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Előfohász: „5Bízzál az ÚRban teljes szívből, és ne a magad eszére támaszkodj! 

6Minden utadon gondolj rá, és ő egyengetni fogja ösvényeidet. 7Ne tartsd bölcsnek 

önmagadat, féld az URat, és kerüld a rosszat!”(Páld3,5-7) Ámen 

Ének: 161:1-6: „Siess keresztyén lelki jót hallani…” 

Előima: Könyörülő Istenünk! 

Hála Neked azért, hogy úgy vezetted ma utunkat, hogy a nap végén itt vagyunk, Eléd 

siethetünk, s készek lehetünk a hallásra. Tőled kérjük ma el a tanítást, amely által meg 

tudjuk vizsgálni azt az utat, amelyen járunk. Eléd hozzuk minden lépésünket, Te tudod 

mit járunk meg napi szinten, s tudsz arról is merre tart az életünk. Kérünk, formálj ma 

bennünket olyan gyermekeiddé, akik hallgatni tudnak intésedre és figyelni mindarra, 

amivel, ma megcélzod szívünket.  

Könyörülj rajtunk kegyelmeddel, s vezess az engedelmesség lelkével. Tedd áldottá 

azokat a szavakat, amelyeket ma célbaérésünk érdekében hallunk. Segíts, hogy ne 

keményítsük meg a szívünket, ahonnan az élet indulhat ki, ha ez a szív kész engedni a 

megvizsgálást, kész bűnöket eléd helyezni, megbánni, és kegyelmedért könyörögni.  

Te jól tudod, hogy nem tartozunk azok közé, akik a könnyebb utat választják, s akik 

másokra taposva akarnak előre jutni, ezért kérünk, erősíts bennünket irántad érzett 

bizalomban. Vezess bennünket Igéd világossága által, hogy amit mondunk és teszünk 

az összhangba legyen, az Előtted legyen. 

Könyörgünk Tőled jövő bölcsességért, hogy felismerjük a helyes utat, s ne a sűrű 

homályban botladozva vesszünk el. Vezess bennünket Urunk, hogy növekedjünk az 

ismeretben és örömben, hogy eljussunk a teljes világosságra. Hogy felragyogjon 

nekünk Krisztus, aki szeretetével ma is keres bennünket.  

Kérünk, őrizz bennünket azoktól, akik sötét utakon járnak. Akik örülnek, ha rosszat 

tehetnek embertársaiknak.  Ne engedd, hogy lábunk jobbra vagy balra térjen, mert 

csak veled érhetünk célba. -Ne engedd ezt Lelked ereje által elfeledni, hanem minden 



nap ajándékozz meg bennünket  tiszta látással, akaratodat meghalló füllel, és hitvalló 

szájjal. Jézus Krisztusért, hallgass meg minket. Ámen 

Ószövetségi igerész: Példabeszédek könyve 4 

„1Hallgassatok, fiaim, az atyai intésre, és figyeljetek az okos tudományra! 2Mert jó 

tanulságot adok nektek, ne hagyjátok el tanításomat! 3Mikor még mint gyermek 

apámnál voltam, mint kicsi és egyetlen, anyám mellett, 4tanítgatott, és ezt mondta 

nekem: Támaszkodjék szavaimra szíved, tartsd meg parancsaimat, és élni fogsz! 

5Szerezz bölcsességet, szerezz értelmet, ne felejtsd el szavaimat, és ne térj el tőlük! 

6Ne hagyd el, és megőriznek téged, szeresd, és megoltalmaznak téged! 7A 

bölcsességnek ez a kezdete: Szerezz bölcsességet, és minden szerzeményeden szerezz 

értelmet! 8Becsüld nagyra, és felmagasztal téged. Dicsőséget hoz rád, ha magadhoz 

öleled. 9Ékes koszorút tesz a fejedre, díszes koronát ajándékoz neked. 10Hallgasd meg, 

fiam, és fogadd el mondásaimat, mert megsokasítják életed éveit. 11A bölcsesség útjára 

tanítottalak, helyes ösvényen vezettelek téged. 12Jártodban semmi sem gátolja 

lépteidet, és ha futsz, nem botlasz el. 13Ragaszkodj az intelemhez, ne térj el tőle, 

vigyázz rá, mert ez a te életed! 14A bűnösök ösvényére ne lépj, ne járj a gonoszok 

útján! 15Ne törődj vele, ne menj arra, kerüld el azt, és menj másfelé! 16Mert azok 

aludni sem tudnak, ha rosszat nem tehetnek, és elrabolja álmukat, ha nem vethetnek 

gáncsot. 17Bűnnel szerzett kenyeret esznek, és erőszakkal szerzett bort isznak. 18Az 

igazak ösvénye olyan, mint a felragyogó világosság, mely egyre világosabb lesz délig. 

19A bűnösök útja olyan, mint a sűrű homály; nem tudják, miben botlanak majd meg. 

20Fiam, figyelj szavaimra, hajtsd füledet mondásaimra! 21Ne téveszd szemed elől, őrizd 

meg azokat szíved mélyén, 22mert életet adnak azoknak, akik megtalálják, és 

gyógyulást egész testüknek. 23Minden féltve őrzött dolognál jobban óvd szívedet, mert 

onnan indul ki az élet! 24Tartsd távol szádtól a csalárdságot, és távolítsd el ajkadról a 

hamisságot! 25Szemed előre tekintsen, és egyenesen magad elé nézz! 26Ügyelj, hogy 

merre tart a lábad, akkor minden utad biztos lesz. 27Ne térj le se jobbra, se balra, tartsd 

távol lábadat a rossztól!” 

Szeretett Testvéreim az Úr Jézus Krisztusban! 



1-5.v. 

Apa-gyermek kapcsolat van használva arra, hogy személyesebb és fontosabb legyen az 

üzenete ennek a résznek, amelyben azt kéri a tanító, hogy tanítványa tanulja meg tőle a 

bölcsességet. Ismeretet elsajátítani soha nem szégyen. A tapasztalttól tanulni pedig  

áldás a mai napig. Saját gyermekkorára utal az apa, hogy elmondja, hogy ő is kész volt 

egykor tanulni. Hiszen nem szív ki senki semmit a kisujjából, hanem része életének 

egy tanulási folyamat. A tanítás még felnőtt korban is megmarad, szó szerint idézve is 

van: „Támaszkodjék szavaimra szíved, tartsd meg parancsaimat, és élni fogsz! 

5Szerezz bölcsességet, szerezz értelmet, ne felejtsd el szavaimat, és ne térj el tőlük! 

6Ne hagyd el, és megőriznek téged, szeresd, és megoltalmaznak téged!” 

A parancsolat, a törvény a tanítás rokon értelmű szavakként érthetően. Útmutatás ez, 

amely megmutatja, hogy hogyan is lehet megmaradni az Úrral kötött szövetségben. Az 

élet elénk van adva, melynek kísérője az Úr áldása. A bölcsek tanítása így útmutatás az 

életre vezető úton.  

6-9.v. 

A bölcsesség egyben azt is jelenti, hogy megfelelő eszközt választunk valamilyen cél 

eléréséhez. A Példabeszédek könyvének célja pedig, hogy bölcsességet adjon az élet 

helyes éléséhez. Aki nem hagyja el a bölcsességet és ragaszkodik hozzá , azt 

felmagasztalja.  

10-19.v. 

A bölcsességnek az útja mindenkor világos, biztosak rajta a lépések, de nem egyszerű 

megmaradni rajta. A nehéz szakaszok megtételéhez szükséges a fegyelem és a 

ragaszkodás, s a gonosz út tudatos kerülése.  

A bűnösök és a gonoszok útja pedig sötét és romlásba visz, nem tudják mikor botlanak 

majd meg, de csúnya eséssel végződik minden mások irányába készített gáncsuk.  

Óvakodjunk attól, hogy erre az útra térjünk, mert hamar elsodorhat a bölcsesség 

útjától.  



Meglepő azt olvasni, hogy amiatt nem tud aludni a gonosz, mert nem tett rosszat. Van, 

akit a rossz tett tesz boldoggá? Van, akinek az ad békességet, ha másokat lejárathat, 

megcsúfolhat és elgáncsolhat. Az ordító oroszlán minden irányba ontja magából a 

gyűlöletet és a másik lejáratása a célja, a másik ember elnyelése. A bűnösök útja pedig 

nem sötétnek van nevezve, hanem sűrű homály jellemzi azt. Ez egyben a fény teljes 

hiányát is jelenti.   

20-27.v. 

A test és a szív állapota szoros kapcsolatban van. A szív az ószövetségben az egész 

értelmi és akarati központ. Fontos, hogy bölcsességgel-istenfélelemmel táplálkozzon. 

„38Aki hisz énbennem, ahogy az Írás mondta, annak belsejéből élő víz folyamai 

ömlenek.”(Jn7,38) 

Ezért kell mindennél jobban őrizni szívünket. A szív után pedig konkrétan meg vannak 

nevezve a testrészek-száj, láb, szem, kéz. S olyan magatartásformák vannak felsorolva, 

amelyek segítenek megvizsgálni saját testrészeinket, amikor hallgatok és figyelek az 

intésre, mint tanítvány. Tanítvány, aki nem a sűrű homályban akarja elveszíteni életét, 

hanem a felragyogó világosságban meglátni  azt az utat, amit Istenünk Krisztusban 

elkészített önmaga irányába. Ámen 

Újszövetségi igerész: Lukács evangéliuma 19,45-48 

„45Azután bement a templomba, és kezdte kiűzni az árusokat, 46ezt mondva nekik: 

Meg van írva: „Az én házam imádság háza lesz”, ti pedig rablók barlangjává tettétek. 

47Ezután naponként tanított a templomban. A főpapok, az írástudók és a nép vezetői 

arra törekedtek, hogy elveszítsék őt, 48de még nem találták meg a módját, hogy mit 

tegyenek vele, mert az egész nép odaadó figyelemmel hallgatta őt.” 

Szeretett Testvéreim az Úr Jézus Krisztusban! 

 A felolvasott történet mind a 4 evangéliumban megtalálható. Jánosnál az 

evangélium elején a többi evangélistánál pedig az evangéliumok végén.  



Jézus Jeruzsálembe való  bevonulása után vagyunk. Itt indul el az az út, amely  

nemcsak a keresztre vezet, hanem a megdicsőülés kezdete is. Jézus először meglátja a 

várost és sír, majd az első hely, ahová megy az a templom, ahol a templom 

megtisztítása történik meg az árusoktól. A templom első udvarán történik a tisztogatás, 

ahová a pogányok is beléphettek, hogy az istentisztelet áldásaiban részesüljenek, de 

mintha piacra érkezett volna. Itt lehetett beszerezni az áldozathoz szükséges állatokat, 

valamint a szegényebb réteg számára a galambokat. A többi evangélista konkrétan 

megnevezi az állatfajtákat.  

3Móz12,8: „8De ha nem telik neki bárányra, akkor fogjon két gerlét vagy két 

galambot: egyet égőáldozatul, egyet vétekáldozatul. A pap pedig végezze el az 

engesztelést érte, és akkor tiszta lesz.” 

3Móz14,22: „22Hozzon két gerlét vagy két galambot is, ahogyan telik neki, az egyiket 

vétekáldozatul, a másikat égőáldozatul.” 

3Móz15,14: „14A nyolcadik napon vegyen két gerlét vagy két galambot, menjen el az 

ÚR színe elé, a kijelentés sátrának a bejáratához, és adja oda azokat a papnak.” 

3Móz15,29: „29A nyolcadik napon vegyen két gerlét vagy két galambot, és vigye el 

azokat a paphoz, a kijelentés sátrának a bejáratához.” 

Nagy üzletnek számított az áldozati állatok árusítása, sőt a pénzváltás is.  

De Istennek kinyilatkoztatott parancsa van a templommal kapcsolatban, s Jézus nem 

engedi, hogy ezt az ember eltorzítsa. A templomtisztítás királyi és papi tett is. A 

templom az Istennel való találkozás helye kell, hogy legyen -az imádság háza, s 

ehelyett rablók gyülekezőhelye. A pénz imádata, az áldozati állatok kiszorítják a 

templomból az embert.  

Ézs56,7c: „mert az én házamat imádság házának fogják majd nevezni, minden nép 

számára!” 

Nem azért érkezett már ide a nép, hogy bűnbánatot tartson és Istenéhez térjen, hanem 

azért, hogy zsákmányt gyűjtsön és nyerészkedjen.  

Jer7,11: „11Hát rablók barlangjának nézitek ezt a házat, amelyet rólam neveztek el?” 



Jézus tette előremutat az Emberfia végső  ítélő munkájára: „12Kezében szórólapát lesz, 

és megtisztítja szérűjét: csűrbe hordja gabonáját, a pelyvát pedig megégeti olthatatlan 

tűzzel.” 

A megtisztított templomban pedig már így elkezdődhet az, amire eredetileg 

rendeltetett ez a hely. Jézus naponként tanított a templomban.  

De a jeruzsálemi vezetőknek nem tetszik Jézus viselkedése. Az vezeti őket, hogy 

hogyan vessenek véget szolgálatának. Sőt nem nyeri el tetszésüket az sem, hogy a nép 

őt áldottnak és királynak nevezi, s ott vannak a nyomában.   

„Rajongott érte”az egész nép. Egyedül itt találkozunk ezzel a szókapcsolattal a 

Bibliában. Más fordításokban: Az egész nép őrajta függ vala, az egész nép csüngött 

rajta.  

Tudunk-e ma egészen a rajongásig elmenni. Készesek vagyunk-e keresni, kutatni az 

alkalmakat, ahol a közelében lehetünk, róla hallhatunk, beszélhetünk, szavát 

olvashatjuk, figyelhetjük és megélhetjük? Az eredeti görögből a fordítás: erősen 

ráfigyelni. 

A templom megtisztításának története rámutat arra, hogy milyen is az igaz 

istentisztelet, amelynek középpontjában Jézus tanítása áll. S amikor az emberek tudnak 

Jézusért rajongni, abban az esetben egy olyan közösség alakul ki, amelynek 

középpontjában az Ő tanítása, személye és tette áll. Erősen ráfigyelnek. 

Böjti időszakunkban vizsgáljuk meg a Szentlélek templomát. Azt a testet, amelyben 

élünk. Mi történik ebben a templomban? Meg tudok érkezni az imádság útjára, 

miközben rajongok Uramért?  

Hallgassunk néha el Előtte és fejezzük ki hálánkkal, amikor kérjük, hogy Ő tisztítsa 

meg bensőnket, s mutasson rá arra, ami nem a bűnbánatról, bűnvallásról és hozzá 

térésről szól, hanem látszat létről, nyerészkedésről, valamint főpapi és írástudói 

viselkedésről. Mert Istenünk ma is belülről akarja megtisztítani és megújítani 

életünket. Készek vagyunk rá? Engedjük neki? Ámen 



Utóima: Köszönöm neked Uram, hogy Te nem mondasz le rólam. Nekem nincs más 

rajtad kívül Jézusom, életem forrása Te vagy, akit kész vagyok kézzel, lábbal, szívvel 

és szájjal dicsérni. Az én hús vér templomom ma téged dicsér. Az én hús vér 

templomom érted épült, neked ég a tűz benn szívemben.  

Köszönöm neked, hogy ma is tanítasz. Formálj engem olyan tanítvánnyá, aki kész is 

tanulni, aki félre tudja tenni emberi meggyőződését, emberi okoskodását, hogy Téged 

hallva Igéd mécsesként világítson lábam előtt.  

Formáld őszinte szavakká mindazt, ami számon kijön, hogy imádságaimat Előtted 

megfogalmazva gyermeki bizalommal Beléd tudjak kapaszkodni és egyedül Tőled 

várjam önmagam és környezetem megtisztítását. Te látod ma is az árusokat, a 

nyerészkedőket, a rablókat ne engedd, hogy hatalomra tőrjenek afelett az Úr felett, 

akié a hatalom és a dicsőség.  

Rajongóid akarunk lenni, s nem akarunk azzal foglalkozni, akiknek nem tetszik az a 

buzgóság, amely a Te nevedet emeli fel, hogy mindenki lássa, hogy nekünk élő Urunk 

van, aki nem tétlenségre hívott el bennünket, hanem arra, hogy menjünk el és tegyünk 

tanítvánnyá minden népet.  

Könyörgünk a kórházban lévő betegekért és mindazokért, akik kezelések alatt állnak. 

Könyörgünk az úton lévőkért, akiknek az életében ott van a kísértés, a félrelépés és az 

elbotlás veszélye. Őrizd mindnyájunk lépéseit, hiszen nem bizonytalan cél felé tartunk. 

Adj kitartást, békességet, erőt és hitet, hogy meglássunk téged, mint szívünk Urát. 

Akin kívül nekünk nem számít más. Az Úr Jézus Krisztusért, hallgasd meg imánkat. 

Ámen 

Úri ima: Jézus mondja: Ti azért így imádkozzatok… 

Áldás: „Támaszkodjék szavaimra szíved, tartsd meg parancsaimat, és élni 

fogsz.”(Péld4,4b) 

Ének:462:1-3: „Csak vezess Uram végig és fogd kezem…” 


