
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 AZ ISTENTISZTELET LITURGIÁJA: 
 
 

  CSEND – Istentisztelet előtt 5 perccel 
 Ráhangoló kérdések: 

 Miben tisztult, gyógyult, változott az 
életem, amióta hívő vagyok? 

 

  Köszöntés 
  Fennálló ének: KÉ 9  

(„Jézus életem, erőm, békém…”) 
 

 Felnőtt konfirmáció:  
Csősz Dániel és Kovács Zsolt 

 

  Fő ének: 89:1;2;4 („Az Úrnak irgalmát…”) 
 

  Fohász  
  Olvasmány (ld. középen  ) 
   Imádság 
  Gyermekek az Úr asztala körül  
  Igehirdetés előtt:  

Szívem csendben az Úrra figyel, Ki segít. 
 

  Alapige (ld. középen  ) 
 Igehirdetés [ld:  a túloldalon] 
 

  Csendes imádság 
  Imádság 
  Miatyánk 
 

  Hirdetések (ld. jobb oldalon  ) 
  Születésnaposok köszöntése 
 

  Záróének: 478 („Ó, irgalmas Isten…”) 
  Áldás  
  HIMNUSZ 
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„VÁLTOZUNK?”  címmel 
Igét hirdet: Sóskuti Zoltán lp  

 

  Olvasmány: Gal 5,16-26 
 

16. Intelek titeket: a Lélek szerint éljetek, és a test 
kívánságát ne teljesítsétek. 17. Mert a test kívánsága a 
Lélek ellen tör, a Léleké pedig a test ellen, ezek 
viaskodnak egymással, hogy ne azt tegyétek, amit 
szeretnétek. 18. Ha pedig a Lélek vezet titeket, nem 
vagytok a törvény uralma alatt. 19. A test cselekedetei 
azonban nyilvánvalók, mégpedig ezek: házasságtörés, 
paráznaság, tisztátalanság, bujálkodás, 20.  
bálványimádás, varázslás, ellenségeskedés, viszálykodás, 
féltékenység, harag, önzés, széthúzás, pártoskodás, 21.  
irigység, gyilkosság, részegeskedés, tobzódás és ezekhez 
hasonlók. Ezekről előre megmondom nektek, amint már 
korábban is mondtam, akik ilyeneket cselekszenek, nem 
öröklik Isten országát. 22. A Lélek gyümölcse pedig: 
szeretet, öröm, békesség, türelem, szívesség, jóság, 
hűség, 23. szelídség, önmegtartóztatás. Az ilyenek ellen 
nincs törvény. 24. Akik pedig Krisztus Jézuséi, a testet 
megfeszítették szenvedélyeivel és kívánságaival együtt. 
25. Ha a Lélek által élünk, akkor éljünk is a Lélek szerint. 
26. Ne legyünk becsvágyók, egymást ingerlők, egymásra 
irigykedők.” 

 

Alapige: Gal 5,25 
[ld. az Olvasmányban kiemelve] 
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 GYÜLEKEZETI HÍREINK: 
 
 

 E héten temettük Pikó Róbertnét – Isten 
Igéjének erejét kívánjuk Szerettei számára 

 Elindultak a Házi Biblia Körökök illetve a 
KonfIFI… [még lehet csatlakozni 
mindkettőhöz…] 

 A konfirmandusok mentorairól.. 

 Megtartatott a Magvetők Tanévkezdő 
Találkozása: 

 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  

 Elkészült és már nyomdában van új 
Kiegészítő Énekeskönyvünk, melyet jövő 
vasárnap készülünk használatba venni. 

 Jani Lívia lelkészünk egyházmegyei 
tanulmányi héten vesz részt jövő héten 
csütörtökig. 

 Kérjük a Gyülekezetünkhöz újonnan 
csatlakozókat, töltsenek ki Adatlapot! 

 

 Néhány szó elhunyt Polgármesterünkről… 

 

 

Az Úr legyen Gyülekezetünk őriző pásztora! 

 



AZ IGEHIRDETÉS VÁZLATA: 
 

 Fontos mindenek előtt kimondani: Isten Kegyeleméből léphetünk be 
Isten Országába – nem cselekedetekből! Evangélium! 

 

Erről szól a Gal 5 első fele! 
 
 

 Hívő testvéreink*, akik előttünk elmentek, ennek teljességében 
vannak már: hitvalló, bizonyságtevő, szolgáló életük ragyog! 

 

* Példák… 
 
 

 Azonban, éppen az ő példájuk mutatja, ha ezt a Kegyelmet 

befogadjuk, ENNEK KÖVETKEZMÉNYEI VANNAK.  
 

Erre egy példa a Gal 5,24 is: „Akik pedig Krisztus Jézuséi, a testet 
megfeszítették szenvedélyeivel és kívánságaival együtt.” 

 
 

 Ha Lélek által élünk, a Lélek szerint is KELL* élnünk (Atyánknak 
tetszően, Jézust követve, a Szentlélekre támaszkodva, Őt kérve, Reá 

hagyatkozva…)!  
 

* Nem félek itt a „kell” szó használatától – mert ez itt nem egy „erkölcsi 
parancs”, nem egy „morális kényszer”, hanem egy „belső imperativus”, a hit 

természetéből, lényegéből fakadó valóság. 
 
 

 A mai Olvasmányunk tükörbenézésre hív minket egészen 
személyesen:  

VÁLTOZÁSBAN VAN-E AZ ÉLETÜNK – elhagyva a „test* 
cselekedeteit”, teremve a „Lélek gyümölcsét”?  

Miben tisztult, gyógyult, változott az életem, amióta hívő vagyok? 
 

* A „test”, „testi” itt azt jelenti: a régi, megtérés előtti életünk, az, ami csupán 
evilági, amiből hiányzott még az igazi Élet… 

 
 

 Az Ige olvasás és hallgatás is következményekkel KELL* járjon.  
 

* Itt is az előbbi belső, a dolog természetéből adódó „kell”-ról van szó! 
Ahogyan a olvassuk a Jak 1,22-25-ben: 

Legyetek az igének cselekvői, ne csupán hallgatói, hogy be ne csapjátok 
magatokat. Mert ha valaki csak hallgatója az igének, de nem cselekszi, olyan, 
mint az az ember, aki a tükörben nézi meg az arcát. Megnézi ugyan magát, de 
elmegy, és nyomban el is felejti, hogy milyen volt. De aki a szabadság tökéletes 

törvényébe tekint bele, és megmarad mellette, úgyhogy nem feledékeny 
hallgatója, hanem tevékeny megvalósítója: azt boldoggá teszi cselekedete.” 

[Majd mintegy „alkalmazásként” két példát tesz hozzá még:]   „Ha valaki azt 
hiszi, hogy kegyes, de nem fékezi meg a nyelvét, hanem még önmagát is 

becsapja, annak a kegyessége hiábavaló.”  „Tiszta és szeplőtlen kegyesség az 
Isten és Atya előtt ez: meglátogatni az árvákat és az özvegyeket 

nyomorúságukban, és tisztán megőrizni az embernek önmagát a világtól.” 
 
 

 A Gal 5,21 első fele  világossá teszi egyrészt azt, hogy  a test 
cselekedeteinek felsorolása itt nem „teljes lista”; másrészt azt is 

„kihallhatjuk” belőle, hogy  ez nem valami új törvény, hanem körüljíra 
a világi lelkületet, életvitelt; harmadrészt, éppen ezért az a célja, hogy 

üzenje:  van egy határvonal a „testi” (Krisztus nélküli) és a „lelki” 
(Krisztussal való) életvitel között. 

 
 

 Amikor pedig a Gal 5,21 második fele * kemény mondatát olvassuk, az 
nem visszarendeződés a törvényvallás** felé ***, hanem itt is egy 

irányultság, meghatározó életvitelről van szó, tehát nem egy-egy bűnünk 
a kérdés (hiszen máskülönben egyikünk sem mehetne be a Mennybe ez 
alapján!), hanem a tendencia, a változás, a mögötte lévő gondolkodás, 
azaz mit tartok helyesnek, mit bűnnek, és mire törekszem ezek alapján.  

 

* „Ezekről előre megmondom nektek, amint már korábban is mondtam, akik 
ilyeneket cselekszenek, nem öröklik Isten országát." 

** A törvényvallás útja az, hogy külső, merev kázusok (esetekre lebontott) 
törvények alapján él – nem pedig belülről, szabadon. Az ósz-i törvényhez való 

helyes hozzáállás is inkább megszabított ember szabadság feletti öröme, hálája, 
belső belátása lenne (ld.: Zsolt 119) 

*** Hiszen akkor ellentmondana a Gal 5 egészével, sőt Pál egész üzenetével, 
az egész Újszövetséggel! Ezért az Igéket mindig a teljes Szentírás 

teljességében, szövegbeli illetve a megírás körüli kontextusában, a keresztyén 
üzenet (Theolgoia) alapján állva kell vizsgálni! 

 
 sóskuti zoltán 


