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TISZTASÁG KÍVÜL ÉS BELÜL Alapige: 1 Timóteus 2,8-10

A mi Urunk tanításának talán egy mindannyiunk által jól ismert részlete, amikor a farizeusok és
írástudók jellemzésére tér ki,  s abban meszelt sírokhoz hasonlítja őket, mint akik kívülről rendben
vannak,  tisztaságot  és  szentséget  sugallnak,  de  belülről  tisztátalanság,  romlottság  jellemzi  őket:  a
külső, a kifelé mutatott álca elfedi az igazi tartalmat, éppen ellenkezőjét mutatják a valóságnak.

Ennek veszélye áll fenn a keresztyén gyülekezetben is. Ha jól megnézzük Pál Timóteushoz és rajta
keresztül az efézusi közösséghez írt sorait, melyben a gyülekezetet a helyes istentisztelre tanítja, erre
hívja  fel  a  figyelmet.  Mindenek előtt  szó volt  az imádságról,  amit  a  gyülekezetnek szakadatlanul
folytatnia kell, de hogyan? Erre világít rá ezekben a sorokban. Azt üzeni az apostol, hogy az imádkozó
gyülekezet tagjait tisztaság kell jellemezze kívül és belül. 

Tiszta, bűntől mentes legyen az, amit az Isten gyermeke, s Isten népe végez. A tisztaság másik
olvasata  a  szent,  ami  az  Isten  számára  megtiszítottat  jelenti:  azt,  ami  az  Úr  elé  kerül  ennek kell
jellemeznie. Isten alapvető jellemvonása ez, a bűntől, a rossztól való, tökéletes tisztaság, így aki hozzá
akar  kapcsolódni,  neki  is  olyanná  kell  lennie.  Fontos  alapvetés  ez  az  Ószövetségben,  az  akkori
tisztasági törvényekben, és ugyanezért valljuk Jézust, akinek halála (vére) megtisztít minket minden
bűnünktől. Az istentisztelet, az Istennel való kapcsolattartás, az imádság tehát ezt a külső és belső
tisztaságot kívánja meg.

De az apostol, hogy ne csak az általánosság szintjén szóljon, nagyon hamar konkrétumokra tér,
amiből mi is hamar rádöbbenünk, hogy ez az üzenet nem csak a másiknak szól. Előkerülnek a férfiak
és  az  asszonyok,  s  velük  –  velünk  –  kapcsolatban  mindazok  a  tényezők,  amelyek  rontják  a  mi
szentségünket,  amelyek lehetetlenné teszik,  elcsúfítják az istentiszteletünket.  Igazából mindaz,  ami
Isten valóságától elveszi a figyelmünket ide tartozik. Férfiak...  amikor harag, indulat,  viszálykodás
uralkodik el a lélekben, vagy éppen kétely, ellentétes gondolatok feszülnek bennünk, a lélek háborgása
közben nem lehet Istenre figyelni. Nők és asszonyok… talán nem véletlen az a vélemény, hogy sokan
azért járnak templomba, hogy megmutassák magukat, vagy a másikat figyeljék. Amikor azt olvassuk,
hogy kétezer éve ez volt a helyzet, akkor el kell gondolkodnunk, ma is van kísértés, ami a lényegről,
az Isten tiszteletéről vonja el figyelmünket.

Tisztaság kívül és belül: Istennek szentelt figyelem, Istennek szentelt lélek, ahol nem én vagyok a
középpontban, hanem az aki megváltott engem. Legyen igaz, legyen áldott, Isten számára megtisztított
a mi istentiszteletünk! Ámen.

HIRDETÉSEK

1. Alkalmaink:
Délután 15 órától online követhető lesz a püspökjelöltek fóruma.  A közvetítés ezen a linken érhető
majd el: https://youtu.be/DILzjsLVrUE 
kedden 18 órakor: Bibliakör
csütörtök 18 órakor: Pákozd – esperes-jelöltek fóruma
vasárnap 10 órakor: istentisztelet, mely egyben keresztelés alkalma is lesz. Cseh-Szombathy Balázs és
Julia Maria Verheijden gyermeke, Boldizsár részesül a sákramentumban. Isten áldása legyen a család
életén!
Vasárnap délután Pusztaszabolcson ifjúsági találkozó lesz.
Két hét múlva, október 17-én, szombaton délelőtt gyülekezeti kirándulás keretében meglátogatjuk a
martonvásári kastélyparkot.

2. Szeptemberi visszatekintés
A vasárnapi istentiszteleteket a járványhelyzetben már-már megszokott visszafogottsággal látogatta a
gyülekezet.  A hittanév kezdetén áldást  kértünk,  majd egy helyettesítés  alkalmával  a  Ráckeresztúri
Drogterápiás otthon lakói tettek bizonyságot Erdős Eszter vezetésével a gyülekezetben. Hétközi alkal-
maink közül újraindítottuk a Bibliakört, valamint a szolgálók köre és a missziói bizottság is találkozott

https://youtu.be/DILzjsLVrUE


a hónap során. A hittanoktatás az általános iskolákban indulhatott el. Helyet adtunk az egyházmegyei
tanács ülésének, valamint egy megyei munkacsoport megbeszélésének. 
Gyülekezeti épületeink belülről tovább szépültek.
A gyülekezet  anyagi  áldozatvállalása  folyamatos:  EFJ:106.500  Ft;  Persely:  96.175  Ft;  Adomány:
46.000 Ft. Bevételeink fedezték kiadásainkat. Mindezekért Istené legyen a dicsőség!

3. Megemlékezés október 6-ról

Madách Imre: Az aradi sírra
Nem néztetek erőst, hogy szolgáljátok,
Ki fényesen majd jutalmazni tud,
Akit szolgáltatok egy árva hon volt,
Im sírotokra emlékkő se jut.

„Jöjj, Istenünk, légy bírája a földnek, mert minden nép a te örökséged!”
Zsoltárok 82,8

Az Úr Jézus legyen életünknek és gyülekezetünknek őriző pásztora!


