
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Az Istentisztelet liturgiája: 
 

  CSEND – Istentisztelet előtt 5 perccel 
 Ráhangoló kérdések:  
 Mennyire jellemez az alázat 

illetve az ítélkezés? 
 

  Köszöntés 
  Fennálló ének: KÉ 5  („Eljött hozzám”) 

  Fő ének: 215: 1-4  („Eltévedtem, mint juh…”) 
 

  Fohász  
  Olvasmány (ld. középen  ) 
   Imádság 
  Igehirdetés előtt: 235: 3-4   

(„Távoztass tőlünk hamisságot...”)
 

  Alapige (ld. középen  ) 
 Igehirdetés [ld:  a túloldalon] 
  Csendes imádság 
  Imádság 
  Miatyánk 
 

  Hirdetések (ld. jobb oldalon  ) 
  Születésnaposok köszöntése 
  Záróének: 65: 1-3  („A Sionnak hegyén…”) 
  Áldás  
  HIMNUSZ 
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 Gyülekezeti hirdetések: 
 

+ Nagy Elemérné Irénke. gyülekezetünk régi 
tagjának temetése: ma 1200, Altemplomunk. 

Szerdára és csütörtökre várjuk a templom 
takarítására, apróbb dolgok helyreállítására 
takarító szerszámokkal a testvéreket. KÖSZÖNJÜK 
az eddigi sok segítséget! 

A Baba-Mama Kör: nyitó alkalom: szept.10. 1000),  
Szerdai Bibliaórák: első alkalom: szept.4. 930 
Ancora IFI: nyitó alkalom: szept.6. 1800 
A KonfIFI (konfirmációs felkészítő) alkalmak szept. 

13-tól indulnak – várjuk a tavalyiakat illetve a 12. 
életévüket betöltött újakat 

 Biblia Kör Vezetők találkozása: aug. 28. 1830 

 Presbiteri Gyűlés: szept. 9. hétfő 1800 

 A Házi Biblia Körök kéthetes ciklusa a szeptember 
16-ával kezdődő héten indul 

 Hittanos Tanévkezdő Istentiszteletünket 
szeptember 8-án 1000-kor tartjuk 

 Magvetők Tanévkezdő Találkozása: szept. 14. 
szombat 900 

Az Imakör minden vasárnap várja imaközösségbe 
a testvéreket  830-tól (szolgáljunk ezzel is együtt!) 

A szeptemberi temetésekhez csavarozó 
segítséget keresünk… 

A mai perselyadományt, szeretetünk és hálánk 
jeleként az e templomban élő testvéreinknek 
szánjuk oda! 

Kérjük a Gyülekezetünkhöz újonnan 
csatlakozókat, töltsenek ki Adatlapot! 

Az Úr legyen Gyülekezetünk őriző pásztora! 

„A farizeus tragédiája” 
címmel 

 

Igét hirdet: Sóskuti Zoltán lp  
 

  O L V A S M Á N Y :  Lk 7,36-50 
 

  A L A P I G E :  Lk 7,33-34 
 

„Mert eljött Keresztelő János, aki nem eszik 
kenyeret, nem iszik bort, és azt mondjátok: 

ördög van benne. Eljött az Emberfia, aki 
eszik és iszik, és azt mondjátok: Íme, falánk 
és részeges ember, vámszedők és bűnösök 

barátja.” 

Templomunk felújítási munkálatainak vége 
egy héttel csúszik. Így első otthoni 

Istentiszteletünket jövő vasárnap, SZEPTEMBER 
1-jén tartjuk, ha Istenünk megsegít. Ekkor 

lenne Újkenyér alkalmával szokásos 
Úrvacsorázásunk is. 



1. 
 

Lk 7-ben négy téma előzi meg a farizeus Simonnál 
elköltött vendégséget (közben Jézus sok gyógyítását és 
csodatételét említi Lukács). 

Jézus megdöbbentően szól és cselekszik mind a négy 
történetben - ahogy mai Olvasmányunkban is. 

1.) A kapernaumi római százados meggyógyítása: Egy 
alázatos ember fordul Jézushoz segítségért, elismerve 
hatalmát, hittel és tisztelettel borulva le Előtte. Egy pogány 
("valláson kívüli"), akit Jézus elfogad, és akin segít. 

2.) A naini ifjú feltámasztása: Jézusnak megindul a 
szíve, megszánja a gyászoló édesanyát: feltámasztja 
halottunkat! A nép félelemmel (azaz megrendülve, 
tisztelettel) dicsőítette Jézust mint prófétát, és elterjedt a 
híre.  

3.) Keresztelő János és tanítványainak kérdése, 
beszélgetése Jézussal: Jézus a kétkedő de bizonyosságot 
kereső kérdésre messiási tetteire hivatkozva küld 
megerősítő választ Keresztelő Jánosnak. 

4.) Jézus beszéde a farizeusokhoz: A farizeusoknak 
kijelenti, hogy Keresztelő János a legnagyobb próféta volt; 
amire a vámszedők hisznek és megkeresztelkednek, a 
farizeusok pedig elvetik. 

 

2. 
 

Mindezek után szerepel a vendégség a farizeus 
Simonnál. 

Ott látunk egy nőt, aki bűnös ("valláson kívüli" [**]), 
alázatos, aki leborul Jézus előtt, tisztelve Őt, elismerve 
messiási hatalmát. 

Válaszul Jézus ezt a nőt is megszánja, elfogadja, közel 
engedi. 

És látunk vele szemben egy farizeust, aki „teszteli”, 
„vizsgáztatja” Jézust, kételkedve: vajon valóban próféta-e, 
ahogy híre járja. 

Válaszul Jézus elmond egy világos példázatot világos 
üzenettel.  

Majd furcsa módon összehasonlítja a két embert, a két 
hozzáállást. 

Az egyik könnyeivel mosta Jézus lábát és hajával 
törölte; a másik nem adott vizet és nem mosta még a vendég 
lábát (ahogy illene) – pedig utóbbi tartotta magát „nagy 
vallásosnak”, a tisztának, hívőnek...! 

Az egyik folyamatosan mély tisztelettel csókolgatta 
Jézus lábát; a másik meg sem csókolta legalább 
üdvözlésképpen – pedig utóbbi tartotta magát „nagy 
vallásosnak”, a tisztának, hívőnek...! 

Az egyik drága kenettel öntözte lábait; a másik még 
olajjal sem kente meg – pedig utóbbi tartotta magát „nagy 
vallásosnak”, a tisztának, hívőnek. 

Ezzel szemben az asszony volt a bűnös, a „valláson 
kívüli”, a tisztátalan, a hitetlen. 

Jézus utóbbinak elengedi nagy adósságát, megbocsátja 
bűneit. 

 

3. 
 

Ebben a fejezetben is – ahogy végig az Evangéliumban – 
Jézus a fényt (a farizeusokkal, „fő-fő vallásosokkal” 
szemben!) a pogányokra, vámszedőkre, paráznákra, a 
sírókra, a megvetettekre, a tehetetlenekre, bűnösökre, a 
vallásból kivetettekre irányítja. 

Miért? Mi a különbség a két oldal között? 
Abban mások, hogy egészen más „pozíciót” foglalnak el 

Jézus jelenlétében! Te milyen pozíciót foglalsz el? 
A farizeus az ítélőszékben ül és vizsgáztat – mindent a 

maga elképzeléseihez képest.  
A másik pozíció ez: a vádlottak padján ül, nem is ül, 

leborul, alázattal, tisztelettel, tehetetlenségében csak annyit 
mozdulva, ami szívéből fakad, természetesen. 

És Jézus? Mi Jézus "pozíciója"?  
Az irgalom. A könyörület. A bűnbocsánat. A felemelés, 

a feltámasztás. 
Átjárt enne ereje, szépsége minket valaha? Így látjuk 

Jézust? Mert, ha igen, akkor ebben kellene „benne 
maradnunk” – és rögtön másképp néznénk Istenre, 
magunkra és embertársunkra. Akkor ez utóbbiakat nem 
ítélgetnénk folyton… [**] 

 

4. 
 

A farizeusnak minden és mindenki gyanús! Ez azért, 
amaz amazért. Az aszkéta Keresztelő János is és a 
bűnösökkel egy asztalhoz telepedő Názáreti Jézus.  

Hiába a bizonyság egyik vagy másik mellett! 
Azonban a lelkük mélyén mindkettőjükkel 

konfrontálódva ugyanabba ütköznek bele:  
Nem őket dicsérik meg. Nem velük példálóznak. Hanem 

épp ellenkezőleg: őket kritizálják, leleplezik, 

képmutatásukat néven nevezik – eközben pedig a bűnösöket 
közel engedik, sőt feloldozzák, és minden keretet áthágnak. 

 
Nem értik Isten szándékait, a lényeget: „Irgalmasságot 

akarok és nem áldozatot” (Mt 9,13). A vallás, a megszokott 
keretek, a szokások fontosabbak, mint az irgalom, a 
feloldozás. 

Ez az i n g y e n  k e g y e l e m : amiért semmit nem 
kell- és nem is lehet tenni! A farizeus – mivel folyton 
magára néz – ezt nem tudja elfogadni. [Ezen nem tud 
átlendülni a tékozló fiú bátyja – éppen ennek leleplezésére 
mondta el Jézust ezt a döbbenetes példázatot!]** 

Mivel magukat többnek, jobbnak, vallásosabbnak tartják 
– ezért nincs bennük ALÁZAT ÉS IRGALOM. Alázat, ami 
a pogány századosban, a tehetetlen gyászoló anyában, a 
bűnös asszonyban megvolt! Ők már csak könyörögni, sírni, 
leborulni tudnak. 

 

5. 
 

Emlékezz mindig: honnan jöttél, honnan hozott ki az 
Úr! Maradj meg a Kegyelemben! 

Talán volt, hogy te is csak könyörögni, sírni, leborulni 
tudtál Isten előtt, tehetetlenségedben, fájdalmadban, 
szégyenedben – Jézus jelenlétében.  

Ezt, ezt az állapotodat, imádságodat soha ne felejtsd el, 
 amikor másokra nézel! Akkor elkerülöd, hogy te is 
farizeussá válj! 

Különösen akkor,  amikor bűnös emberrel találkozol! 
Akkor elkerülöd, hogy te is farizeussá válj! 

Akkor is maradj meg ebben a „pozícióban”,  amikor 
másokat megítélni készülsz! Akkor elkerülöd, hogy te is 
farizeussá válj! 

Ne felejtsd el Jézus irgalmas arcát,  amikor vélt vagy 
valós igazságodat hangoztatod! Akkor elkerülöd, hogy te is 
farizeussá válj! 

 
A farizeus tragédiája az, hogy mint e történetbeli Simon 

is, miközben Jézust látja vendégül, csak magára figyel, ő 
van a középpontban – és így megfeledkezik a Szent 
Vendégről, magáról Jézusról ; sőt: fel sem ismeri. 

Vigyázzunk hát, maradjunk az irgalomra szoruló bűnös 
pozíciójában, hogy lássuk mindig Jézus irgalmas, 
bűnbocsátó, felszabadító Arcát! 

  sóskuti zoltán 


