
Hogy megértsük Istennek ezeket a sulyos,itélettől terhes szavait 
egy szóra kell gondolnunk és miéginkabb arra a magatartásra,amit 
ez a szó jelöl:álszenteskedés.Mert ez a szakasz az álszenteskedés 

 megvetése.Mit értünk álszenteskedésen?Azt a gyáva,hazug magatartást 
amelyben az ember Isten nevében szól,Öt emlegeti,de valójában 
Istentelenül és ami ezzel együtt jár embertelenül él,cselekszik, 
önző.A legszentebb kicsúfolása ez.E zt a magatartást utálja Isten és 
utálják az emberek is.
Ha valakiről társaságban azt mondják: álszent,sulyos iéletet mondtak 
ezzel.De most gondoljunk arra is,hogy a világirodalombm szinte 
minden korban előjön ez a kérdés,hol hegyes szuros szavakkal gunyol
ják az irók az álszenteket,hol meg csak egyszerüen bemutatják egy 
egy figurán az álszenteskedés minden visszáságát.Lapozzunk csak 
bele a világirodalomba:Voltaire Candide-ja,Moliere Tartuffe je ,
Dickens Oliver Twistje,Simlair Lewis Prédikátora.Graham Green 
Hatalom és Dicsőség cimü reménye mind mutat olyan alakot,aki 
az álszentséget megmutatja a maga utálatos voltában .A magyar 
irodalomban is találunk olyan irásokat,ami ezzel a kérdéssel 
foglakkozik,vagy legalább néhány lapja erről beszól: A Különös 
Házasság álszenteskedő papi figurája,vagy Az elsodort falu 
tiszteletes ura,vagy a Feltámadás Makucskán ref.lelkésze mind 
az álszenteskedő  pellengérre állitása.Nemrégiben anthologia is 
jelent meg csupa ilyen irásokból.Nekünk protestánsoknak nincsen 
semmiféle könyvindexünk,senki nem tiltja,hogy kezünkbe vegyünk 
ilyen könyveket.Sőt, ajánlatos jó ellenőrzése ez hitünknek.
Isten is utálja az álszenteskedést.Kevés helyen olvasunk ilyen 
kemény szavakat Isten szájából a Szentirásban:Gyülölöm, megvetem 
Ha pedig Jézus Krisztusban figyeljük meg,hogyan viszonylik Isten 
az álszenteskedéshez látjuk,hogy mindig keményen harcol ellene.  
Nem pöröl a paráznákkal,csalókkal,de pöröl az álszent farizeusokkal, 
akiknek száján ott az Isten neve,de önző,istentelen életet élnek.
Mai igénk más körülmények között élő,más formában vallásoskodó 
emberekhez- hozzánk - éppenugy szól,mint szólt érvényesen akkor.
Mire tanit?
1.Istent nem lehet megtéveszteni,rászedni.Embereket talán igen, Öt 
nem. A dolgok mögé lát.A szivet nézi.Az inditóokokta keresi,azt 
figyeli honnan jön a cselekedet.Látszólag minden rendben volt ott 
a zsidóknál:Sokan jöttek össze az ünnepre,pénzt,fárdságot nem 
kiméltek, áldoztak,énekeltek - de közben sok rendezetlen szociális 
kérdés megoldatlan maradt.Árvákat nyomorgattak,özvegyeket,szegényeket 
nyomtak el, jogfosztottakat tiportak - de azért-"istenesen" akartak 
ünnepelni.Isten kellemetlen kérdéseket vet fel.Ez a fejezet tele van 
ugynevezett kényes kérdéssel.
Ma is templomozó népét kérdezi az Isten és kellemetlen ,kényes 
kérdésekete tesz fel:ml van a környezetetekben?a családban,a munka- 
helyen,szomszédok között?Mennyire rendezettek ezek a kérdések?
Tudom éles a szemünk,ha másvalakiben kell az álszenteskedést felfedez, 
ni,ma magunkat figyeljtik.-Villon Haláltánc balladájában az egyik 
versszakban a reimsi székesegyház püspökét emliti,akit husvétkor 
ragad el a válogatást nem ismerő halál.És mikor már az ember éppen 
azon örül,hogy nincs kegyelem neki is menni kell,megszólal a költő: 
Álszentek voltunk mindahányan,s ez évek szálltak mint a percek 
véred kiontott harmatával irgalmazz nekünk Jézus herceg! -Ma talán 
mikor éppen örülünk,hogy Isten hogyan leplezi le az álszentesekedést 
másokban - a magunk álszentségére kell gondolnunk!
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2.Isten szivesen lemond az álszenteskedő istentiszteletről.
M e g  a k a r j a  velünk értetni hogy az istentiszteleten nem az 
történik,hogy az ember ad valamit,vagy áldoz az Istennek,hanem 
éppen forditva éppen Ö az Isten az aki ad.Sohsem éreztükmég, 
hogy áldozat a részünkről,hogy Isten házában vagyunk?Időt 
adunk Néki és talán mást is kockáztatunk?-Istentiszteletre járásunkat 
értékeli ki,teszi mérlegre ez a ami ige.-Isten azt mondja: inkább 
semmit,semminthogy ezzel áltassuk mgunkat"mi áldozatot hozunk 
Öérte"A golgoothai kereszten egyszer és mindenkorra Isten félre 
érthetetlenül megmutatta,hogy az istentisztelet értelme más,sint 
mi gondoljuk.Ö ad.Ö hoz áldozatot.Mi elfogadunk.
3.Istent lehet igazán is imádni. Nem szükségszerü ez,hogy 
minden istentiszteletnek álszenteskedésbe kell torkolnia,nem 
szükségszerü,hogy csak kétarcu életet lehet élni.Nem szükségszerü 
életünket egy ünnepes és egy ünneptelen/profán/részre osztani.
Lehet szentnek lenni:egész életünk a Szent Istené.Lehet Isten 
nevét szájra venni és Öt dicsérni és egyuttal természetesen rendezni 
a környezetemet.elintézni az elintézetlen kérdéseket.Igy már nem 
palást az istentisztelet,ami mögé elbujunk,hogy ránk ne találjon 
az Istem,hanem az erőgyüjtés ideje a megszentelt éledre,nem álszen
teskedés.
Kemény beszéd ez a mai.Még csak figyelmeztetés az ité etre.
Ostrom idején mondogattuk:ha még süvit a bomba nincs  baj,még 
nem belénk vágott. Igy v an Isten itélees beszédével is Még nem 
belénk vágott.Még halljuk,még figyelmeztet.
Mindenki félreérti ezt a négy verset,aki azt gondolja,hogy 
Isten minden istentlsztelet ellen beszél,minden összejöveteltől 
eltilt,minden áldozatot lekicsinyel,minden énektől elfordul.Nem. 
Csupán az álszenteskedést veti meg.
Kit akar az Isten?Istentiszteletet,áldozatot,éneket,de igazabbat 
mélyebbet,istenesebbet,emberibbet,mert gyülöli az álszenteskedést.
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