig, ahol 
szándékaink, gondolataink, indulataink, a motivációink 
„laknak”! 

Barth nyomán így fogalmazhatunk: az Isten 
futurumából (jövő idő: „te képes leszel erre, így tudod 
már tenni”; jelen idő, ami kihat a jövőre: „te már ez 
vagy”) emberi imperativuszt („neked ezt KELL csinálni, 
így illik, ez a kötelező”) csinálunk. Az előbbi a 
Szövetségből, helyes ismeretből, szeretetből következik – 
utóbbi emberi erőlködés! Az előbbi Isten-központú 
(kapcsolat központú) megközelítés – míg az utóbbi 
ember központú (én-központú). 

Éppen ez kezd el látszódni minden megtért Krisztus-
követő életében – ennek a belső átalakulásnak nagyon is 
konkrét, életvitelbeli jelei lesznek! L á t s z i k  e z  
r a j t u n k ?  

Nem külsődleges, ránk erőltetett törvény megtartásról 
van tehát szó! Főként nem hangzatos szavakról, 
képmutatásról! „A neki [Jézusnak] tetsző igazság a 
gondolat és a szándék igazsága.” (John Stott)  

Ez a szívből fakadó igazság – ami szeretettel van tele. 
Isten Lelke írja szívünkbe Isten Törvényét és Igazságát.  

 

Jézus ellentétpárokat hoz ennek megvilágítására a 
Hegyi Beszédben. Behív, hogy tekintsünk Isten 
Törvényének a mélyébe: mi a belső magja, lényege, 
iránya – sőt, csodálkozzunk rá, Isten csodálatos Szavára, 
az emberi közösség és az emberi lélek legbensőbb 
harmóniájához vezető útjára, amit a Törvényben kínál 
nekünk. 

 

EGY KONZEKVENCIA, MEGJEGYZÉS… 
 

Végezetül egy hadd vessem fel egy (nagyon is 
gyakorlatias) konzekvenciáját mindennek: 

A törvény betöltése a szeretet. Ez egy fontos krisztusi 
kiindulópont, amikor az igazságról vitatkozunk!  

Ez az igazság, az igazságosság lényege. Emberi 
vitáinkban sokszor innen nézve ennek, onnan nézve 
amannak van igaza. Nagyon is szubjektív. Sokszor nincs 
igazság egy-egy vitában – hanem szeretet, megértés, 
megbocsátás van. 

 sóskuti zoltán 


