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

bennem!”(Zsolt51,12)

Ének: 234:1-4 „Jer kérjük Isten áldott Szentlelkét…”

Előima: Könyörülj rajtunk Urunk! Könyörülj rajtunk, s adj igaz hitet áldó Szentlelked által,

aki mellénk áll és támogat minden oldalról. 

Könyörülj rajtunk, S Igéd világosságával jöjj, ragyogj fel nekünk, hogy meg tudjuk vallani,

hogy nincs más Isten egyedül Te, nincs más Krisztus, azon a Krisztuson kívül, aki elhordozta

bűneinket és értünk adta az életét.

Könyörülj  rajtunk,  amikor  egy  nap  végén  fejet  hajtunk  Előtted,  ezzel  is  mutatva,  hogy

kegyelmedből élünk. S mint emberek nem vagyunk másra képesek színed előtt csak bűneink

megvallására és könyörgésre, hogy bocsáss meg nekünk Jézusunkért. 

Teremts  bennünk  ma  is  tiszta  szívet,  hogy  szeretni  tudjuk  mindazokat,  akikkel  egy

közösségbe tartozunk.  Ajándékozz meg tiszta  szívvel,  hogy szeretni  tudjunk Téged,  aki  a

békesség és az egyesség forrása vagy mindenkor.

Könyörülj rajtunk, légy itt velünk, nyisd meg fülünket, elménket és szánkat, hogy ma Téged

akarjunk  hallani,  Téged  akarjunk  dicsérni  és  magasztalni.  Könyörgünk  minden  ittlévő

testvérért,  Te áld meg a mi együttlétünket.  Az Úr Jézus Krisztusért,  hallgass meg minket.

Ámen

Ószövetségi igerész: Bírák könyve 17

„1Volt Efraim hegyvidékén egy Míká nevű ember. 2Ez azt mondta egyszer az anyjának: Az az

ezeregyszáz ezüst, amit elvettek tőled, és ami miatt átkot mondtál a fülem hallatára is, az az

ezüst  nálam van, én vettem el.  Az anyja ezt  mondta:  Áldjon meg az ÚR, fiam!  3Amikor

visszaadta  anyjának  az  ezeregyszáz  ezüstöt,  ezt  mondta  az  anyja:  Ezt  az  ezüstöt  én  arra

szántam,  hogy  az  ÚRnak  szentelem  a  fiamért:  készítsenek  belőle  faragott  és  öntött

bálványszobrot. Most azért visszaadom neked. 4De a fiú újból visszaadta az ezüstöt anyjának.

Ekkor  az  anyja  fogott  kétszáz  ezüstöt,  odaadta  az  ötvösnek,  az  pedig  faragott  és  öntött

bálványszobrot  készített  belőle.  Ez  Míká házába  került.  5Ennek a  Míkának volt  egy házi

szentélye.  Készíttetett  éfódot és házibálványt, egyik fiát pedig felavatta,  és az lett a papja.



6Abban az időben nem volt király Izráelben, mindenki azt csinálta, ami neki tetszett. 7Volt egy

ifjú lévita Júda nemzetségéből, a júdai Betlehemből, de jövevény volt ott. 8Elindult azért ez a

férfi a júdai Betlehem városából, hogy ott tartózkodjék, ahol majd alkalmas helyet talál. Így

jutott el vándorlása közben Efraim hegyvidékére, a Míká házához.  9Míká megkérdezte tőle:

Honnan jössz? Az így felelt neki: Lévita vagyok, a júdai Betlehemből; megyek, míg alkalmas

helyet  találok,  hogy ott  tartózkodjam.  10Ekkor Míká azt  mondta neki:  Maradj  nálam, légy

atyám és papom! Én pedig adok neked évenként tíz ezüstöt, egy rend ruhát és élelmet.  A

lévita belement. 11Úgy döntött a lévita, hogy ott marad annál az embernél. Az pedig olyannak

tekintette az ifjút, mint a saját fiát. 12Míká tisztébe avatta a lévitát, s így az ifjú a papjává lett,

és Míká házában élt. 13Míká pedig ezt mondta: Most már tudom, hogy jót fog velem tenni az

ÚR, mert egy lévita lett a papom.”

Szeretett testvérek az Úr Jézus Krisztusban!

Ebben a fejezetben nincs szó a bírákról, csak a szövetséges népről. 

Az ember  önkény uralkodása  nem vezet  jóra sem akkor,  sem ma.  Egy később ismétlődő

mondatként hangzik el, hogy mivel nem volt király Izráelben, mindenki azt csinálta, ami neki

tetszett. Isten választott népe, amíg nem jut el arra a felismerésre, hogy egyedül az Úr az Ő

királya, el van zárva előlük a lelkileg egészséges élet. 

1-6.v. Míká bálványképe és szentélye

Egy Efrajim hegyvidékén élő ember Miká-jéhu(=kicsoda olyan, mint Jahve) ellopta az anyja

pénzét-1100 ezüstöt. Hatalmas összegnek számított ebben az időben, ezt látjuk abból is, hogy

elég volt egy törvénytelen szentély létrehozásához. Be lehetett belőle biztosítani a templomot,

bálványképet és az egész kultuszi felszerelést. Ez az összeg már megjelent Sámson esetében

is, hiszen ennyiért kellett kideríteni, hogy miben is van Sámson nagy ereje. 

Miká anyja megátkozta a pénzt és a tolvajt is. Miká erre megijed és visszaadja azt anyjának.

Átok!- Áldás! Jöhet-e ugyanabból a szájból ki mindkettő? „Amivel csordultig van a szív, azt

szólja a száj.” (Lk6,45b)  Míg egy szülő normális esetben áldást mond gyermekére, addig

tudta nélkül megátkozza fiát.  Az átok elfordítására azt a módot használja fel,  hogy „szent

célra” ajánlja, bálványt épített belőle. Feltételezhető, hogy a készített kép fából faragott és

ezüstlapokkal beborított.



Isten nem megvehető. Miká Istent a bálványimádás tárgyává akarta tenni. Mintha le akarta

volna fizetni Istent, hogy úgy cselekedjen, ahogyan azt gondolja. 

Ebben az esetben is érvényes az, hogy a bűnösen szerzett pénz bűnt szül. Arany ABC: Pénzt

csak igaz úton szerezz, lopni, csalni nagy vétek ez! S magadra csak átkot hoznál, Ha emiatt

elkárhoznál. 

Ahelyett,  hogy megvallaná bűneit  és Isten bocsánatáért  esedezne,  takargatja  tettét,  sőt azt

gondolja, hogy az Úr cinkosa lehet, és úgy cselekszik majd, ahogyan Míká eltervezte. 

Nem lehet úgy Isten előtt  bűnt megvallani,  hogy csak azért  vallom meg, mert félek Isten

büntetésétől…

A bálványnak egy házi szentélyt is építettek. Efódot, papi ruhát és jóslásra használt teráfokat,

kis méretű istenképeket is használtak. 

Efód: „6Az éfódot aranyból, kék és piros bíborból, karmazsin fonálból és sodrott lenfonálból

művészi  szövéssel  készítsétek!  7Két  egymáshoz  érő  vállrésze  legyen  a  két  végén,  hogy

összekapcsolható  legyen.  8A  rajta  levő  övet,  amellyel  megkötik,  ugyanúgy,  ugyanabból

készítsék: aranyból, kék és piros bíborból, karmazsin fonálból és sodrott lenfonálból. 9Azután

fogj két ónixkövet és vésd rájuk Izráel fiainak a nevét. 10Hatnak a nevét az egyik kőre, a másik

hatnak a nevét a másik kőre, születésük szerint. 11Vésnöki munkával, ahogyan a pecsétgyűrűt

vésik, úgy vésesd a két kőre Izráel fiainak a nevét. Körös-körül aranyfoglalattal készíttesd

azokat!  12Azután tedd a két követ az éfód vállrészeire, az Izráel fiaira emlékeztető kövekül.

Hordozza  Áron  a  nevüket  a  két  vállrészen  emlékeztetőül  az  ÚR  előtt.  13Készíttess

aranyfoglalatokat is,  14és két színarany láncot. Fonottan készíttesd azokat zsinór módjára, és

illeszd rá a sodrott láncokat a foglalatokra!” (2Móz 6-14)

A bálványkészítés a szövetségi törvényben tiltott.

 „4Ne csinálj  magadnak semmiféle istenszobrot azoknak a képmására,  amik fenn az

égben, lenn a földön, vagy a föld alatt a vízben vannak.”(Ex20,4) 2. parancsolat.

 „5Átkozott  az,  aki  mesterember  keze  munkájával  faragott,  vagy  öntött  bálványt

készíttet, amit utál az ÚR, és azt titokban felállítja! Az egész nép pedig mondja rá:

Ámen!”  (5Móz27,15)

Miká  szentélyében  pogány módra  folyt  az  istentisztelet.  Az élő  Isten  kiábrázolása

tiltott volt. 



Az istentiszteleten óvakodni kell a bálványimádástól. Isten Lélek, és akik Őt imádják,

szükséges,  hogy  lélekben  és  igazságban  imádják.  Miká  Istenből  bálványt  csinált.

Birtokolni szeretné az Urat és nem engedelmeskedni neki. Az Urat nem lehet bezárni,

saját képzelt öntőformánkból kiönteni, ellenőrizni és irányítani. Ezeknek mind megvan

a következménye.  Az Úr nem manipulálható.  Ne én akarjam mozgatni  Őt,  hanem

engedjem ma is, hogy Ő használjon. 

Miká fiai közül választott papot, fel is avatta. A felavatott-beiktatott pap pedig 

megkapta az eszközöket és a felhatalmazást a szolgálatra. Viszont a Lévinek adott tiszt meg 

lett sértve. Az Úr maga hívja el a szolgákat. Nem emberek által vannak kiválasztva. Ha 

megfigyeljük Jézus is maga hívta el tanítványait. Volt alkalom, amikor Miká fia helyett egy 

lévitát fogadott papjául. Ezzel is bizonyítható, hogy valahol érezte ő tettének a súlyát. 

7-13.v.

Betlehem nem volt lévita város, ezért nevezi a szakaszunk a lévitát jövevénynek azon 

a vidéken. A léviták Izráel egész területén hűséggel végezték a szolgálatukat. Fő feladataik 

között pedig ott szerepelt, hogy a szövetség törvényeit megőrizzék. Itt azonban hamis 

istentiszteletet végez. 

Sem Miká, sem a lévita részéről nincs egy határozott vezetés, mintha meggyengült 

volna az ítélőképességük, de ez nemcsak az ő életükre érvényes, hanem így a teljes népet 

rossz irányba viszik. 

Miká úgy viselkedik, mintha minden bűne el lenne törölve azáltal, hogy egy lévita lett 

a papja. Hamis a reménysége, hiába várja a jót. Ahol az alap a lopás, az átok, a törvényszegés 

és a bálványkészítés ott ne várjuk az áldást. 

Az Úr megfizetett a mi bűneinkért a golgotai kereszten.

Ének: 171 „Megáll az Istennek Igéje…”

Újszövetségi igerész: Apcsel19,1-7

„1Amíg Apollós  Korinthusban volt,  Pál  végigjárva  a  felső vidékeket,  elérkezett  Efezusba.

Mikor  ott  néhány  tanítványra  talált,  2így  szólt  hozzájuk:  „Kaptatok-e  Szentlelket,  amikor

hívőkké lettetek?” Ők így feleltek:  „Hiszen még azt sem hallottuk,  hogy van Szentlélek.”
3Ezután  megkérdezte  tőlük:  „Akkor  hogyan  keresztelkedtetek  meg?”  „A  János

keresztségével” – válaszolták ezek. 4Pál ekkor így szólt: „János, amikor keresztelt, megtérést



követelt,  de azt  mondta  a  népnek,  hogy abban higgyenek,  aki  utána  jön,  azaz  Jézusban.”
5Amikor ezt meghallották, megkeresztelkedtek az Úr Jézus nevére. 6És amikor Pál rájuk tette

a kezét,  leszállt  rájuk a  Szentlélek,  úgyhogy különböző nyelveken szóltak,  és  prófétáltak.
7Ezek a férfiak pedig összesen mintegy tizenketten voltak.”

Szeretett testvérek az Úr Jézus Krisztusban!

Pál korábban a zsidóknak Efézusban tett egy ígéretet, mely szerint visszatér hozzájuk.

Apcsel 18,21: „Ismét  visszatérek hozzátok,  ha az Isten úgy akarja.”  Isten akaratához köti

látogatásának körülményeit. Isten akarata vezeti a missziói útját, Ő szabja meg állomásainak

helyét és idejét, sőt még az ott-tartózkodás körülményeit is. 

Nem az ember akarata érvényesül a misszióban. S milyen jó ezt látni. Nem az ige hirdetőjén,

vagy továbbadóján van a hangsúly, hanem az Isten Szentlelkének a munkáján. Arra fúj mai

napig, amerre Ő akar. Ott végzi el a munkáját, ahol Ő akarja. 

S  míg  újra  Efézusban  találjuk  Pált,  volt  idő,  amikor  a  Szentlélek  nem

engedte(Apcsel16,6-7)  neki,  hogy  hirdesse  az  Igét  Kisázsiában.  Efézus  pedig  a  Ázsia

tartomány  fővárosa  volt,  kb.200  ezer  lakossal.  Efézus  nevezetességei  közé  tartozott  az

Artemis-templom  vagy  Diana  templom.  A  pogány  vallások  centruma  volt  ez  a  város.

Varázslásra  nagy  hangsúlyt  fektettek,  az  amulettipar  fejlődött,  a  varázsláshoz  szükséges

tárgyakat megvehették, sőt irodalmuk is bőven volt ebben a témában.

Ami még érdekesség, hogy a bűnözők menedékvárosa is volt Efézus. 

S míg sok Istenellenes dolog volt a városban, addig látnunk kell azt is, hogy az Úr temploma a

hívő emberek szívében épült.

Pál ebben az Efézusban „néhány tanítványra talált”. Ezek a tanítványok megálltak a hit egy

bizonyos szintjén és nem tudtak tovább fejlődni. Nem tudjuk őket sem a zsinagógához, sem a

gyülekezethez kötni. 

Egy párbeszéd alakul ki közöttük, amiből kiderül, hogy Keresztelő János tanítványai voltak.

Pál kérdése fején találja a szöget. Pál beszél nekik arról, hogy van tovább a hitben. János

keresztsége előkészítő jellegű, Krisztus keresztségére utal, benne nyeri el értelmét.

Szoros  összefüggésbe  hozza  a  keresztséget  a  Szentlélekkel,  sőt  a  hitre  jutás  alatt  azt  is

egyértelműnek tartja, hogy az illető ebben az esetben a Szentlelket is megkapta. 



Galata3,2 „2Csak azt szeretném megtudni tőletek: a törvény cselekvése alapján kaptátok-e a

Lelket, vagy az ige meghallásából származó hit alapján?” 

Érdekes  a  névleges  tanítványok  válasza,  hiszen  azt  mondják,  hogy  nem  is  hallottak  a

Szentlélekről. 

Miután  elmondják,  hogy  János  keresztségével  keresztelkedtek  meg,  Pál  megjegyzi,  hogy

János, amikor keresztelt megtérésre is hívott, és elmondta, hogy higgyenek abban, aki majd

utána jön, azaz Jézus Krisztusban. Sőt arról is beszélt, hogy a Messiás majd Lélekkel fogja

megkeresztelni  az embereket.  Ebben az  értelemben  hiába  vannak tanítványoknak  nevezve

ezek az emberek, nem sok közük van a keresztyénekhez, mert nem hittek Jézusban. Valahol

leragadtak az ószövetségben, ahol a vég Keresztelő János. Nem tudtak arról, hogy Jézussal

egy teljesen új kort indított el az Atya. 

Csak a Krisztus nevére való hivatkozással teljes a keresztség. A bűnbánatra pedig Krisztus

mindenkor megbocsátással felel. 

Róm6, 1-6 „1Mit mondjunk tehát? Maradjunk a bűnben, hogy megnövekedjék a kegyelem?
2Szó  sincs  róla!  Akik  meghaltunk  a  bűnnek,  hogyan  élhetnénk  még  benne?  3Vagy  nem

tudjátok, hogy mi, akik a Krisztus Jézusba kereszteltettünk, az ő halálába kereszteltettünk? 4A

keresztség által ugyanis eltemettettünk vele a halálba, hogy amiképpen Krisztus feltámadt a

halálból az Atya dicsősége által, úgy mi is új életben járjunk. 5Ha ugyanis eggyé lettünk vele

halálának hasonlóságában, még inkább eggyé leszünk vele a feltámadásának hasonlóságában

is.  6Hiszen tudjuk, hogy a mi óemberünk megfeszíttetett vele, hogy megsemmisüljön a bűn

hatalmában álló test, hogy többé ne szolgáljunk a bűnnek.

Kedves Testvérek! Amikor Pál Jézusról beszél a keresztséggel kapcsolatban a tanítványok

válasza tettekben nyilvánult meg. „Megkeresztelkedtek az Úr Jézus nevében.” 

 A Szentlélek elnyerése az óegyházban kézrátétellel történt.  A kézrátétel  az ószövetségben

áldást is kifejez. Közvetíti az áldást.

A  János  tanítványok  Jézus  tanítványokká  lesznek.  Leszáll  rájuk  a  Szentlélek  úgy,  hogy

különböző nyelveken kezdenek el szólni és prófétálni. Elnyerték a pünkösdi áldásokat. 

A  keresztyén  megtapasztalásnak  4  fontos  elem  van:  megtérés,  Jézusban  való  hit,

vízkeresztség, Lélek ajándéka. A sorrend változtat, de szorosan egymáshoz tartoznak.



S míg a keresztség egy külső jegy, addig a hit egy belső ajándék. A Szentlélek ajándéka:

Ef2,8:  „8Hiszen  kegyelemből  van  üdvösségetek  hit  által,  és  ez  nem  tőletek  van:  Isten

ajándéka;” A hithez köti az Úr az üdvösséget. 

Egyedül a Szentlélek az, aki kimunkálja Krisztus követését. Ezután pedig nyelveken szóltak,

és prófétáltak. Ezt azok értették, akik tudták magyarázni a nyelveken szólást, akik megkapták

ezt az ajándékot. 

A 12 szám szimbolikus. János tanítványa Krisztus tanítványaivá váltak.

Imádkozzunk ma azért, hogy épüljön bensőnkben az Úr temploma. Hogy azok a kézrátételek,

áldások,  amelyek  itt  elhangoztak  az  Úr  asztala  mögött  megcélozva  egy-egy  gyermeket

keresztelő alkalmával,  házaspárt,  konfirmandust,  azok az Igék dolgozzanak. Azok az Igék

akarva-akaratlanul  kerüljenek  azoknak  az  útjába,  gondolatába,  akik  felé  egykor  szólt  és

egykor  hívta  őket.  Mi  a  missziónak  csak  eszközei  vagyunk.  Az  igazi  missziót  ma  is  a

Szentlélek végzi. Bennünket is megcéloz a tanítványoknak egykor feltett kérdés: „Kaptatok-e

Szentlelket, amikor hívőkké lettetek?” Ha bizonytalan a válasz, akkor valami nincs rendben. 

1Kor6,12: „19Nem tudjátok, hogy testetek a bennetek lakó Szentlélek temploma, akit Istentől

kaptatok?” Ez a Lélek ad hitvallást, ez a Lélek ad erőt, békességet, vigasztalást, józanságot,

szeretetet  és  formál  bennünket  egy  közösségé,  hogy  mindenkor  Krisztusunkra  tudjunk

mutatni. Ámen

Utóima: Kegyelmes Urunk!

Köszönjük Neked a hit ajándékát. Azt, hogy Te kiválasztottad a  mi életünket, egyikünk sem

közömbös Neked, hanem értékes gyermekeidként jöhetünk össze alkalomról-alkalomra. 

Köszönjük,  hogy  érezhetjük  életünk  felett  a  Te  áldó  kezed,  hogy  a  felfoghatatlan

nehézségekben Te mindig ott voltál mellettünk, s visszatekintve egy-egy nehezebb időszakra

tudjuk, hogy mi mint emberek nem lettünk volna képesek megharcolni mindazzal, ami elvette

nyugalmunkat.  Köszönjük,  hogy  a  Te  Lelked  mindenkor  az  erő  Lelke.  Az  a  Lélek,  Aki

felemel, Aki továbbvisz, Aki hitet erősít és a bennünk lévő lelket építi. 

Köszönjük, hogy Te még kérdezel tőlünk is. Nem mondasz le gyermekeidről, választ vársz az

irányunkból.  Segíts  hát abban a Szentlélek erejével,  hogy ma is meg tudjuk vallani  előtte

hitünket, elmondva együtt az Apostoli Hitvallást:



1. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennynek és földnek Teremtőjében.

  2. És Jézus Krisztusban, Ő egyszülött  Fiában, mi Urunkban, ki fogantaték Szentlélektől,

születék  Szűz  Máriától,  szenvedett  Poncius  Pilátus  alatt,  megfeszítteték,  meghala  és

eltemetteték, szálla alá poklokra. Harmadnapon halottaiból feltámada, felméne a mennyekbe,

ül a mindenható Atya Istennek jobbján, onnan lészen eljövendő ítélni eleveneket és holtakat.

   3.  Hiszek  Szentlélekben.  Hiszek  egy  közönséges  keresztyén  Anyaszentegyházat;  a

szenteknek  egyességét,  bűneinknek  bocsánatát,  testünknek  feltámadását  és  az  örök életet.

Ámen

Úri ima:

Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben.

Szenteltessék meg a Te neved.

Jöjjön el a Te országod.

Legyen meg a Te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is.

A mi mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma.

És  bocsásd  meg  a  mi  vétkeinket,  miképpen  mi  is  megbocsátunk  azoknak,  akik  ellenünk
vétkeztek.

És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól.

Mert Tied az ország és a hatalom és a dicsőség mind örökké. Ámen.

Áldás: „Higgy az Úr Jézusban, és üdvözülsz mind te, mind a te házad népe!”(ApCsel16,31)

Ének: 479:1-4 „Hinni taníts Uram…”


