
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

ISTENTISZTELET LITURGIÁJA: 
 

 

 

  Köszöntés 

  Kezdőének: 42:1  

(„Mint a szép híves patakra …”) 

  Fő ének: 264:1-4 („Áldjad én lelkem…”) 
 

  Fohász  
 Olvasmány (ld. középen  ) 
  Imádság 
 

  Igehirdetés előtti ének: 174  
(„Atya, Fiú, Szentlélek…”) 

 

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

 

  Csendes imádság 
  Imádság 
  Miatyánk 

 

  Hirdetések (ld. jobb oldalon  ) 
  Születésnaposok köszöntése 

 Fejesné Szávuly Márta; Bakos Gizella; 
Tihanyi Pál; Palásthy Anita; Katona Flóra; 
Sütő Julianna; Szelley Áron  

 

  Záróének: 264:5 („Áldjad az Úr nevét…”) 
  Áldás  
 

  HIMNUSZ (imádságként) 

 

  GYÜLEKEZETI HÍREINK: 
Az Úr legyen gyülekezetünk  

őriző Pásztora! 
 

 A héten elment közülünk Farkas Viola – családja 
számára Istennek vigasztaló erejét kérjük!  

 Kövessük figyelemmel: honlapunkat, youtube-
csatornánkat!!! Minden fontos információ 

megtalálható ott is. KonfIfi és konfirmáció 
ügyben; gyülekezeti tábor-előjelentkezés kapcsán 

(2021, Szajol, jelezzünk vissza!); templomunk és 
temetőnk nyitása ügyében 

 Istentiszteletet (terveink szerint) június 21-én 
tartunk először templomunkban 

 A járvány miatt Urnatemetőnk is ZÁRVA tart, amíg 
a templomunk is. 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. 

 Adakozás: perselypénzünket GYÜLEKEZET 
számlájára utaljuk 

 

  O L V A S M Á N Y :  J N  8 , 1 - 1 2  
 

1 Jézus pedig kiment az Olajfák hegyére. 2 De korán reggel ismét 

megjelent a templomban, és az egész nép hozzásereglett; ő pedig leült, és 

tanította őket. 3 Ekkor odavezettek az írástudók és a farizeusok egy 

asszonyt, akit házasságtörésen értek, középre állították, 4 és így szóltak 

Jézushoz: Mester, ezt az asszonyt házasságtörés közben tetten érték. 5 

Mózes azt parancsolta nekünk a törvényben, hogy kövezzük meg az 

ilyeneket. Hát te mit mondasz? 6 Ezt azért mondták, hogy próbára 

tegyék, és legyen mivel vádolniuk őt. Jézus pedig lehajolt, és ujjával írt a 

földre. 7 Amikor továbbra is faggatták, felegyenesedett, és ezt mondta 

nekik: Aki bűntelen közületek, az vessen rá először követ. 8 És lehajolva 

tovább írt a földre. 9 Azok pedig ezt hallva, egymás után kimentek, 

kezdve a véneken. Egyedül ő meg az asszony maradt ott a középen. 10 

Mikor pedig Jézus felegyenesedett, és senkit sem látott az asszonyon 

kívül, így szólt hozzá: Asszony, hol vannak a vádlóid? Senki sem ítélt el 

téged? 11 Ő így felelt: Senki, Uram. Jézus pedig ezt mondta neki: Én sem 

ítéllek el téged, menj el, és mostantól fogva többé ne vétkezz! 12 Jézus 

ismét megszólalt, és ezt mondta nekik: Én vagyok a világ világossága: 

aki engem követ, nem jár sötétségben, hanem övé lesz az élet 

világossága. 
 

  A L A P I G E :  E F  3 , 1 4 - 2 1  
 

14 Ezért meghajtom térdemet az Atya előtt, 15 akiről nevét kapja minden 

nemzetség mennyen és földön: * 16 adja meg nektek dicsőségének 

gazdagsága szerint, hogy hatalmasan megerősödjék bennetek a belső 

ember az ő Lelke által; 17 hogy Krisztus lakjék szívetekben a hit által, a 

szeretetben meggyökerezve és megalapozva 18 képesek legyetek felfogni 

minden szenttel együtt: mi a szélesség és hosszúság, magasság és 

mélység; 19 és így megismerjétek Krisztus minden ismeretet meghaladó 

szeretetét, hogy Isten mindent átfogó teljességére jussatok. 20 Aki pedig 

mindent megtehet sokkal bőségesebben, mint ahogy mi kérjük vagy 

gondoljuk, a bennünk munkálkodó erő szerint: 21 azé a dicsőség az 

egyházban Krisztus Jézus által nemzedékről nemzedékre, örökkön-

örökké. Ámen. 
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„ALAPOZÁS” 
címmel Igét hirdet: Jani Lívia 

Honlapunk refkeresztur.hu tartalmából: 

(illetve youtube-csatornánkról) 
 

o Istentiszteletek képpel, hanggal, írásban 

o Gyerekistentiszteletek 
o Napi Zsoltáros Gondolatok 

o Gyülekezeti Híradó; aktuális információk 
o Theológiai előadások 

o Egyéb gyülekezeti anyagok, lelki javak… 
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Van még erőtök? Van még erőtök kibírni a lassan megszokottá 

lett furcsa hétköznapokat, hétvégéket is? A távolságot, a hiányt, 

vagy a távolság hiányát? Mennyi erő lakozik a szívetekben vagy 

hadd éljek most Pál szavaival, mennyire erős a belső emberetek? 

… Pál imádságába kapcsolódva keressük ma a választ, a HBK-

kel együtt, sorozatunk folytatásaképpen. Nézzük meg, hogy a 

Lélek miként munkálkodik tovább bennünk, tovább és jobban, 

mint ahogy mi azt kérni vagy gondolni tudnánk! Nézzük meg 

milyen, amikor a Szentlélek hatalmasan megerősíti a belső 

emberünket, a szívünket! 

 

Az első, amit mond erről Pál, hogy Krisztus lakjék szívetekben. 

Mindaz, amiről pünkösdkor is szó volt, hogy Jézus Krisztus 

története új értelmet nyert ott Jeruzsálemben a 3000 férfi 

számára Péter prédikációja kapcsán, hogy ez ma is 

megtörténhet, valójában a Szentlélek munkája. Ő teszi az 

ismeretet életté. Onnantól, hogy egyáltalán hajlandóak vagyunk 

meghallgatni az Istenről szóló beszédet, egészen addig, hogy 

meghalljuk, Isten szeretet és ez a szeretet annyira személyes, 

hogy Jézus Krisztus értem is meghalt és feltámadt. Sőt! Mit 

cselekedjek ezután? Hát kérd Jézust, hogy lakjon a szívedben. 

No nem csak vendégként, hanem úgy, mint a ház ura! 

Mit jelent ez? Jézus Krisztus nem szállóvendég az életünkben, 

hanem olyan, akinél hirtelen mi leszünk otthon. Mintha fognád a 

lakásod, házad összes kulcsát, és a kezébe nyomnád. Változást 

hozna? Naná! Onnantól mindig beszélned és egyeztetned 

kellene vele, programokat, munkát, szórakozást. Mi az, amit 

szeretne, mi az, ami jó ötlet, mi az, ami nem. Persze ezt egyre 

többször tudnád magadtól is, hiszen ismered már annyira. Az a 

szó, amit Pál használ az imádságában az erre vonatkozik, úgy 

lakjék Krisztus hit által a szívetekben, mint aki a házban 

uralkodik. Aki valaha is volt kollégista, vagy lakott együtt a 

nagyobb családdal, az tudja, hogy ez fizikailag sem egyszerű 

történet. Ahhoz, hogy működjön sok-sok kommunikációt 

igényel a kapcsolat, hát még ha nem is látom fizikailag a 

másikat! Egy helyen azt olvassuk, szüntelen imádkozzatok – 

keressétek amikor csak tudjátok a kapcsolatot Istennel, töltsetek 

vele időt, ismerjétek meg! Kívülről nézve egyáltalán nem 

szimpatikus ez az út: megfelelni valakinek, aki innentől 

szüntelenül a főnököm? Nem hagyhatom otthon, nem 

hagyhatom a munkában, mindig, mindenhol ott lesz velem, 

hiszen a szívemben ÚR! Viszont Pál erre azt mondja, hogy 

akkor, amikor ezt megteszitek, ez vezet ahhoz, hogy a 

szeretetben meggyökerezve és megalapozva legyetek.  

 

A szeretetben meggyökerezve és megalapozva. Ez az igazi 

erőforrás. Ahogy a fa akkor növekszik igazán, ha a gyökerei 

tápanyagdús talajban terjedhetnek, s közben elegendő vízhez is 

juttatják, úgy az ember akkor éli meg a szabadságát igazán, ha 

biztosan tudja, szeretik. Ahogy egy ház, egy felhőkarcoló vagy 

bármilyen építmény annál jobban és tovább bírja a természeti 

erők terhelését, minél stabilabb alapozással rendelkezik, úgy az 

emberi szívnek szüksége van arra, hogy biztosan tudja szeretik. 

Ez, az a gyökérzet és alapozás, ami törést, szakadást szenvedett 

a kezdet kezdetén.  

Abban a pillanatban, amikor az első emberpár fellázadt Isten 

ellen, amikor ettek a jó és rossz tudásának fájáról, na akkor az 

ember és Isten között addig meglévő tökéletes harmónia, 

tökéletes szeretetkapcsolat megbomlott, és ezzel elveszett a 

szeretettségünk bizonyossága is. Az, ami kezdetben az ember 

méltóságát, a létjogosultságát természetesen biztosította, hogy 

Isten a tulajdon képmására alkotta meg az embert, szeretetből, 

hogy viszont szeresse Őt és képviselje a világban, az 

kérdőjeleződött meg. Már nem volt egyértelmű, hogy jó vagyok 

úgy, ahogy vagyok, mármint én magam, a lényem, csak mert 

Isten teremtett. Az első engedetlenség után folyamatosan arra 

vágyunk, hogy valaki megerősítsen bennünket abban, hogy igen, 

szeretett vagy! Igen, értékes vagy! Igen, NEKED is van 

létjogosultságod!  

Pál ezért imádkozik: kéri az Atyától a Szentlelket, hogy tegye 

életté az ismeretet: az a kapcsolat, ami kezdetben volt és megtört 

ember és Isten közt, Jézus Krisztus kereszthalála és feltámadása 

által újra él. Azért imádkozik Pál, hogy adja az a létezésed 

alapját, a méltóságodat, hogy Istent teremtett, sőt! Hogy Isten 

újjá is teremtett, hogy gyermekeként tekint Rád Jézus Krisztus 

miatt és ez megingathatatlan. Ha Krisztus uralkodik a szívedben, 

akkor Ő tartja fenn ezt a kapcsolatot, nem neked kell folyton 

igazolnod. Viszont dolgunk van vele, hogy erre támaszkodjunk 

újra és újra és ebből éljünk újra és újra, szüntelenül.  

 

Akkor tapasztalod meg Krisztus követő emberként is, mit jelent 

az, hogy a szeretetben gyökerezel és ez adja az alapot, amikor 

valami olyannal találkozol minden szenttel együtt, az összes 

többi Istenhez tartozó gyarló emberrel együtt, amikor valami 

zavar támad az Istennel való kapcsolatban. Vagy a tiédben, vagy 

a másikéban. Mert amíg ebben a testben és ebben a világban 

élünk, sohasem lesz teljesen tökéletes a kapcsolat megélése.  

Mint egy olyan régi tévé, amihez csak antennával tudjuk venni 

az adást. Azt az antennát tartani és állítgatni kell! Az Istennel 

való kapcsolatunkban mi vagyunk az antennás fél. A vevők, 

akik nem mindig vevők az adásra, vagy az aktuális műsorra.  

Pál ezért is mondja: MINDEN SZENTTEL együtt. Isten 

szeretetét egymagam is megtapasztalom és átélem akkor, amikor 

megértem, hogy Isten gyermekeként szeret Krisztusért. DE! 

Isten szeretetét sokkal teljesebben megérthetem és megélhetem, 

ha közösségben vagyunk.  

Mert abban a pillanatban, amikor zavar áll be az Istennel való 

kapcsolatomban megjelenik a szégyen (lásd Ádám és Éva, meg az 

első engedetlenség). Szégyen, a létet fenyegető bűntudat. Mert 

abban bizonytalanít el bennünket, ami a létezésünk alapját adta, 

ami a méltóságunkat adja. Mindenkinél így van ez! Ami a 

méltóságát adja, arra iszonyatosan kínosan vigyáz. Ott mindent 

megtesz azért, hogy ne kelljen megszégyenülnie, mert az magát 

az életét veszélyezteti. Amíg nem ismerjük meg igazán Isten 

szeretetét, így válik istenné a hírnév, a becsület, a munka, a 

pénz, a siker, akár az áldozatkészség is! Az vagyok, aki… 

(hogyan fejeznéd be?) És mi van, ha kiderül, mégsem? … 

A szégyen mélyén ott van a megsemmisülés lehetősége. 

Rettegéssel tölti el az embert, lebénítja, vagy elszívja minden 

energiáját az, hogy folyamatosan fenn kell tartania a létezését 

indokló állapotot – hírnevet, gazdagságot, sikert, 

szeretettséget… Pont ezért mondja Pál apostol, MINDEN 

SZENTTEL együtt ismeritek meg igazán Isten kimeríthetetlen, 

mérhetetlen szeretetét, mert amikor megjelenik a szégyen, a létet 

fenyegető bűntudat, az, ami azt mondatja benned, hogy nincs 

jogod, hogy nem mehetsz, hogy Isten se bocsáthatja ezt meg, 

hogy így aztán nem lehet tovább élni, akkor nem csak 

magunknak juthat eszébe az, hogy az vagy, akit Isten mindennél 

jobban szeret, hanem egymás felé is tanít bennünket a 

Szentlélek így fordulni.  

Hogy a szégyen kultúrája helyett, ami körbe vesz bennünket, 

ahol a bűnünk mi magunk vagyunk és ahol a másik hibáján, 

ballépésén, tragédiáján nevetni ér, ami közönyössé tesz 

bennünket és cinkostárssá, arra hív bennünket a Szentlélek, 

hogy tanuljunk a legmélyebb identitásunkból élni – Isten 

szeretetéből. Mert ez KIMERÍTHETETLEN! Mert ez hozza 

magával azt, hogy a hibák, a bűnöket fel lehet vállalni, lehet 

bocsánatot kérni és kapni, lehet felelősségteljesen élni. Mert 

előbb szól a kegyelem, az élet szava, aztán a menj el és 

mostantól fogva ne vétkezz! (lásd: olvasmány)  

 

Hogy vagyunk mi ezzel? Egyen-egyenként és gyülekezetként 

is? Aki pedig mindent megtehet sokkal bőségesebben, mint 

ahogy mi kérjük vagy gondoljuk, a bennünk munkálkodó erő 

szerint, adja meg nekünk, hogy minél inkább Őbelőle tudjunk 

élni, az Ő szeretetéből.  
Ámen          jani lívia      


