
 
 
 
 
 
 
 

„„ Szabadon szűrve””   
címmel 

Igét hirdet: Sóskuti Zoltán lp  
 

OLVASMÁNY: FIL 4, 4-9 
 

ALAPIGE: FIL 4,8 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Az Istentisztelet liturgiája: 
 

  CSEND – Istentisztelet előtt 5 perccel 
 Ráhangoló kérdések: 

 Min gondolkoztam 
 mostanában a legtöbbet? 

 
  Köszöntés 

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

  Fő ének: 168 („Ó, Atya Isten…”) 
 
  Fohász  
  Olvasmány (ld. középen  ) 
   Imádság 
 
  Igehirdetés előtt: KÉ 10 

(„Jézus, neved oly csodálatos…”)
  Alapige (ld. középen  ) 
 Igehirdetés [ld:  a túloldalon] 
 
  Csendes imádság 
  Imádság 
  Miatyánk 
 
  Hirdetések (ld. jobb oldalon  ) 
 
  Születésnaposok köszöntése 
 
  Záróének: KÉ 9  

(„Jézus életem, erőm, békém…”)
  Áldás  
  HIMNUSZ 
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4Örüljetek az Úrban mindenkor! Ismét mondom: örüljetek! 

5 A ti szelídségetek legyen ismert minden ember előtt!  

Az Úr közel! 

6 Semmiért se aggódjatok, hanem imádságban és 

könyörgésben mindenkor  

hálaadással tárjátok fel kéréseiteket Isten előtt; 

7 és Isten békessége, mely minden értelmet meghalad, meg 

fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat Krisztus Jézusban. 

8 Egyébként pedig, testvéreim, ami igaz, ami tisztességes, ami 

igazságos, ami tiszta, ami szeretetre méltó, ami jó hírű, ha 

valami nemes és dicséretes, azt vegyétek figyelembe! 

9 Amit tanultatok és átvettetek, hallottatok és láttatok is tőlem, 

azt tegyétek, és veletek lesz a békesség Istene. 
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 Gyülekezeti hirdetések: 
 

Július 2-án lesz Templomunk 
felszentelésének 19. évfordulója 

Beszámolók: Presbiteri gyűlés, ifi, 
készülődés a nyári táborra… 

Nyári ügyeleti napokra vár 
segítséget Szabó Zsuzsa testvérünk 

A gyülekezeti éneklésről 
Ancora IFI nyáron külső 

helyszíneken  
A Baba-Mama Kör és a Szerdai 

Bibliaórák nyáron szünetelnek  
A jövő szerdai lelkipásztori ügyelet 

kivételesen elmarad 
 

Az Úr legyen Gyülekezetünk őriző 
pásztora! 

 

Ma, Egyházmegyénkből a 
BUDAPEST-C IMBALOM UTCAI  

REFORMÁTUS GYÜLEKEZETÉRT 

imádkozzunk 



Ma arról szeretnék beszélni, hogy sok minden azon dől el, 
mit engedünk be a gondolkodásunkba, értékrendünkbe, és 
azon, hogy mi uralja így a gondolatainkat.  

Mai Alapigénk magyar fordításai révén mindkét irányba 
elindulhatunk. Bizony a görög eredeti nyelv magyarra 
fordítása nem könnyű feladat, „hídépítés” [**]! (Fordítva se 
lenne könnyebb!) Ugyanis az itt található görög szó nagyon 
sok jelentéssel bír.  

A Károli fordítás így adja vissza: „...ezekről 
gondolkozzatok";  Egy katolikus fordítás is ezen a vonalon 
indul el, tovább finomítva ezt: „arra irányuljanak 
gondolataitok, ami igaz...”.A Revideált Újfordítású 
Bibliánban (ez a legfrissebb fordítás) pedig ezt találjuk: „azt 
vegyétek figyelembe”. Az itt található görög szó ilyeneket is 
jelent (többek között): számít, számadásba vesz, beszámít, 
mérlegel, megfontol, gondol, vél, hisz. 

Alapvetően kétféle irányt találunk itt, ám e kettő mégis 
egymás felé tart. Az egyik inkább azt hangsúlyozza, hogy 
elménkben, lelkünkben mivel foglalkozunk, mi tart 
izgalomban, mire gondolunk legtöbbet, „miken kattogunk”. A 
másik inkább egy kifele való figyelemről beszél: mire tekintek 
jobban és ezekből mit építek be, mit fogadok el magaménak. 
Az egyik tehát a befele való figyelésről szól, míg a másik 
inkább a kifele figyelést hangsúlyozza. Hadd érzékeltessem 
egy igen egyszerű példával: amikor a háziasszony piacra 
megy, egyfelől figyel arra, mennyiért és milyen élelmiszereket 
kínálnak, másfelől azon gondolkozik, mit is főzzön, hogy 
készíti majd el, szemei előtt ott lebeg az elkészített és asztalra 
helyezett ebéd. A két irány azonban összefügg, egymásra hat. 
Így tehát ez esetben a fordítások sokfélesége inkább gazdagít 
minket, segít közelebb kerülni ahhoz, amit Pál mondani akart a 
Fillipiben élő keresztyéneknek. 

1. 
Lássuk előbb a „bemeneti oldalt” – azaz az arra vonatkozó 

figyelmet, hogy mit veszünk tekintetbe, mit veszünk át, mit 
engedünk be! 

A keresztyének nagy félreértése, hogy a világtól eleve félni 
és elzárkózni kell, mindenre gyanakodni, ami a világban van. 
Ez egyfajta „félelem-vallást”, „fejet homokba dugó”, 
elzárkózást eredményez.  Pál apostol, ezzel szemben, sokat 
beszél a keresztyének szabadságáról! Ez a megszabadított 
ember szabadsága, akinek legbelül, a lelke közepén kerültek 
helyére a dolgok – és innen néz mindent: ebben erő, hatalom 
és „természetes korlát”, védelem van. 

Mintha ezt mondaná: „Nézz körül a világban – és ami jó, 
igaz, tiszta, építsd be az értékrendedbe, életviteledbe, 

gondolkodásodba!” Figyeld mindazt, ami körülötted van, 
történik nyitottan és kritikusan, mérlegre téve mindent! 
Ahogyan Pál egy helyen világosan megfogalmazza: „De 
mindent vizsgáljatok meg: a jót tartsátok meg, a gonosz 
minden fajtájától tartózkodjatok!” (1Thess 5,21-22) Igen, a jót 
vegyétek figyelembe! 

Nem tudunk ugyanis a szemünket és a fülünket becsukva, a 
világtól hermetikusan elzárva élni a keresztyén életet. Benne 
élünk a világban, annak hatásai, folyamatai elől nem tudunk 
kitérni, mi is a magunk korunknak emberei vagyunk – a 
magunk korának lehetőségeivel és csapdáival. 

Nem véletlen, hogy Urunk Jézus is úgy imádkozott 
tanítványaiért főpapi imájában (Jn 17), hogy „Nem azt kérem, 
hogy vedd ki őket a világból, hanem hogy őrizd meg őket a 
gonosztól.” 

A hívő ember tehát nem eleve fél a világtól, hanem 
szabadon „válogathat” benne, mérlegelheti, amit hall, lát, 
tapasztal – mert van rá szabadsága, ereje! Azonban ez nagy 
kihívás! Állandó figyelmet igényel. Figyelmet Isten Lelkére, 
ezért imádságos jelenlétet. Figyelmet Isten Igéjére, ezért 
rendszeres, komoly és imádságos Biblia olvasást – Isten 
Igéjének ismeretét, sőt vérünkké válását! (Maga Jézus is ezt 
tette. Így állt ellene az ördögnek.) Nem mindegy, mit 
engedünk be – és ez rajtunk múlik! Csak két példa: nem 
mindegy mennyit és mit nézek (például a tévében); és bizony 
az sem mindegy „kiknek adok szót” az életemben [**].  

Ugyanakkor ez nem elzárkózás a világtól – félelemmel és 
állandó gyanakvással, egyfajta eleve-elutasítással! Egy 
(egyébként hiteles, komoly hívő emberekből álló) keresztyén 
felekezetben tanítják azt, hogy nem mennek színházba, mert 
az a „világot jelentő deszkákat”  jelenti – tehát eleve romlott 
és bűnös… Sok ilyen félelemmel találkoztam már hívők 
között… [**] Ezért hadd fogalmazzam p o z i t í v a n ! Keresd 
az olyan tévéműsorokat, filmeket, művészeti alkotásokat, 
programokat, amik építhetnek, amit jó beépíteni, átélni – mert 
vannak ilyenek bőven! Sajnos a keresztyének sokszor 
borzasztó műveletlenek (nem így volt ez a régi időkben, sőt… 
[**]), mert azt gondolják, nincs dolguk a kultúrával, mert az 
eleve, „emberi”, „bűnös”, „világi”! Pedig az erre való 
képességet, az alkotást Istentől kaptuk, hogy szép, színes 
legyen az életünk, és Őt lássuk meg mindezekben! [**] Még 
egy pozitív mondat (mert a keresztyénségről sokan gondolják 
tévesen, hogy a „NEMet mondások vallása”, „csupa tilalom, 
törvény csupán” – mondják): Keresd azok társaságát a 
világban, akik építenek, akik valamire tanítanak, akik valamit 
tudnak, értenek, élnek, amit te még nem…! 

Szabad vagy tehát a rossz belépésére nemet mondani – és 
szabad vagy már a jót beengedni! Szabad vagy a kettő közti 
választásra! Ez a keresztyén szabadság! Ám vigyázat! Ezzel 
csak a Krisztus által megszabadított ember rendelkezik! 

2. 
A másik irányról is hadd szóljak egy keveset! A 

gondolkodásunkra nézve is beszél ez az Ige: nem mindegy, mi 
történik bent. Érdemes észrevennünk, hogy a Régiek mennyit 
beszélnek arról, hogy sokat imádkozzunk és sokat gondoljunk 
Krisztusra, sokat emelkedjünk Urunkról!  

Ugyanis belül, a lelkünkben zajlik az élet. Szüntelen 
„kattogunk” valamin. „Jár az agyam” – ahogy szokták 
mondani. Sokszor éjjel is – és nem tudunk tőle aludni. Ezért 
nem mindegy, MI URALJA, MI TÖLTI KI 
GONDOLATAINKAT! Már Kaint is figyelmezteti Isten, hogy 
vigyázzon, mi uralja el gondolatait: „a bűn az ajtód előtt áll, 
és rád van vágyódása, de te uralkodj rajta!” – olvassuk. 

A már sokat emlegetett görög szó, amely mai 
Alapigénkben található, egy, a keresztyénség számára fontos 
szót rejt: a „”-t. (Ez az, amit János evangéliuma elején is 
találunk, ami az Igét, sőt a testté lett Igét, Jézust jelenti.) A 
„” az életünkben az a csoda, amikor Krisztus uralja a 
gondolkodásodat. [**] Így használja ezt a szót az 1Pt 2,2, a 
„hamisítatlan lelki tej” utáni vágyakozásra hívva. Különös 
módon, ezt találjuk a sokat emlegetett Róm 12,1-ben is: „okos 
(lelki) Istentiszteletként". Azaz legyünk lelki emberek, akik 
lelki dolgokra gondolnak, ez uralja gondolataikat – legalább is 
erre törekedve éljünk!  

A Gecsemáné kert sötétségében is ezt mondta Jézus elalvó 
tanítványainak: „Vigyázzatok és imádkozzatok, hogy 
kísértésbe ne essetek!” Igen, figyelj, nem mindegy, mivel 
vannak tele a gondolataid! Jézus ezért beszél annyit a Hegyi 
beszédben a gondolatok szintjén történő mozzanatokról, mert 
onnan indul ki minden. Az Ószövetség is már erre hív a Péld 
4,23-ban: „Minden féltett/féltve őrzött dolognál jobban őrizd 
meg a szívedet, mert abból indul ki minden élet!” 

Szabad vagy már a jóra gondolni – és szabad vagy a 
rosszra nem gondolni! 

* * * 
Miket engedünk be tehát? Miken gondolkozzunk? 
Ehhez Jézus mai Olvasmányunkban egy „szűrőt” ajánlj. 

Végezetül erre figyelmezzünk! Tehát: ami igaz - ami 
tisztességes - ami igazságos - ami tiszta (ártatlan) - ami kedves 
(szeretetreméltó) - ami jóhírű (dicséretre méltó) - ami nemes 
(erény) - ami dicséretes (magasztos)                   sóskuti zoltán 


