
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Az Istentisztelet liturgiája: 
 

  CSEND – Istentisztelet előtt 5 perccel 

 Ráhangoló kérdések: 

 Hol találkozhatok Istennel? Milyen 

legyen Isten háza? 

 

  Köszöntés 

  Fennálló ének: 24: 1-2  

(„Az Úr bír ez egész földdel”) 

  Fő ének: KÉ + (ld. jobboldalon  ) 

(„Találkozni jöttem veled…”) 

 

  Fohász  

  Olvasmány (ld. középen  ) 

   Imádság 

 

  Igehirdetés előtt: 372: 1  

(„Könyörögjünk az Istennek Szentlelkének”) 

  ALAPIGE (LD. KÖZÉPEN  ) 

 Igehirdetés [ld:  a túloldalon] 

 

  Csendes imádság 

  Imádság 

  Miatyánk 

 

  Hirdetések (ld. jobb oldalon  ) 

 

  Születésnaposok köszöntése 

 

  Záróének: 134   

(„Úrnak szolgái mindnyájan…”) 

  Áldás  
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  Gyülekezeti hirdetések: 
 

 Nyári ügyeleti napokra vár segítséget Szabó 

Zsuzsa testvérünk. Aki a kert gondozásában 

segítene, szintén őt keresse! 

 Ancora IFI nyáron külső helyszíneken  

 A Baba-Mama Kör és a Szerdai Bibliaórák 

nyáron szünetelnek  
 

Az Úr legyen Gyülekezetünk őriző pásztora! 

 
 

„Milyen házat…?” 
Igét hirdet: Jani Lívia lp 

 

 OLVASMÁNY: JN 4,19-26 
19 Az asszony így felelt: Uram, látom, hogy próféta vagy. 20 A mi 

atyáink ezen a hegyen imádták Istent, ti pedig azt mondjátok, hogy 

Jeruzsálemben van az a hely, ahol Istent imádni kell. 21 Jézus így 

válaszolt: Higgy nekem, asszony, hogy eljön az óra, amikor nem 

ezen a hegyen, nem is Jeruzsálemben imádjátok az Atyát. 22 Ti azt 

imádjátok, akit nem ismertek, mi azt imádjuk, akit ismerünk, mert 

az üdvösség a zsidók közül támad. 23 De eljön az óra, és az most 

van, amikor igazi imádói lélekben és igazságban imádják az Atyát, 

mert az Atya is ilyen imádókat keres. 24 Az Isten Lélek, és akik 

imádják őt, azoknak lélekben és igazságban kell imádniuk. 25 Az 

asszony így felelt: Tudom, hogy eljön a Messiás, akit Krisztusnak 

neveznek, és amikor eljön, kijelent nekünk mindent. 26 Jézus ezt 

mondta neki: Én vagyok az, aki veled beszélek.  

 ALAPIGE: ÉZS 66,1-6 
1 Ezt mondja az Úr: A menny az én trónusom, a föld pedig lábam 

zsámolya. Milyen házat akartok építeni nekem, és milyen helyen 

kellene tartózkodnom? 2 Hiszen mindent az én kezem alkotott, így 

keletkezett minden – így szól az Úr. Mert én arra tekintek, aki 

elesett és megtört szívű, és aki igéimet tiszteli. 3 Bikát vágnak le, de 

embert is ölnek, juhot áldoznak, de kutya nyakát is szegik. 

Ételáldozatot mutatnak be, de disznóvért is, tömjéneznek 

emlékeztetőül, de a bálványt is áldják. Ők is maguk választották 

meg útjukat, és förtelmes bálványaikban gyönyörködtek. 4 Én is 

magam választom meg, hogy mivel bántsam őket, és rájuk hozom, 

amitől borzadnak. Mert szóltam, de nem feleltek, beszéltem, de 

nem hallgattak rám, hanem azt tették, amit rossznak látok, azt 

választották, ami nem tetszik nekem. 5 Halljátok az Úr igéjét, akik 

tisztelitek igéit: Honfitársaitok, akik gyűlölnek és kitaszítanak 

benneteket az én nevem miatt, ezt mondogatják: Mutassa meg 

dicsőségét az Úr, látni akarjuk örömötöket! Ők azonban szégyent 

vallanak. 6 Zúgás hangzik a városból, hangzik a templomból: az Úr 

hangja, aki megfizet ellenségeinek érdemük szerint.  

 

1. Találkozni jöttem veled, Istenem, 

Te jól ismersz engem, nézd, kitárom a szívem: 

Refr.: Itt vagyok, Istenem, vizsgálj meg engem. 

Itt vagyok, Istenem, leteszem életem. 

Itt vagyok, Istenem, hogy halljam hangodat. 

Itt vagyok, Istenem, hogy tegyem akaratodat. 

2. Vágylak megismerni téged, Istenem, 

Szentlelkedben járni és élni szüntelen. 

Refr.: Itt vagyok… 

 

Ma, Egyházmegyénkből a 
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Hogyan gondolkozunk szentről s profánról? Ez 

megmutatkozik az Istennel való kapcsolatunk 

megélésében is, az Istentiszteletünkben is. … 

gondolkozzunk el forma és tartalom kapcsolatáról, 

különösképpen a templom szerepéről.  

 

Az Istennel való találkozás helyeit mindig szent helyként 

tekintették, nem csak azok, akiknek a találkozásban az 

adott pillanatban részük volt, hanem az utódaik is, a nép 

is. Gondoljunk csak az ősatyákra, akik oltárt építettek 

ezeken a helyeken, majd vándorlásaik során újra és újra 

visszatértek oda. Fontos volt, hogy Istennel lehet 

találkozni, mert Isten találkozni akart az övéivel! A 

pusztai vándorlás során a szent sátor volt a találkozás 

helye. Végül a többi néphez hasonlóan a templom lett 

Isten háza – a hely, ahol Isten a népe között lakik. 

Csakhogy nem úgy, mint a többi nép istene! Izráel Istene 

nincs bezárva a templomba, Őt nem kell etetni, 

tisztogatni, vagy időről időre felébreszteni – ezekre csak 

az emberkéz alkotta bálványoknak van szüksége, nem az 

egy, örök, igaz Istennek – aki sosem szunnyad, nem is 

alszik, hanem maga gondoskodik népéről. Ez hát az 

alapvető felállás: az embernek szüksége van formára, 

szent helyre és kiemelt időkre, hogy megélhesse a 

kapcsolatot Istenével. Az örömét, háláját kifejezhesse, a 

bűnbánatát szintúgy. Hogy tanulhasson Isten útjáról, 

hogy megélje a közösséget Istennel és a benne hívőkkel 

egyaránt. Ha a templom minderre alkalmat, lehetőséget 

biztosít, miért hangzik ilyen keményen Isten szava?  

 

Mert a nép megfeledkezett a valódi tartalomról – a 

külsőségek váltak fontossá. Az Istentisztelet nem azt a 

helyet töltötte be az életükben, amit kellett volna, hanem 

kiüresedett, illúzióvá vált, öncsalássá – hamis 

biztonságérzetet adva a művelőinek. Úgy gondolták, 

hogy amíg áll a templom Jeruzsálemben, addig a népet 

nem érheti baj, hiszen Istennek kötelessége megóvnia a 

lakóhelyét. Látjátok Testvéreim? Fordult a sorrend! Nem 

az ember szolgálta Istenét, hanem elvárta, hogy Isten 

szolgálja őt! Azt gondolhatták mindent megcsináltunk, 

amit kellett: bemutattuk az áldozatokat, megtartottuk az 

ünnepeket – innentől Istennek egy szava sem lehet, meg 

kell tegye, amit várunk tőle. Csakhogy akinek a menny a 

trónusa, a föld pedig lábainak zsámolya, azt nem lehet 

ugráltatni – a templomot lerombolják, a népet fogságba 

viszik. A templom újjáépítése kapcsán ezért olyan fontos 

az emlékeztetés, a szigorú intés – jól vigyázz ember, 

kivel van dolgod!  

 

Szeretett Testvéreim! Milyen Istenetek van? Látjátok-e a 

hatalmas Istent, a világ teremtőjét, aki most is, ma is 

uralkodik? Akit nem lehet keretek közé szorítani, akinek 

nem mondhatjuk meg, mit, mikor, hogyan tegyen, mert 

minden a kezében van? „Vigyázz ember, nem 

mondhatod meg, milyen templomban kell lakoznom! 

Mert minden az enyém.” Ugyanakkor Isten azt is 

mondja: arra tekintek, aki elesett és megtört szívű, és aki 

igéimet tiszteli. Mindazokra, akik semmit sem követelve, 

mégis bízva jönnek hozzá, rátekint, azokról 

gondoskodik. Ők azok, akik reszketnek Isten szaváért, 

mindazt, amit mond, érteni és cselekedni is akarják. Mert 

ilyen az igazi Istentisztelet: az ember a szíve legmélyén, 

őszintén, Isten hatalmasságát és gondoskodó szeretetét 

elismerve várja a találkozást az Úrral, hogy ez a 

találkozás aztán formálhassa mind gondolkozásában 

mind tetteiben.  

 

Ha nem Isten Igéje hangzik, vagy ha nincs meg ez az 

őszinte leborulás Isten előtt, akkor az Istentisztelet 

bármilyen szép épületben is zajlik, pusztán pogány 

babonaság, ami Isten haragját vonja maga után. 

Törvényszerű, hogy keserű gyümölcsei lesznek annak, ha 

a formák kerülnek valódi tartalom nélkül előtérbe: 

pártoskodást, széthúzást, hatalmi harcokat szül, 

üldöztetést. Testvérek fordulnak egymás ellen, mindenki 

a maga igazát védve. Ezt élte át Ézsaiás is. Ennek a 

következményét látjuk a választott nép történelmében is, 

nem tanultak a hibáikból és nem hallgattak semmiféle 

intő, figyelmeztető szóra. Sőt! Izráel válasza az ítélet 

előtti utolsó nagy figyelmeztetésre, amikor Jézus 

tisztította meg a templomot az volt, hogy megölte a 

figyelmeztetőt. Nem telik el 40 év a templom és 

Jeruzsálem is elpusztul.  

Szeretett Testvéreim! Nincs ez olyan messze tőlünk! Mi 

a fontosabb számunkra: forma vagy tartalom? A 

külsőségek vagy az, ami megtölti mindezt? A múlt héten 

Zemplénben barangolhattam teológus társakkal. Egész 

héten azon gondolkoztunk, hogy mit jelent megadni 

Istennek, ami Istené – ennek kapcsán egyik nap a 

templom volt előttünk. Több falucska lelkészétől is 

hallottuk, megélték, hogy hiába pályáznak, újítják az 

épületet, a gyülekezetet nem tartja ez meg, mint, ahogy 

nem tartja meg a nagy múlt sem. De megéltük, hogy 

ugyanaz az épület lehet pusztán kőhalom vagy Isten háza 

is, amikor egy pálos kolostorromnál valahol Gönc 

határában láttunk egy családot játszani a kövek közt, 

majd miután elmentek megtartottuk ott a napi 

áhítatunkat. Újra hangzott Isten Igéje, őszinte imádság – 

szent hely volt számunkra.  

 

Idén a missziói munkatervünk szerint a templom évét 

éljük. A missziói munkatervünkben mindig előre 

meghatározzuk azt a fő irányt, amit fontosnak látunk a 

naptári évünkre nézve – a templomunkról sokféleképpen 

gondolkoz(t)unk pl. a felújítások kapcsán. A külső 

megújulás mellett azonban nem hanyagolhatjuk el a 

belső megújulást, amire napról napra hív bennünket 

Istenünk! Mit gondolunk szentnek – Istennek 

elkülönítettnek? Mit gondolunk profánnak – ami kívül 

esik ezen? Mi az, ami templom számunkra – mi lehet az 

Istennel való találkozás helye számunkra? Hogy állunk a 

külső felújításhoz s a belső megújuláshoz? Az 

Istentiszteletünk külső keretei segítik-e az Istenre való 

figyelésünket vagy a keretek megtartása fontosabbá válik 

számunkra a találkozásnál?  

 

Szeretett Testvéreim! Minden idők legformabontóbb 

Isten tiszteletét Jézus Krisztus mutatta be, azzal, hogy 

Isten Fiaként emberré lett és mindhalálig 

engedelmeskedett Isten akaratának – nem csak a 

templomban, hanem azon kívül is. Adja Isten, hogy 

ebben az engedelmességben, a RÁ való odafigyelésben 

tudjunk növekedni, hogy a templomunk külső 

megújulásának ideje a belsőnké is legyen. 
 jani lívia 


