
Felolvasta a törvénykönyvet… 

Előfohász: „Az Úr minden ösvénye szeretet és hűség azoknak, akik megtartják 

szövetségét és intelmeit. A te nevedért, ó Uram, bocsásd meg bűneimet, mert sok 

van! Azt az embert, aki féli az Urat, oktatja ő, hogy melyik utat válassza (Zsolt 25, 

10-12).“ Ámen. 

 

Gyülekező ének: 78:1-2: „Hallgass én népem az én törvényemre...“ 

Fennálló ének: 432:1: „Mi kegyes Atyánk, bölcsességnek Ura...“ 

Fő ének: 432:2-9: „Mi, te fiaid, tudatlanságunkban...“  

 

Köszöntés: „Kegyelem és békesség adassék néktek bőségesen az Istennek és a mi 

Urunknak, Jézusnak megismerésében. Az ő isteni ereje megajándékozott minket 

mindazzal, ami az életre és a kegyességre való, azáltal, hogy megismertük őt, aki 

saját dicsőségével és erejével hívott el minket (II Péter 1, 2-3).“ Ámen.  

 

Lekció: Királyok II. könyve 23, 1-25 (Igeolvasás: Szatmáry Eszter, a Duna utcai 

Általános Iskola és Gimnázium pályakezdő pedagógusa) 

„A király magához gyűjtötte Júda és Jeruzsálem véneit. Azután fölment a 

király az Úr házába, és vele együtt minden júdai férfi és Jeruzsálem egész 

lakossága, a papok és a próféták, meg az egész nép apraja-nagyja. És felolvasta 

fülük hallatára a szövetség könyvének minden igéjét, amelyet az Úr házában 

találtak. Majd odaállt a király az oszlop mellé, és szövetséget kötött az Úr színe 

előtt arra nézve, hogy az Urat követik, parancsolatait, intelmeit és 

rendelkezéseit teljes szívvel és teljes lélekkel megtartják, és teljesítik a 

szövetség igéit, amelyek meg vannak írva abban a könyvben. És az egész nép 

elfogadta ezt a szövetséget. Ezután megparancsolta a király Hilkijjá főpapnak, 

a másodrangú papoknak és az ajtóőröknek, hogy hordjanak ki az Úr 

templomából minden olyan fölszerelést, amely Baalnak, Asérának és az ég 

minden seregének készült. Elégette azokat Jeruzsálemen kívül, a Kidrón 

mezején és a hamut Bételbe vitette. Eltávolította a bálványpapokat, akiket Júda 

királyai alkalmaztak azért, hogy az áldozóhalmokon tömjénezzenek Júda 

városaiban és Jeruzsálem környékén, meg azokat is, akik a Baalnak, a napnak, 

a holdnak, a szerencsecsillagoknak és az ég egész seregének tömjéneztek. 

Kivitette az Úr házában levő Asérá-szobrot is Jeruzsálemen kívülre, a Kidrón-

völgybe, és elégette a Kidrón-völgyben, porrá zúzatta, porát pedig a köznép 

temetkezőhelyére szóratta. Leromboltatta a férfiparáznák házait, amelyek az Úr 

háza mellett voltak, ahol az asszonyok sátracskákat szőttek a napistennőnek. 

Behozatta az összes papot Júda városaiból; az áldozóhalmokat pedig, 

amelyeken a papok tömjéneztek, tisztátalanná tette, Gebától Beérsebáig. 

Lerontatta a kapuknál levő áldozóhalmokat, amelyek Jehósua városparancsnok 



kapujának a bejáratánál voltak, a városkapun bemenve balkéz felől. Az 

áldozóhalmok papjai azonban nem járulhattak az Úr oltárához Jeruzsálemben, 

csak kovásztalan kenyeret ehettek atyjukfiai között. Azután tisztátalanná tette 

a Tófetet a Ben-Hinnóm völgyében, hogy senki se égethesse el fiát vagy leányát 

áldozatul a Moloknak. Eltávolította az Úr házának a bejáratától a lovakat, 

amelyeket Júda királyai a nap tiszteletére állítottak oda, Netan-Melek főember 

szobája mellé, egy külön csarnokba. A napnak szentelt kocsikat is elégette. 

Leromboltatta a király azokat az oltárokat is, amelyek Áház felső szobájának a 

tetején voltak, amelyeket Júda királyai készíttettek; meg azokat az oltárokat is, 

amelyeket Manassé készíttetett az Úr házának udvarában. Összezúzatta és 

beleszóratta a porukat a Kidrón-patakba. Tisztátalanná tette a király azokat az 

áldozóhalmokat is, amelyek Jeruzsálemtől keletre, a Mashít-hegytől pedig 

délre voltak, amelyeket még Salamon, Izráel királya építtetett Astóretnek, a 

szidóniak förtelmes bálványának, Kemósnak, a móábiak förtelmes 

bálványának és Milkómnak, az Ammón fiai utálatos bálványának. Összetörette 

a szent oszlopokat, és kivágatta a szent fákat, helyüket pedig emberi 

csontokkal töltötte meg. A bételi áldozóhalmon levő oltárt is, amelyet 

Jeroboám, Nebát fia készíttetett, aki vétekbe vitte Izráelt, ezt az oltárt is 

leromboltatta az áldozóhalommal együtt. Az áldozóhalmot fölperzseltette, 

porrá zúzatta, a bálványoszlopot pedig elégette. Azután körülnézett Jósiás, és 

meglátta a sírboltokat, amelyek ott voltak a hegyen. A sírboltokból kihozatta a 

csontokat, és elégette az oltáron. Így tette azt tisztátalanná az Úr igéje szerint, 

amelyet az Isten embere hirdetett; az, aki ezeket a dolgokat hirdette. Majd ezt 

kérdezte: Miféle síremlék ez, amelyet itt látok? A városbeliek így feleltek neki: 

Isten emberének a sírja ez, aki Júdából jött, és megjövendölte ezeket a 

dolgokat, amelyeket a bételi oltárral tettél. Erre ő azt mondta: Hagyjátok 

nyugodni, senki se bolygassa meg a csontjait! És békén hagyták a csontjait a 

Samáriából jött próféta csontjaival együtt. Jósiás Samária városaiból is 

eltávolította az áldozóhalmokon levő templomokat, amelyeket az Úr 

bosszantására készíttettek Izráel királyai. Ugyanazon a módon bánt el velük, 

ahogyan azt Bételben tette. Lemészároltatta az áldozóhalmok összes papját, 

akik ott voltak az oltároknál, és emberi csontokat égetett el azokon. Ezután 

visszatért Jeruzsálembe. Majd ezt parancsolta a király az egész népnek: 

Tartsatok páskát Isteneteknek, az Úrnak úgy, ahogy az le van írva a 

szövetségnek ebben a könyvében! Bizony nem tartottak ehhez hasonló páskát a 

bírák ideje óta, akik Izráelt ítélték, sem Izráel, sem Júda királyainak az 

idejében, csak Jósiás király tizennyolcadik évében tartottak ilyen páskát az 

Úrnak Jeruzsálemben. Jósiás király megtisztította Júda országát és 

Jeruzsálemet a halottidézőktől és jövendőmondóktól, a házibálványoktól és 

egyéb bálványszobroktól is, mindazoktól a förtelmes bálványoktól, amelyek 

ott láthatók voltak. Így szerzett érvényt a törvény rendelkezéseinek, amelyek le 



vannak írva abban a könyvben, amelyet Hilkijjá pap talált az Úr házában. Nem 

volt hozzá hasonló király őelőtte, aki úgy megtért volna az Úrhoz teljes 

szívével, teljes lelkével és teljes erejével, egészen a Mózes törvénye szerint; és 

utána sem támadt hozzá hasonló.“ 

 

Előima: Mennyei Atyánk! Szerető Istenünk! Téged, mindenek Urát, szólítunk 

meg imádságunkban: Köszönjük mindazt, amit Tőled kaptunk az elmúlt 

szünidőben: köszönjük a pihenés és a kikapcsolódás lehetőségét. Köszönjük 

szüleinket, családtagjainkat, barátainkat. Hálát adunk, hogy gond nélkül 

élhetünk, sőt még azt is megkaptuk, amire nincs igazán szükségünk. Kérünk, 

maradj velünk akkor is, ha valamiben hiányt kell szenvednünk! Erőt kérünk most 

Tőled, mindenható Atyánk! Újra oda kell figyelnünk az órákon, rendszeres 

munkára kell szorítanunk magunkat, hogy teljesítsük, amit elvárnak tőlünk. Áldd 

meg tanárainkat jókedvvel, türelemmel, hogy szívesen foglalkozzanak velünk, 

nekünk pedig adj alázatos és engedelmes szívet, hogy elfogadjuk tőlük a jót, még 

akkor is, ha az nem kedvünkre való! Őrizz meg Urunk a veszélyektől, a rossz útra 

csábító kalandoktól! Tégy segítőkésszé minket, hogy felfigyeljünk a rászorulóra, 

segítsük a bajba jutottat, ne hagyjuk magára, aki elindult a lejtőn! Urunk, Jézus 

Krisztus! A Te nevedben kezdjük el ezt a tanévet. Szeretnénk Rólad hallani a 

hittanórákon, az ifjúsági foglalkozásokon, az istentiszteleteken, a baráti 

beszélgetésekben, a személyes bizonyságtételekben. Kérünk, nyisd meg 

szívünket, hogy hirdetői és befogadói is lehessünk evangéliumodnak! Élet és 

halál Ura! Te arra is megtanítasz bennünket, hogy kezedben van életünk ideje. 

Mindnyájunkat úgy vezess Szentlelkeddel, hogy bölcs szívhez jussunk! Ámen. 

 

Igehirdetés előtti ének: 235:4: „Adj Szentlelket a tanítóknak…” 

 

Textus: Királyok II könyve 23,2-3 

„Azután fölment a király az Úr házába, és vele együtt minden júdai férfi és 

Jeruzsálem egész lakossága, a papok és a próféták, meg az egész nép apraja-

nagyja. És felolvasta fülük hallatára a szövetség könyvének minden igéjét, 

amelyet az Úr házában találtak. Majd odaállt a király az oszlop mellé, és 

szövetséget kötött az Úr színe előtt arra nézve, hogy az Urat követik, 

parancsolatait, intelmeit és rendelkezéseit teljes szívvel és teljes lélekkel 

megtartják, és teljesítik a szövetség igéit, amelyek meg vannak írva abban a 

könyvben. És az egész nép elfogadta ezt a szövetséget.“   

 

Hálaadással jövő keresztyén gyülekezet, drága testvéreim az Úr Jézus 

Krisztusban! 

Ötvenhét év édesatyai (Ámón) és nagyapai (Manassé) tragikus uralkodás 

után a király maga köré gyűjti a véneket. Fölmegy az Úr házába, a helyreállított 



templomba és teszi ezt azzal a céllal, hogy Jeruzsálem egész lakossága, minden 

júdai férfi, kövesse példáját. Kedves Testvérek! Fölmenni Jeruzsálembe. Fölmenni 

a templomba. Egyszer eljutni a szent hajlékba. Elindulni oda, ahonnan minden 

mennyei áldás kibontakozott. Fölmenni oda, ahol maga az Úr szól, az egy nemes 

cél. Királyi és kiváltságos elhatározás: elindulni, fölmenni az Úr elé. Szeretetteljes 

Gyülekezet, drága pozsonyiak! Nagyon tisztelem a testvéreket azért, hogy 

minden vasárnap találkozhatunk. Följönni, eljönni egészen a városközpontig 

nemes elhatározás. Dicséretreméltó cselekedet, aki vasárnap Isten házát választja 

és képes még a szabadnapján is autóba ülni, tömegközlekedési eszközre szállni, 

hogy együttimádkozzon, együtténekeljen, együttolvasson Igét a testvérekkel. Ma, 

amikor a 2021/2022-es tanév küszöbén állunk, akkor gondoljunk azokra az áldott 

királyainkra, személyes Jósiásainkra, akik előttünk jártak és maguk köré 

gyűjtöttek bennünket, ésbevezettek az Úr házába. Drága lelki testvérem! Gondolj 

arra a nevelődre, arra a nevelői munkára, amit éppen a templomba vezetés során 

kaptál. Örüljünk ma annak, hogy itt vagyunk, és valamikor, valahová minket 

kézen fogva bevezettek, és attól a perctől fogva nincs vasárnap Isten háza nélkül.     

Jeruzsálemben mindenki ott van. Papok, próféták, az egész nép apraja-

nagyja. Bizonyára van bennünk egy adag kíváncsiság, mit akar az új király. 

Bizonyára van bennük lelki szomjúság, hiszen 57 év vészterhes időszaka kiölte 

belőlük a vágyat, az akaratot és a fáradtságos szolgálatot. Bizonyára van bennünk 

belső késztetés, hogy mi újat tud mondani a templom és a benne megtalált 

törvénykönyv. A templomi istentisztelet középpontjában az Igeolvasás áll. Aki 

Igét olvas, kincset talál. Az Úr Igéje elmarasztal és felemel. Az Úr Igéje 

bűnbánatra vezet és bűnbocsánatot hirdet. Az Úr Igéje megöl és megelevenít. Az 

Úr Igéje megfedd és megerősít. Drága pedagógus, drága gyermek, kedves szülő, 

nagyszülő! Olvasd mindig a szent Bibliát! Olvasd személyesen és felolvass belőle 

azoknak, akik számodra fontosak. Az élet Igéjét forgasd a szívedben, míg ifjú 

vagy, de ki ne essen a kezedből akkor sem, ha elnehezülnek szemeid. Legyen 



mindig nyitva a Szentírás előtted, és nyitogasd mindenki előtt, hogy lássanak, 

halljanak és értsenek azok, akik melletted és veled élnek. Hiszen „mid van, amit 

nem kaptál?” (IKor 4,7) Végül a szövetségkötés van hátra. Az Úr, Aki megszólalt 

és kezdeményezett, az oszlop mellé állítja a királyt. Az Úr szava nem sarokba 

szorít, hanem felszólít, hogy válaszolj. Az emberi szövetségkötések harcba 

szólítanak, az Úr együttműködésre szólít fel. Jósiás együtt akar működni a 

Seregek Urával. Jósiás azt akarja, hogy az Ige szóljon, Isten beszéljen, és ne 

halkuljon el soha. Neki felelősségérzete van, és ezért odaáll az oszlop mellé. A 

sarokkőre támaszkodik. A főre épít. Nem tud önmagára építeni, mert tudja, hogy 

egyik pillanatban kész a szíve Istent magasztalni, a másik pillanatban azonban 

kész megtagadni Őt. Jósiás az oszlop mellé állt. Kétoldali védelmet kért. Védje az 

Úr őt és népét két oldalról. Isten legyen fölötte és alatta. Az Úr legyen jobbja és 

balja felől. Az Úr legyen vele. Majd jönnek a megerősítő emberi szavak. Válaszok. 

Az ember ugyanis csak válaszol, a kezdeményező isteni szóra. Az élet Igéjére 

érkezik a válasz, a közösség válasza, azoké, akik a templom és az iskola padjaiban 

ülnek. Igen, tanító bácsi. Igen, tanító néni. Követik, megtartják és teljesítik. A 

szövetségkötés legfontosabb elemei, amelyek az Úr Igéjére adott emberi válaszok. 

Meg van írva: a holt betű, de az én teljes szívem, az én teljes lelkem kell hozzá. Az 

élő Ige az élő testben. „Ép testben élő Ige.” – legyen ez a 2021/2022-es tanév 

jelmondata. Tűz, amely lángol, fellángol vagy épp takaréklángon ég? Vizsgáljuk 

meg ma közösen az Úrral kötött szövetségünket, mert köztünk és közte ma is egy 

király áll, Aki a szövetséget biztosítja. Jehósua, Jézus. A hűséges, és az Úrhoz 

tartozó.  Ige, Aki testté lett. (Jn 1,14) Jézus, Aki odaáll ma is Isten és közéd és azt 

mondja, az újszövetség vére által tiszta vagy. Te pedig szívedből, lelkedből, 

elmédből vallhatod: „Újszövetséged, Uram, elfogadom.” Egy Király, Úr Király áll 

ott, ahol egykor Jósiás állt, és kiált feléd: „Elvégeztetett!” (Jn 19,30 )Mit válaszolsz 

az Úr színe előtt? Mit mondasz azokra az igékre, amelyek ma elhangzanak? Van 

mit válaszolnod? Van szavad az élet Urához? Van?! Ha igen, akkor egész 



életeddel bizonyíts, ugyanis a Te királyod életével, halálával szolgált az egész nép 

irányába, és magtanított arra, hogy parancsolatai, intelmei és rendelkezései nem 

nehezek. Irgalmas az Úr ma is, és úgy szól ma is, ahogy régente szólt. Ne feledd, 

drága pedagógus! Igéje szól, igéje hív, Szívünkben kétséget csöndesít. Kegyelme 

kész, áldása vár, Tárd ki a szíved, ó, tárd ki már! Ne feledd, kedves szülő! Igéje 

szól, igéje hív, A jóra bennünket megtanít. Kegyelme kész, áldása vár, Tárd ki a 

szíved, ó, tárd ki már! Ne feledd, drága gyermek! Igéje szól, igéje hív, Nagy és 

szent munkára lelkesít. Kegyelme kész, áldása vár, Tárd ki a szíved, ó, tárd ki 

már! Ne feledd, drága pozsonyi gyülekezet! Igéje szól, igéje hív, Áldja hát ezért a 

száj, a szív! Kegyelme kész, áldása vár, Tárd ki a szíved, ó, tárd ki már! Ámen.  

Utóima:  

„Akik szabadításodra vágyódnak, hadd mondhassák mindig, hogy nagy az Úr 

(Zsolt 40,17b)!” 

„Sok nyomorúságot és bajt láttattál velem, de újra megelevenítesz, még a föld 

mélyéből is újra fölhozol engem (Zsolt 71,20).” 

„Én vagyok az ajtó: ha valaki rajtam át megy be, megtartatik, az bejár és kijár, és 

legelőre talál (Jn 10,9).” 

„Ne nyugtalankodjék a ti szívetek: higgyetek Istenben, és higgyetek énbennem 

(Jn 14,1).” 

„Kivisz a világosságra, és gyönyörködöm igazságában (Mik 7,9c).” 

„És amikor asztalhoz telepedett velük, vette a kenyeret, megáldotta, megtörte és 

nekik adta. Erre megnyílt a szemük, és felismerték (Lk 24,30-31).” Jézus mondja: 

Ti azért így imádkozzatok… 

Adakozás: „Te pedig amikor adományt adsz, ne tudja a bal kezed, mit tesz a jobb, 

hogy adakozásod titokban történjék; a te Atyád pedig, aki látja, ami titokban 

történik, megfizet neked (Mt 6, 3-4).”  

 

Áldás: „Énekeltek, dicsérve és magasztalva az Urat, mert jó, mert örökké tart 

szeretete Izráel iránt (Ezsd 3,11).” Ámen. 

Záró ének: 398. dicséret: „Úr lesz a Jézus mindenütt…” 


