
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

r e f k e r e s z t u r . h u  
INTERNETES  

ISTENTISZTELET LITURGIÁJA: 
 
 

  Köszöntés 

  Énekek: 485:1 („Jézus Krisztus szép fényes hajnal..”) 

  Énekek: 485:2-5 („Te vagy nékünk…”) 

  Fohász  
 Olvasmány (ld. középen  ) 
  Imádság 

  Igehirdetés előtt: 8:1 („Ó, felséges Úr…”) 
 

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

 

  Csendes imádság 
  Ráfelelő ének: KÉ 24  

(„Én még mit sem tudtam Rólad…”) 
  Miatyánk 

 

  Hirdetések (ld. jobb oldalon  ) 
  Születésnaposok köszöntése 

 Forgách Jánosné Anna néni; Kelemen Sándor; 
Oroszi Natália; Hajabácsné Dobos Dóra; 
Hajabács Ábel; Bándoli Réka 

 

  Záróének: 466:1-2  („Rád tekint már hitem…”) 
  Áldás   
  HIMNUSZ (imádságként) 

  GYÜLEKEZETI HÍREINK: 
Az Úr legyen gyülekezetünk  

őriző Pásztora! 
 
 
 
 
 
 

 Végéhez ért Kettőspont újságunk jubileumi 
számának szerkesztése. Lapzárta van. Reméljük, 
újra együtt a templomban nyáron örülhetünk neki! 

 
 A KonfIFI illetve az Ancora IFI illetve HBK-

csoportok az Internet különböző formáin keresztül 
tartják meg hetente alkalmaikat. 

 
 A járvány miatt Urnatemetőnk is ZÁRVA tart. 

Sürgős ügyintézés telefonon Sóskuti Zoltánnál, 
információk Szabó Zsuzsánál (szintén telefonon, 
mailben). 

 
 Bárkinek bármilyen segítségre van szüksége 

keresse diakónusainkat, lelkipásztorainkat! 
 
 Keresztelések, esküvők, temetések ügyében a 

válság alatti információk lelkipásztorainknál A 
gyülekezet PASZTORÁCIÓJÁT, A 
KAPCSOLATTARTÁST, LELKIGONDOZÁST A 
LELKIPÁSZTOROK TOVÁBBRA IS VÉGZIK, 
telefonon, e-mailben, Messenger-en elérhetők, sőt 
bátran keressük őket! 

 
 A nettel nem rendelkező tagjainknak eljuttatjuk 

litlapot  - ebben szolgáló testvéreink révén 
 

 

 
 

  O L V A S M Á N Y :  Z S O L T  8  
 
 
 

  A L A P I G E :  M T  2 2 ,  3 7 - 3 9  
 

 „Jézus így válaszolt: „Szeresd az Urat, a te Istenedet 
teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből. Ez 
az első és a nagy parancsolat. A második hasonló 
ehhez: Szeresd felebarátodat, mint magadat.” 
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„Az ember” 
címmel Igét hirdet: Sóskuti Zoltán 



Háromféle irányban beszél az Írás szeretetről: Isten felé, 
egymás felé és önmagunk felé. Ez a három összefügg, egyik a 
másikból fakad, egymást feltételezik. 

1.) Az első talán a legvilágosabb. Ha van Isten – márpedig 
hisszük és valljuk –, egyértelmű, hogy TISZTELNI kell Őt. 
[nem nyelvbotlás volt!] Tisztelni? Nem érdekes, hogy itt a 
„szeretni” szót találjuk? Az „agapé” szó áll itt a görögben. Nem 
is akármilyen szeretet tehát – a szeretet „legfelsőbb foka” ez! 
Közelség ez, mély, meghitt kapcsolat, kitartó, hűséges, 
mindennek ellenére való, magától értetődő…! 

2.) Még különösebb, hogy ugyanez a szó áll a másik két 
irányra is, ugyanezzel a szóval: szeresd a felebarátod (aki éppen 
veled szemben áll, akivel találkozol…) és szeresd önmagadat. 
Vajon itt is olyan egyértelmű lenne a TISZTELET szót 
használni? Tisztelni az embert? „Még talán a hívőket, Isten 
embereit.” „Vagy esetleg még a jó embereket, akik tiszteletet 
érdemelnek!” „Na jó, még a nagy embereket, akik valami 
nagyot tettek, jót csináltak, valamiben elértek sikereket, 
teljesítettek…” [**]Vannak jó emberek? Vannak nagy emberek? 
Beszél az Ige itt teljesítményről, nagyságról,  jóságról? NEM! 
Szeretem, tisztelem a felebarátot? Egyáltalán: M i t  
g o n d o l u n k  tehát a z  E M B E R r ő l ?  

3.) Ez nagyban összefügg azzal, hogy mit gondolunk 
önmagunkról. Vajon önmagunkat szeretjük, tiszteljük? Úgy 
tűnik, az előbbi nagyban ezen áll, ez a mértéke. Tehát szereted 
magad, tiszteled magad? Talán ezt sóhajtod erre: „Mit tisztelnék 
magamban – hiszen ismerem magam!?” Vagy ezt: „Nem értem 
el semmit, tele vagyok kudarcokkal, egy csődtömegen nincs mit 
tisztelni.” Esetleg egy hívő felhanggal ezt mondod: „Annyira 
sokat vétkezek, annyira nem vagyok elég hívő, annyira keveset 
imádkozom, a szolgálataim is olyan erőtlenek, alig ismerem a 
Bibliát…” [**] Hadd emeljem a figyelmeteket arra, hogy Jézus 
szavaiban nincsenek ilyen kitételek, lábjegyzet sincs hozzá! 
Csupán ennyi: szeresd, tiszteld magad! NEM a teljesítményed, 
NEM az eredményeid, NEM a jóságod, NEM a hited…! „De 
akkor mit?” – kérdezheted. Csak úgy, önmagad! – felelem. „De 
miért?” – kérdezhetsz tovább…  Mindezek után hadd tegyem 
fel a mai fő kérdésünket: MIT LEHET TISZTELNI AZ 
EMBEREN – és benne önmagunkon? Az egymondatos 
válaszunk ez: az Isten-képűségünket. „…micsoda a halandó (az 
ember) (…) Kevéssel tetted őt kisebbé Istennél, dicsőséggel és 
méltósággal koronáztad meg, Úrrá tetted kezed alkotásain…” 

„SÖTÉT HÁTTÉR” 
A zsoltárossal együtt kérdezzük: „Micsoda az ember…?” 

Látjuk, lényeges, hogy erről mit gondolunk – mert a legfőbb 
parancsolat értelmezése és még inkább megélése múlik a 
válaszunkon! Tisztában vagyok vele, hogy „süppedős talajon 
járok”, amikor erről beszélek. [**]  
Lássuk először a minket meghatározó protestáns hátteret! 

A XVI. század reformátorainak döntő része arra törekedett, 
hogy „minél sötétebbre fesse a hátteret”, hogy minél jobban 
felragyogjon a megváltás csodája az egyetlen Megváltónkban, 
Jézus Krisztusban. Így az ember-képük és vele amit a világról 
mondtak igen-igen sötét volt. Az ember teljes leértékeléséhez 
vezetett: „az emberben a bűneset után nem maradt semmi jó”, 
„totálisan elveszett”, „szíve szüntelen bálványgyár”, „nem tud 
jót tenni”, „szüntelen csak vétkezik”, „nincs önmagában semmi 
kapcsolópontja Istennel”… Ezt azért kellett olyan hangsúlyosan 
kimondaniuk ott és akkor, mert egyrészt a reneszánsz és 
humanizmus emberképe torzulást hozott; másrészt maga az 
akkori Egyház járt tévúton, amikor különböző vallási 
cselekedetekre, egyházi formákra [példák**] alapozva hirdették 
az üdvösséget. (Márpedig Luther és kortársai fő kérdése az volt: 
miként nyerhetjük el az üdvösséget?) Azt kívánták 
kihangsúlyozni – egyébként nagyon helyesen–, hogy 
EGYEDÜL KEGYELEMBŐL, EGYEDÜL HIT ÁLTAL, 
EGYEDÜL KRISZTUSBAN kaphatunk örök életet, 
üdvösséget. Nem az ember munkája ez, hanem száz százalékban 
Istené. Ezt akarták, hogy végre újra egyértelműen felragyogjon. 
Bibliai kiindulópontot találtak ehhez például a Római levélben, 
amely ezt magyarázza végig. Pál ebben idézi a Zsolt. 53-at is. 
[Ne értsük félre, amiket ezután mondok!] Vallom én is, hogy a 
Mennyre, az üdvösségre, a Paradicsom elvesztésére mindezek 
állnak –nagy baj van az emberrel, Megváltóért kiált. [**] 

„VADHAJTÁSOK” 
Ennek azonban voltak, vannak vadhajtásai is a hívők között. 

Két ilyet hadd említsek! Mindkettő teljesen beszűkít, megbetegít, 
ítélkezővé tesz, és sok örömet elvesz tőlünk. 

1.) A világot és mindent, ami benne van, teljesen sötétnek 
látják, eleve mindenre gyanakodnak, ami úgymond „világi”, és 
a nem hívőket is eleve sötétnek és teljesen rossznak ítélik, és 
csak az számít igazán, aki megtér – a többiekben nincs semmi 
jó. Nem tudnak örülni és élni sok mindennel, amit Isten adott, 
vagy csak egyszerűen hitünkre nézve semleges dolgok. A 
természet, egy jó étel, egy pohár hűsítő sör, a zene, a tánc, a 
művészetek sok-sok szépsége [**], az emberi észnek, 
kreativitásnak sokféle szépsége… Szemükben mindez gyanús, 
bűnös, de minimum felesleges. Holott ezeket éppen Isten adta, 
sőt Isten ragyog át rajtuk, Istentől kapott lehetőségek, értékek, 
tehetségek megnyilvánulásai, hogy szebbé tegyék az életet, hogy 
örömet adjanak az ég alatt – sőt, hogy rajtuk keresztül Istent 
csodáljuk és dicsőítsük. Nem kell ezektől félni! Isten adott 
nekünk szabadságot és belső védőrendszert, ha Isten Lelke lakik 
bennünk! Ez az állandóan gyanakvó, keserű, félelem irányította 
kegyesség nem is nagyon tud mit kezdeni azzal sem, ha mégis 
valami jóságot tapasztalnak egy nem hívő embertől. „Aki nem 
hívő, az eleve nem lehet jó” – az csak a maga dicsőségére teszi a 
jót is… Pedig bizony sok jóság van az emberben (és persze 

ezzel együtt még több rosszaság) – ebből sokat megláthatunk, 
ha most, a válság idején nyitott szemmel, füllel járunk. Magam 
is sok jót tapasztaltam az emberekben az elmúlt időkben. [**] 
Mindezek mögött az áll, hogy bár a bűn következtében 
összetört, megsérült az Isten-képűségünk (és nem elég az 
üdvösségre!), de darabjaiban, szilánkokban, apró 
maradványokban mégiscsak maradt valami belőle. 

Olvassátok el ezzel a szemmel az 1Móz 9,6-ot: „Aki ember 
vérét ontja, annak vérét ember ontja. Mert Isten a maga 
képmására alkotta az embert.” – ez már jóval a bűneset, sőt az 
özönvíz után van! Az ember eszerint tiszteletet érdemel – mert 
valamennyire még mindig Isten képe! Ezért tudunk szeretni, 
kreatívak lenni, néha összefogni… Vagy mit mond Jakab 
levele? „Ezzel áldjuk az Urat és Atyát, és ezzel átkozzuk az Isten 
hasonlatosságára teremtett embereket…” (Jak 3,9) Tehát 
szintén Isten-képűségünk miatt nem szabad átkozni, bántani 
egymást. 

2.) A másik vadhajtás: sok hívő ember önmagát is CSAK 
sötétnek és bűnösnek látja. Ezért utálja, bántja magát. Ez pedig 
megbetegít. Holott mindenki Isten akaratából született, Isten 
teremtette, formálta, akarja létünket, belénk helyezett rengeteg 
szép ajándékot, tehetséget, lehetőséget, szépséget! Nem azért jött 
Krisztus, hogy csak ostorozzuk magunkat! 

Annak pedig, hogy nem szereti magát valaki, sőt egyenesen 
utálja önmagát (a héten is leveleztem valakivel, aki ezt éli meg), 
a legszörnyűbb „eredménye” – azon túl bezárja ez önmagába –, 
hogy Isten szeretetét, kegyelmét sem képes befogadni, mert azt 
vallja, nincs is benne „fogadóállomás” ehhez. Nem fedezi fel 
önmagában az Isten-képűség maradványait, apró szilánkjait, 
amiért tisztelhetné, becsülhetné mégis valamire önmagát, 
önmagában pedig Istent, Isten teremető munkáját, ajándékait. 

„SUMMA” 
Az Istennel való szeretet-kapcsolatból tehát kibomlik az 

önmagunk szeretése, az ember méltósága (ami szintén 
Kegyelem, mert Istentől kapta, hagyott bennünk jót az Úr a 
bűneset után is, hogy élni tudjunk!!!), egymás és önmagunk 
tisztelete és szeretete (tisztelni a másikban és önmagamban Isten 
keze nyomát) így vezet minket vissza Isten szeretetébe. Így függ 
össze e három, így erősíti, gyógyítja, őrzi egyik kapcsolat a 
másik kettőt és viszont. Áldott kör ez, amibe érdemes 
bekapcsolódni! Szeretni mindazt és mindazokat, amik és akik 
körülöttünk vannak – háláadással élni mindezekkel itt a földön. 
Örülni minden jóságnak, amit megtapasztalunk – mert Istenre 
mutatnak számunkra. Tudva, hogy ezeknél is több vár ránk – 
mert mindez átmeneti és töredékes szeretet és öröm! Nem 
felejtve el közben azt sem, hogy Oda, a Mennybe azonban nem 
vezet be pusztán az emberi jóság, a szilánkokban megmaradt 
Isten-képűség, hanem egyedül Krisztus. [Róla hallunk jövő hét 
vasárnap – ha Istenünk megsegít minket.]          sóskuti zoltán lp. 


