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Előfohász: „12Tiszta szívet teremts bennem, Istenem, és az erős lelket újítsd meg bennem! 

13Ne vess el orcád elől, szent lelkedet ne vedd el tőlem!”(Zsolt 51,12.12) Ámen 

Ének: 299:1-5 „Jézus hív bár zúg morajlik…”   

Előima: Kegyelmes Urunk! Tiszta és engedelmes szívért esedezünk ma Előtted. 

Mindnyájunk életének vad tengere Előtted van ma és arra kérünk, hogy Lelked erejével Te adj 

nekünk békességet és tisztítsd meg tisztátalan gondolatainkat és tetteinket, hogy hívásod 

necsak a fülünkig jusson, hanem egészen a szívünkig.  

Hisszük, hogy egyedül a Te tiszta Igéd képes ma is megtisztítani a mi bensőnket, hogy Téged 

válasszunk, hogy Téged jobban szeressünk és a Te élő gyermekeid akarjunk lenni. 

Könyörgünk békességért és irgalomért, hogy az Úr Jézus keresztje által ma újra ki tudjuk 

mondani, hogy szent Isten vagy, aki nemcsak a múltban cselekedtél, hanem a jelenben is 

őrölnek a malmaid, hogy akaratod teljesüljön az életünkben. 

Imádkozunk az ittlévő testvérek lelki épüléséért, hogy ne legyen hiábavaló a mi ittlétünk, 

hanem újra egy közösségként egy irányba futva, egy Krisztusra mutatva tudjuk megvallani, 

hogy Te vagy az élő Isten Fia, aki meghaltál a mi bűneinkért, hogy mi megváltott 

bűnösökként ma itt legyünk.  

Légy jelen Szentlelkeddel, érintsd meg a mi szívünk sebeit és a testünkön hordozott 

bélyegeket, hogy amikor kísért öntelt világunk, akkor minden időben ki tudjuk mondani, hogy 

Téged jobban szeretünk és a Te közeledben akarunk maradni. Az Úr Jézus Krisztusért 

hallgass meg minket. Ámen 

Ószövetségi igeszakasz: Ezékiel próféta 20,32-44 

„Isten megtisztító ítélete  

32Semmi sem lesz abból, amit tervezgettek, amikor azt mondjátok: Legyünk olyanok, mint 

más nemzetek, mint a többi ország népei, akik fát és követ tisztelnek! 33Életemre mondom – 

így szól az én Uram, az ÚR –, hogy királyotok maradok erős kézzel és kinyújtott karral, de 

kiáradó, lángoló haraggal is. 34Kivezetlek majd benneteket a népek közül, és összegyűjtelek 

az országokból, amelyekbe szétszóródtatok, erős kézzel, kinyújtott karral és kiáradó, lángoló 



haraggal! 35Elviszlek benneteket a népek pusztájába, ahol szemtől szemben állva 

törvénykezem veletek. 36Ahogyan őseitekkel törvénykeztem Egyiptom pusztájában, úgy 

törvénykezem veletek – így szól az én URam, az ÚR. 37Átterellek benneteket pásztorbotom 

alatt, és beveszlek a szövetség kötelékébe. 38Megtisztítlak benneteket az ellenem lázadóktól és 

a hitszegőktől: abból az országból, amelyben jövevényként laknak, kivezetem őket, de Izráel 

földjére nem fognak bemenni. Akkor majd megtudjátok, hogy én vagyok az ÚR! 

39Ti azért, Izráel háza – így szól az én Uram, az ÚR –, kövessétek csak mindnyájan 

bálványaitokat, és tiszteljétek őket! De majd egyszer hallgatni fogtok rám, és többé nem 

gyalázzátok meg szent nevemet ajándékaitokkal és bálványaitokkal. 40Mert szent hegyemen, 

Izráel magas hegyén – így szól az én URam, az ÚR –, ott fog tisztelni engem Izráel egész 

háza, mindnyájan azon a földön. Ott gyönyörködöm majd bennük, és oda hozatom veletek 

felajánlásaitokat, az első termés áldozatát, és mindazt, amit nekem szenteltek. 

41Gyönyörködöm bennetek, mint a kedves illatú áldozatban, amikor kivezetlek a népek közül, 

és összegyűjtelek azokból az országokból, amelyekbe szétszóródtatok, és a népek szeme 

láttára mutatom meg rajtatok, hogy szent vagyok. 42Akkor majd megtudjátok, hogy én vagyok 

az ÚR, amikor beviszlek benneteket Izráel földjére, abba az országba, amelyről fölemelt 

kézzel tettem esküt, hogy őseiteknek adom. 43Ott majd visszagondoltok arra, hogyan éltetek, 

és mi mindent tettetek: hogyan tettétek magatokat tisztátalanokká. Akkor megundorodtok 

magatoktól a számtalan gonoszság miatt, amelyet elkövettetek. 44Akkor majd megtudjátok, 

hogy én vagyok az ÚR. Az én nevemért, nem pedig a ti gonosz életetek és romlott tetteitek 

szerint bánok így veletek, Izráel háza! – így szól az én Uram, az ÚR.” 

Szeretet Testvérek az Úr Jézus Krisztusban! 

 Isten megtisztító ítélete. Amikor a Bibliában ítéletről olvasunk nem kell rossz dologra 

gondolni. Sőt! Isten az ítélet által is formálta az Ő népét. A történelmi leckék Izráel 

hűtlenségéről is megmutatták az előző szakaszban, hogy Ő a választott népének az Istene.  

Az ítélet alatt is tanít, az ítélet által is rámutat a hibákra és népe elfordulására, valamint az 

ítélet által is képes megtisztítani választott népét. S itt- most ez a cél. Az ősökkel nem 

fejeződött be a bálványimádás. Pedig annyi sokszor bánt már másképp a néppel nevéért az Úr, 

nem azt kapták, amit megérdemeltek volna, s még mindig a jelenben is játszanak az Ő 

kegyelmével. Nem elég a sok felsorolt esemény és megmenekülés ahhoz, hogy észhez 

térjenek. Mindig körbe ugyanaz, tisztátalanná teszik saját magukat, „amikor förtelmes 



bálványokkal paráználkodnak.”(Ez20,30) A féltőn szerető Isten nem tűri meg az osztott 

szívet. A féltőn szerető Isten teljesen akar Téged, azt akarja, hogy csak az övé légy.  

Teljes szívet akar, teljes lelket és teljes elmét. A gondolataikat emeli ki rögtön a 32.vers. 

Gondolatok, amik tudnak bennünk kavarogni, és olyan jól kitalálta ezt az Úr, hogy nem látunk 

egymás gondolatába, de amikor gondolkodunk tudnunk kell azt, hogy Ő látja népe gondolatát, 

látja a mi gondolatainkat is és tud szándékunkról. S figyelmeztet, mert azt is tudja, hogy ami 

már a gondolatban motoszkál, ott már nem kell sok a tettekhez. Bűnt pedig nemcsak tettekkel 

követhet az ember, hanem gondolatokkal is.  

Miért baj az, ha nem azt csinálom, amit a többi országok népei? A választott népnek pont az a 

többlete, sőt megmentő ereje, hogy egy Urat tisztelhetnek és imádhatnak. Élettelen fákra és 

kőre akarják lecserélni az élő és szent Istent? Ez aztán a „nagy” gondolat… 

A nép a jeruzsálemi templom pusztulása után újra áldozatokat akar bemutatni a 

bálványoknak, amire az Úr már korábban nemet mondott esküvel.  

A királyválasztás előtt olvasunk hasonlót, amikor a nép a többi néphez akart 

hasonlítani:  

Sám8,5.,20.: „5Ezt mondták neki: Te már megöregedtél, fiaid pedig nem a te utadon járnak. 

Tégy valakit királyunkká, hogy ő bíráskodjék fölöttünk, ahogyan az minden népnél szokás!” 

„20Olyanok akarunk lenni, mint az összes többi nép: királyunk bíráskodjék fölöttünk, ő 

vonuljon előttünk, és vezesse harcainkat!” 

Templomot akarnak építeni Babilóniába olyan bálványszobroknak, amik fából és kőből 

készülnének. Ebben a helyzetben, amikor azt gondolták, hogy egyetlen megoldás, hogy 

beolvadnak a környező bálványimádó népek közzé Isten szövetség kötelékéről beszél nekik.  

Már egyszer megtörtént a szabadulás, de lesz új kivonulás. Az erős kéz és kinyújtott kar, ami 

több esetben elhangzott a kivonulásnál itt bővül a kiáradó haraggal.  

Ez7,8: „8Most már hamarosan kitöltöm rajtad lángoló haragomat, elbánok veled haragomban; 

elítéllek úgy, ahogy megérdemled, és megbüntetlek minden utálatos tettedért.” 

Ez 20,8: „8De engedetlenek voltak velem szemben, és nem akartak hallgatni rám. Senki sem 

vetette el szeme elől a förtelmes bálványokat, és nem hagyták el Egyiptom bálványisteneit. 



Ezért arra gondoltam, hogy kitöltöm rajtuk lángoló haragomat, és végzek velük haragomban 

ott, Egyiptom országában.” 

A pusztai vándorlás alatt is a büntetés volt a válasz a bűnre. S az Úr, mint egyben népe 

királya, igazságos minden időben.  

S ahogyan a pásztorbot alatt egyenként kell átmenni a juhoknak, úgy egyenként ítéli majd 

meg Isten népének minden egyes tagját. A szövetség ami a nép és az Úr között lett megkötve 

az örökérvényű.  

Jer33,13 „átmegy még a nyáj a számadó keze alatt – ezt mondja az ÚR.”  

Az ország, ahol jövevények voltak egyértelműen Babilónia. A megtisztítás után azok 

mehetnek majd be Izráel földjére, akiknek az Úr már bűnt nem tulajdonít. Isten minden 

időben a bűn ellen megy, de a bűnös embert kegyelmében részesíti.  

A folytatásban ott van, hogy megvalósul majd az igaz istentisztelet a Sion-hegyen. „Egyszer 

hallgatni fogtok rám…” Az előző biblaiórát alapigéje úgy fejeződött be, hogy „Amit én, az Úr 

megmondok, azt meg is teszem!”(Ez17,24c) 

Reménységgel tekinthetünk a Szentírás minden ígéretére, úgy az Ó-, mint Újszövetségben tett 

ígéretek beteljesedtek és be fognak teljesedni a rendelt időben. Mert az Úr megmondta….és 

az Ő népe majd egyszer hallgatni fog rá.  

Nagy feladatunk van abban, hogy ezért a „majd egyszer”-ért könyörögjünk, úgy a saját, mint 

közösségünk, családunk esetében. Egyszer majd minden térd meghajol előtte.  

Izráel magas hegye, a szent hegy a hely, ahol tisztelni fogják az Urat. Ott már olyan áldozat 

lesz bemutatva, amiben gyönyörködik az Úr. Az első termés lesz Neki szentelve. Neki, aki 

szent és hűséges választott népéhez, annak ellenére, hogy népe annyi sokszor elfordul Tőle 

nemcsak gondolatban, hanem tettekben is.  

Ha majd beteljesedik a tett ígéret, az ESKÜ-vel tett ígéret, akkor majd nem előre fog 

gondolkodni a nép és azon töri a fejét, hogy hogyan legyen olyan, mint a többi nép és 

szolgáljon bálványokat, hanem vissza fog gondolni, s felismerve tisztátalanságát felragyog 

nemcsak szemük, hanem szívük előtt is Isten felfoghatatlan kegyelme. Ezután megundorodva 

maguktól, gonoszságuktól és hűtlenségüktől újra csak megerősödnek abban, hogy annak 



ellenére, hogy ők ilyenek, Istenük az az Isten, akit a kezdetektől fogva atyáik is 

megismerhettek.  

Izráel háza soha nem a tettei miatt szabadult meg, hanem egyedül az Úr nevéért.  

Szól az Úr ma hozzánk is…Kedves Testvérem! Te mire gondolsz? Milyen bálványoknak 

hódolsz be a környező népek, országok bálványai közül? Mi az aminek időt, erőt, anyagiakat 

szentelsz úgy, hogy közben folyamatosan távolodsz az Úrtól?  

Hűséges Istened van, aki Fiában szövetséget kötött veled, nézz ma magadra és próbáld 

megnevezni mi az, amitől undorodsz. Nézz magadra úgy, mintha ítéletet kellene hozni saját 

életed felett!-A jó hír számunkra az, hogy az ítéletet nem mi hozzuk meg, hanem az az Isten, 

aki először Fiára néz és csak azután ránk, s ezért hajolhat meg a mi térdünk is az Úr előtt hálát 

adva kegyelméért. Ámen 

Ének: 392:1 „Az egyháznak a Jézus  a fundámentoma…” 

Újszövetségi igeszakasz: Pál levele a galatákhoz 6, 11-18 

„Pál saját kezével írt zárósorai  

11Nézzétek, mekkora betűkkel írok nektek a saját kezemmel! 12Akik testi értelemben akarnak 

tetszést aratni, azok kényszerítenek titeket arra, hogy körülmetélkedjetek, csak azért, hogy 

Krisztus keresztjéért ne üldözzék őket. 13Mert akik körülmetélkednek, maguk sem tartják meg 

a törvényt, hanem azért akarják a ti körülmetélkedéseteket, hogy a ti testetekkel 

dicsekedhessenek. 14Én azonban nem kívánok mással dicsekedni, mint a mi Urunk Jézus 

Krisztus keresztjével, aki által keresztre feszíttetett számomra a világ, és én is a világ számára. 

15Mert Krisztus Jézusban sem a körülmetélkedés nem számít, sem a körülmetéletlenség; 

hanem csak az új teremtés. 16Békesség és irgalmasság mindazoknak, akik e szabály szerint 

élnek, és Isten Izráelének! 

17Ezentúl senki se okozzon nekem fájdalmat, mert én Jézus bélyegeit hordozom a testemen! 

18A mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme legyen a ti lelketekkel, testvéreim. Ámen.” 

Szeretett Testvérek az Úr Jézus Krisztusban! 

A saját kézzel írott levél hangsúlyozása=mennyire fontos mindaz, ami a levélben 

közölve van a címzettekkel. Saját kezével írva hitelesítette az üdvösséggel kapcsolatos 

alapigazságokat, hogy végleges döntésre hívja és vezesse a galatákat.  



Róm 16, 22-ben olvasunk arról, hogy volt olyan, hogy más írta le a levelét.- „22Köszöntelek 

titeket az Úrban én, Terciusz, aki leírtam ezt a levelet.” 

A kiskorú gyerekeknek szoktak nagy betűkkel írni. A levélben van is olyan utalás arra, 

hogy kiskorúnak tekinti a galatákat: „1Azt mondom pedig, hogy ameddig az örökös kiskorú, 

addig semmiben sem különbözik a szolgától, jóllehet ura mindennek, 2hanem gyámok és 

gondozók felügyelete alatt áll az apa által megszabott ideig.” (4, 1.2.) 

Célja, hogy leleplezze a hamis prófétákat, azoknak igazi szándékait. Azokat, „aki testi 

értelemben akarnak tetszést aratni”. 

Mai napig érvényes, hogy minden, ami Krisztust a kereszt nélkül hirdeti a kiskorúságba taszít 

vissza mindnyájunkat. Nincs olyan, ami helyettesítené-eltörölné-felülírná Krisztus keresztjét. 

Testi értelemben nem tartozhatunk az ígéret népéhez.  

3,7: „7Értsétek meg tehát, hogy akik hitből valók, azok Ábrahám fiai.” 

3,29: „29Ha pedig Krisztuséi vagytok, akkor Ábrahám utódai vagytok, és ígéret szerint 

örökösök.” 

4, 23: „23De a rabszolganőtől való csak test szerint született, a szabad asszonytól való viszont 

az ígéret által.” 

Nem az a cél a Krisztus követésében, hogy ezek után nyugodtan éldegéljünk. A galaták 

idejében is voltak és ma is vannak üldözések Krisztus keresztjéért. Sőt korábban már a 

tanítványok között is volt olyan, aki inkább megtagadta, nemhogy baja lesz abból, hogy vele 

látták. Ebben az esetbe Krisztus keresztjének is hogyne lenne következménye az ember 

életére nézve.  

Pál sem azért fogalmazza meg a gyülekezetek intéseit, tanításait és buzdításait, mert nem volt 

jobb dolga. Igen is tudja, hogy szenvedni kell mindenkinek, aki Krisztust követi. De ennek az 

üldözésnek is meglesz az eredménye, a szenvedés-a vele együtt szenvedés eredménye az, 

hogy vele együtt is dicsőülünk meg.  

Kedves Testvérek! Ezek a tévtanítók a körülmetélkedést az üdvösséghez kötötték, mintha az 

Isten népéhez való tartozás elengedhetetlen része lenne. Tetszeni akarnak valakinek, de nem 

az Istennek. Külsőleg úgy néz ki, mintha a törvény betartása által ők lennének azok, amik 

készek megtenni bármit, hogy Isten tetszését elnyerjék, de csak testi értelemben akarnak 



tetszeni. Az ember nem üdvözülhet Isten előtt test szerint. Az ember nem tehet semmit az 

üdvösségért. Nem az emberi cselekedeten van a hangsúly, amikor az örök jövőnk a tét, hanem 

Krisztus keresztjén. Aki mást hirdet ezen kívül annak semmi köze nincs ahhoz az irgalmas és 

kegyelmes Istenhez, aki egyszülöttjét adta értünk.  

A Krisztusba vetett hit az egyetlen járható út. Gal4,5.6.: „5hogy a törvény alatt levőket 

megváltsa, hogy Isten fiaivá legyünk. 6Mivel pedig fiak vagytok, Isten elküldte Fiának Lelkét 

a mi szívünkbe, aki ezt kiáltja: „Abbá, Atyám!””  

Dicsekvésünk forrása hit által egyedül Krisztus keresztje.  Pálnak egyetlen dicsekvése van, a 

megfeszített Krisztus, aki által számára ez a világ keresztre feszíttetett, és ő is a világ számára. 

Mert nem a körülmetéletlenek mennyisége a mérvadó, nem a külső látszatnak van megmentő 

ereje, de ha valaki annyira ragaszkodik a körülmetélés szóhoz, akkor azt inkább a szívével 

kell kezdeni. Ahhoz, hogy az új teremtés megszülessen, ahhoz a belsőben kell, hogy 

végbemenjen a változás, amit már nem mutogathatok embernek, hanem egyedül Isten tud 

róla. 

Az az Isten, aki úgy szerette ezt a világot, hogy egyszülött Fiát küldte, hogy megkeresse és 

megmentse azt, ami elveszett. Ne szeressük ezt a világot. Ebbe a világba belépett a bűn, ami 

az embert elszakítja Istentől, megrothaszt mindnyájunkat.   

Ha keményen is beszél a címzetteivel-utoljára még testvéreimnek nevezi őket.  

Mennyire fontos a megszólítás. Édesanyámnak van egy idősebb fiú testvére, akitől nagyon 

ritkán hallottam nevén szólítani anyukámat. Ha látogatóba jött és neki címzett valamit, mindig 

azt mondta neki, hogy „Testvér!”, és ő tudta, hogy ez neki szól. Egy testvérnek pedig soha 

nem akarunk (normális esetben) rosszat. Ha azt mondja Pál, hogy testvéreim a mi Urunk 

Jézus Krisztus kegyelme legyen a ti lelketekkel. Akkor ezt úgy kívánja, mint aki valóban 

testvérként tekint a címzettjeire, s az ő esetükben már nem a szülők egyek, hanem a mennyei 

Atya az, aki egy, aki hit által az új teremtést eljutatja arra a felismerésre, hogy Krisztus a 

kereszten mindent elvégzett érte, hogy neki üdvössége legyen. Ámen  

Utóima: 

Úr Jézus! Állítsd az én szemem elé mindenkor a Te szenvedésedet. Úr Jézus! Hadd lássalak 

Téged, mint szívem Urát, rajtad kívül nekem nem számít más. Teremts bennem minden nap 



tiszta szívet, és kérlek fordítsd felém orcád, részesíts áldásaidban, mert tudom, hogy nélküled 

semmit sem tehetek.  

Így könyörgök élő hitért és reménységét, hogy ne engedjek a vágyaknak és a kívánságoknak. 

Kérlek, szakíts el ettől a világtól, keress minden alkalommal, amikor úgy látod, hogy 

rejtőzködöm Előled. Uram, légy velem a próbák között, tarts meg azon az úton, amelyen 

járnom kell.  

Támogass lelkeddel, hogy a testvérre úgy tudjak tekinteni, mint aki mentő szeretetedben 

részesülhet. Segíts, hogy ne szűnjek meg hirdetni hatalmad, hogy mindenkor a Krisztus 

keresztjéről szóljak családban, gyülekezetben és a hétköznapi életben, hogy egyre többen 

megismerjenek, aki újjá teremted mindazokat, akiket életre választottál.    

Köszönjük, hogy a galatákhoz írott levélen keresztül az elmúlt időszakban Te szóltál hozzánk 

és beszéltél a kereszt által a bűnről, a szabadságról, az engedelmességről, a megigazításról, a 

tökéletes áldozatról, s ma útmutatást kaptunk arra, hogy szakítanunk kell ezzel a világgal. 

Köszönjük neked az új ég és új föld ígéretét, hogy nekünk nem erre a világra koncenrálva kell 

élnünk, nem ide kell berendezkednünk.   

Segíts abban, hogy ne engedjük el a fülünk mellett mindazt, amit hallottunk, hanem munkáld 

ki bennünk az új teremtést. Lelked által formálj bennünket. 

Könyörgünk az ittlévőkért, könyörgünk mindazokért, akik jönnének, de testi betegségeik nem 

engedik, hogy itt legyenek ma velünk. Eléd hozzuk a kórházban lévőket, és mindazokat, akik 

kezelések előtt állnak. Uram Te erősíts, bátorítsd és támogasd mindazokat, aki tagjai 

gyülekezetünknek és egyházadnak ebben a világban. Az Úr Jézus Krisztusért kérünk hallgass 

meg minket. Ámen. 

Úri ima: 

Áldás: „18Mert a keresztről szóló beszéd bolondság ugyan azoknak, akik elvesznek, de 

nekünk, akik üdvözülünk, Istennek ereje.” (1Kor1,18) Ámen 

Ének: 3381-4: „Lelki próbáimban Jézus légy velem…” 

 


