
 AZ ISTENTISZTELET LITURGIÁJA:

 CSEND – Istentisztelet előtt 5 perccel
 Ráhangoló kérdés:

 Szent vagy?

Köszöntés
 Fennálló ének: 488:1 („Szent vagy, szent vagy…”)
 Ének: 241 („Szent vagy örökké…”)
 Fohász
 Olvasmány (ld. középen )
 Imádság
 Gyermekek az Úr asztala körül
 Igehirdetés előtt: 372:1

(„Könyörögjünk az Istennek Szentlelkének…”)

 Alapige (ld. középen )
 Igehirdetés (ld: a túloldalon)

 Csendes imádság
 Imádság
 Miatyánk

 Hirdetések (ld. jobb oldalon )
 Születésnaposok köszöntése

 Záróének: 135: 1; 8; 12 („Áldjátok az Úr nevét…”)
 Áldás
 HIMNUSZ
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1 P t - s o r o z a t / 3 . r é s z
„SZENTEK LEGYETEK!”

címmel
Igét hirdet: Sóskuti Zoltán

 GYÜLEKEZETI HÍREINK:
 Ezen a héten temettük Varga Józsefné sz. Fekete

Rózát. Isten vigasztalja meg az övéit!
 Beszámolók: Házi Biblia Körökről; ifjúsági

alkalmainkról, mentorálásról
 Jövő heti alkalmaink:  Kedd 1000 Baba-Mama Kör
 Kedd 1830 Keresztkérdések  Szerda 900:
Bibliaóra  Péntek 1630 KonfIFI  Péntek 1800
Ancora IFI  Vasárnap 900: Kánon Kör illetve Imakör
 Vasárnap 1000: Istentisztelet és gyerek-
Istentisztelet;  Házi Biblia Körök

 Hétfő 1800: Biblia Kör Vezetők alkalma
 Jövő vasárnap, böjt első vasárnapján Úrvacsora

lesz, készüljünk rá!
 Március 1. 1700: Balogh Lázár orgonakoncertje

Templomunkban. Mindenkit szeretettel várunk!
 Március 8. Istentisztelet után: SZÜLŐI

ÉRTEKEZLET a KonfIFIsek szüleinek
 KonfIFI-Ancora Hétvége: március 27-29. (a

jelentkezési határidő: március 15 !)
 Az Imacsoportról (várjuk ebbe a szolgálatba is

testvéreket), az imádságról...
 Gyülekezetlátogatások, kirándulások:
o Debrecen (buszos kirándulás): április 4.
o Újpalota (gyól.látogatás): április 19.
o Beregsom (testvérgyülekezeti kapcsolat létesítése,
kisebb küldöttséggel): május 15-17

o Vajszló (patronált gyül. látogatás): június 20-21
 Nyári napközis gyerektábor: június 29-július 3- Ára

15 000 Ft (-testvérkedvezmény). Jelentkezés
Anitánál, Magdinál vagy Marcsunál

 Nyári Gyülekezeti napok: 2020 július

Az Úr legyen Gyülekezetünk őriző pásztora!

 O L V A S M Á N Y : 1 P t 1 , 1 3 - 2 5

„13. Ezért tehát elméteket felkészítve legyetek józanok, és teljes
bizonyossággal reménykedjetek abban a kegyelemben, amelyet
Jézus Krisztus megjelenésekor kaptok. 14. Mint engedelmes
gyermekek ne igazodjatok azokhoz a korábbi vágyaitokhoz,
amelyek tudatlanságotok idején voltak bennetek, 15. hanem –
mivel ő, a Szent hívott el titeket – ti is szentek legyetek egész
magatartásotokban, 16. mert meg van írva: „Szentek legyetek,
mert én szent vagyok.” 17. Ha pedig mint Atyátokat hívjátok őt
segítségül, aki személyválogatás nélkül ítél meg mindenkit
cselekedete szerint, szent félelemmel éljetek földi vándorlásotok
idején, 18. tudva, hogy nem veszendő dolgokon, ezüstön vagy
aranyon váltattatok meg atyáitoktól örökölt hiábavaló életetekből,
19. hanem drága véren, a hibátlan és szeplőtelen Báránynak,
Krisztusnak a vérén. 20. Ő ugyan a világ teremtése előtt
kiválasztatott, de az idők végén megjelent tiértetek, 21. akik általa
hisztek Istenben, aki feltámasztotta őt a halottak közül, és
dicsőséget adott neki, hogy hitetek Istenbe vetett reménység is
legyen. 22. Tisztítsátok meg lelketeket az igazság iránti
engedelmességgel képmutatás nélküli testvérszeretetre, egymást
kitartóan, tiszta szívből szeressétek, 23. mint akik nem romlandó,
hanem romolhatatlan magból születtetek újjá, Isten élő és
maradandó igéje által. 24. „Mert minden test olyan, mint a fű, és
minden dicsősége, mint a mező virága: megszárad a fű, és virága
elhull, 25. de az Úr beszéde megmarad örökké.”Ez pedig az a
beszéd, amelyet hirdettek nektek.”

 ALAPIGE: 1 P t 1 , 1 3 - 1 6
[ld. kiemelve az Olvasmányban]

BUDAPEST-RÁKOSKERESZTÚRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG  Bp. 1173 Pesti út 31.  weblapunk: http://refkeresztur.hu
 Bank: OTP 11784009-22222820  ADÓSZÁMUNK: 18192232-1-42  Keresztúri Református Misszió Alapítvány: 18195998-1-42

Lelkipásztoraink: Sóskuti Zoltán 06-30-822-5435; parókia: 209-4267; lp.rkeresztur@gmail.com Fogadó óra: szerda 15.00-18.30 +megbeszélt időpontban szabadnap: kedd
 Jani Lívia 06-30-835-4917; szoborka@gmail.com Fogadó ója: kedd 15.00-18.30 +megbeszélt időpontban szabadnapja: szerda

 Gondnokunk: Dr. Hajdú Csaba  30-618-7651  Urnatemetőnk nyitva tartása : vasárnap8.00-12.00; kedd15.00-18.30; szerda 9.00-11.00 illetve 15.00-18.30; péntek 16.30-20.00
ügyintézés: keddenés szerdán 15.00-18.30 Szabó Zsuzsánál 06-70-3216838 szzsueva@gmail.com

mailto:lp.rkeresztur@gmail.com
mailto:szoborka@gmail.com
mailto:szzsueva@gmail.com


[Bevezető gondolatok: szent – szenteskedik –
„szentfazék”…]**

„Szentek legyetek!” – mit jelent ez a mondat ránk
nézve? Ennek az igen fontos kijelentésnek két
„rétegéről” fogok ma beszélni előttetek. Az egyik: az
ISTENHEZ TARTOZÁS. A másik: az ÁTFORMÁLÓDÁS.

Fontos a sorrend! Az előbbi az első-belső réteg,
utóbbi a külső-látható, érzékelhető, egyfajta „burka”,
„héja” az előbbinek. Félreértjük ezt a felszólítást, ha
csupán az egyiket vagy a másikat magában látjuk, vagy
külön-külön próbáljuk értelmezni, megélni ezeket!

1.

Szentek legyetek: azaz kapcsolódjatok (vissza!)
Istenhez – mert odatarozunk, mert ez a normalitás, mert
ebből estünk ki! Aztán éljük meg az Istenhez tartozás
örömét!

a.) Az Olvasmányban hallhattuk, hogy jött ez létre:
megváltattunk Jézus Krisztus drága vérén. (18-19. vk.)
Ez a Kegyelem! Egyedül ezért lehetséges, hogy Isten
gyermekei lehetünk: Jézus „elintézte” az örökbe
fogadásunkat. Így már nemcsak Ő, hanem mi is így
hívhatjuk Istent (Vele együtt !!! [**]): „Atyánk”.

b.) Ez egy egészen új identitás, mely sok mindent
másképp láttat. Rádöbbent, hogy ebben a mulandó
világban (24. vers) jövevények (17. vers) vagyunk
csupán – vagyis alapvetően nem ide tartozunk már, nem
ez a végcél. Ez egy egészen más alapot, látószöget,
önazonosságot jelent. [Példák]**

Végső soron ez az új identitás túlnyúlik ezen a
világon, már készül az utolsó napra, Isten ítéletére (13.
vers), ami számunkra, akik hiszünk, a Kegyelem napja
lesz.

Ez a Reménység ad tartást, békességet,
megnyugvást: a „beavatottak nyugalmát”: „mi már
tudjuk, mi lesz a vége mindennek"!

Ahogy a 22. vers is fogalmaz: „...hogy a ti hitetek
Istenbe vetett reménység is legyen”. Erős horgony a
viharos vízen – ahogyan a régiek szimbólizálták a
reményt.

A reménység – ahogy ezt sokszor megfogalmaztuk
már – erős és biztos kapaszkodó, mert Isten Szavára,
ígéretére, Igéjére épül. Erről az Igéről olvassuk a 25.
versben, hogy mindörökké megmarad– kontrasztba
állítva az elszáradó fűvel, az elhervadó virággal, az
elmúló földi testtel. Sajnos az ember az utóbbiakra
alapoz az előbbi helyett – ez az ember-lét igazi
tragédiája! [**]

Nekünk a bizonyos jövőre érdemes alapozni, mi a
Szenthez tartunk és tartozunk... Ezért legyetek tehát
szentek, maradjatok meg ebben, erre építsetek!

Odüsszeusz hánykolódott egyik szigetről a másikra,
egyik veszélyből a másikba, istenek játékának kitéve,
Posszeidón haragjától űzve... [**] (Milyen fontos,
vissza-visszatérő toposza ez a történet az emberi
létnek...! [**]) Mennyire másképp olvassuk mi, akik
már tudjuk a történet végét...! Hát, hasonlóan vagyunk
az életünkkel is, ha valóban beavatottak vagyunk...

Összefoglalva: szentek legyünk, mert ezért mindent
megtett Isten Jézus Krisztus által, és mert a Szenthez
tartunk, ez a reményünk, a Szenthez tartozunk végső
soron. Ez adja az önazonosságunk alapját.

2.

Ha mindezeket megéljük, ezekbe gyökerezünk, ez a
bensőnk lényege, mozgatója, akkor kétségkívül
átformálódunk, szentek leszünk, abban az értelemben is,
hogy másképp fogunk élni. [**]

Az Olvasmányunk hoz egy lényegbevágó példát is:
másképp tudunk már szeretni: képmutatás nélkül,
kitartón, tiszta szívből (22. vers).

Akkor a régi dolgok lekopnak, feleslegessé válnak
vagy éppen már nem kívánjuk…

Innen nézve már látjuk, hogy „tudatlanságunk”
idején, mennyire vakok, ostobák, tisztátalanok,
hiábavalók, tényleg istentelenek voltunk (14. vers). Már
belátjuk szomorúan, hogy minden jóakaratunk ellenére
rosszfelé kormányoztunk. Ám mindezt sajnos csak
Krisztus dolgaiba való beavatottságunk után látjuk
meg...

Ha már gyermekek lettünk, akkor
engedelmeskedünk a mi Atyánknak, annak a Kegyelmes
Istennek, akit Jézus bemutatott nekünk.

Akkor már nem a régi szokásaink, értékeink,
magyarázataink, céljaink a mérvadók, nem ezekhez
igazodunk (14. vers), hanem ez a megtalált új identitás,
hogy szentek, Istenhez tartozók vagyunk. Így leszünk
egész magatartásukban is szentté (15. vers).

Katolikus testvéreink az Egyház kiemelkedő, példát
adó, hitvalló alakjait szentté avatják. Azért is, hogy az
életük erőt, példát adjon, bátorítson, utat mutasson.
(Ezzel önmagában nincs is baj, szükségünk van
példákra. Csak mi azt nem hisszük, hogy ők
közbenjárók lennének Istenhez – hiszen erre nincs is
szüksége annak, aki meghitten Atyának szólíthatja a
Mindenható Istent.) Ez azonban bennünk, egyszerű
hívőkben, egyféle kisebbségi érzést is okozhat: hát mi
nem vagyunk „szentek", olyan jók, csudatévők, tiszták.
Mintha lennének szuper hívők, egy felső rend, és
lennénk mi, egyszerű hívők. Ez hamis kép! [**]

Ha ezt a tévképzetet „ledöntjük” magukban, akkor
talán nem hangzik majd olyan idegenül, nem látjuk
olyan teljesíthetetlennek: „szentek legyetek”.

Hogyan is folytatódik ez a mondat? Így: „...mert én
szent vagyok" – mondja az Úr. Vagyis a szentség nem
belőlük fakad, hanem Istenből!

Ezért minden hívő cselekedet, jóság, tisztaság,
békesség, tehát hívő magatartás az Istennel való
kapcsolatból árad, ömlik bele életünkbe.

Éppen ezért fogalmaztam az elején így: Ennek az
igen fontos kijelentésnek két „rétege" van. Az egyik: az
Istenhez tartozás. A másik: az átformálódás. Fontos a
sorrend! Az előbbi az első-belső réteg, utóbbi a külső-
látható, érzékelhető, egyfajta „burka", „héja" az
előbbinek. Félreértjük ezt a felszólítást, ha csupán az
egyiket vagy a másikat magában látjuk, vagy külön-
külön próbáljuk értelmezni.

Isten gyermekei szentek. A kérdés az: te közéjük
tartozol-e?

 sóskuti zoltá


