
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ISTENTISZTELET LITURGIÁJA: 
 
 

  Köszöntés 

  Kezdő ének: 119:1 („Az oly emberek…”) 

  Ének: KÉ 73 („Te vagy az, akiből élet árad…”) 

  Fohász  
 Olvasmány (ld. középen  ) 
  Imádság 

  Igehirdetés előtt: KÉ 35 („Jézus életem…”)  

  Alapige (ld. középen  ) 

 Igehirdetés (ld.a túloldalon) 
 

  Csendes imádság 

  Imádság 

  Miatyánk 
 

  Hirdetések röviden (ld. jobb oldalon  ) 
  Születésnaposok köszöntése 

 

  Záróének: 395 („Isten szívén megpihenve…”) 

Áldás 

  HIMNUSZ 

 

  GYÜLEKEZETI HÍREINK: 
Ha az Úr akarja és élünk…! 

 

 Néhány szó gyülekezeti életünkről… 

 Szerdán 9 órától  Bibliaórát tartunk.  

 Pénteken 5 órától  Ancora IFI. 

 Szeptember 4-től (péntek, 16.30) indul a 

KonfIFI 

 A gyülekezeti TOTÓról… 

 Terveink szerint október 4-én Munkatársi 

Csendes Déltuánt tartunk 

 Addig is: a Sunday Band tagjai ma, az Ancora 

IFI vezetői 5-én,a Magvetők 6-án, a 

Presbiterek 7-én, a Biblia Kör Vezetők 14-én 

tartanak megbeszélést. 

 Imádkozzunk az induló hittanos tanévért, 

hitoktatóinkért – jövő vasárnap Hittanos 

Évnyitó Istentiszteletet tartunk… 

 Október 9-11-ig KonfIFI-Ancora Hétvégét 

tervezünk Piliscsabán 

 Férfi- és női segítséget kérünk pakoláshoz  

szeptemberben – a Facebook-on jelezzük. 

 Idén az iskola kezdési támogatást csak az 

Alapítványunk keretéből tudunk adni – így 

most csak a leginkább rászorultaknak adunk. 

Ha valaki kimaradt véletlenül és jól jönne ez 

a támogatás, nyugodtan jelezze (van egy 

tartalékkeret erre)! 

 Akinek karantén alatt volt a születésnapja, 

elviheti köszöntő lapját a kijáratnál névsorba 

rendezve kitett lapokból… 
 

Az Úr legyen gyülekezetünk őriző Pásztora! 
 



  O L V A S M Á N Y :  M K  1 0 ,  2 8 - 4 5  
  A L A P I G E :  M K  1 0 ,  4 3 - 4 5  

 

 

„De nem így van közöttetek, hanem aki 

naggyá akar lenni közöttetek, az legyen 

szolgátok; és aki első akar lenni 

közöttetek, az legyen mindenki 

rabszolgája. Mert az Emberfia sem azért 

jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy 

ő szolgáljon, és életét adja váltságul 

sokakért.” 
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„EGYMÁS KÖZÖTT…” 
címmel  

Igét hirdet: Sóskuti Zoltán 
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RÁHANGOLÓDÁS 

Hogy beszélünk viselkedünk „egymás között”? 

Másképp. Talán jobban elengedjük magunkat… Talán 

őszintébbek vagyunk… Talán ki merjük mondani… Talán 

durvábbak, hangosabbak vagyunk… Talán összetartóbbak 

vagy éppen jobban egymásnak feszülünk… Miért?  

Mert biztonságban érezzük magunkat…? Mert nem 

látnak mások…? Mert már úgyis ismernek…? Van köztünk 

valami meghittség…? Szabadabbnak érezzük 

magunkat…? 

Sokféle előjellel elláthatjuk mindezeket… Tény: 

egymás között mások vagyunk, mint kifele; más beljebb, 

és más a „kirakat”. (Ez jó, hasznos, vagy rossz? [**]) 

Számtalan különböző helyzet adódik: Házaspár egymás 

közt vagy a gyermekeik előtt… Gyermekek a suliban 

illetve a tanárok, szüleik előtt… Családok maguk között 

vagy a szomszédok előtt; vagy reggel templomba indulva 

illetve a templomba lépve… Mennyi színjáték, 

képmutatás, leplezettség, takargatás, küszködés, igyekezet, 

védelem…! 
 

1.) AZ ELSŐ TANÍTVÁNYOK – EGYMÁS KÖZÖTT 

Milyenek Jézus tanítványai maguk között? A Szentírás 

nem takargatja el, beszél róla nyíltan… [**] Hajlamosak 

vagyunk az első tanítványokat, gyülekezeteket 

idealizálni…  

 Márk evangéliuma szerint, Jézus háromszor szól 

előre szenvedéseiről, kereszthaláláról és feltámadásáról 

(azaz a legszentebb dolgokról!). Mindhárom esetben 

közvetlen utána arról olvasunk, hogy a tanítványok csakis 

önmagukra, státuszukra, hasznukra, dicsőségükre 

gondolnak, még egymással is versenyezve, irigykedve… 

[1.) Péter szavai; 2.) versengés egymás között, ki a 

nagyobb; 3.) Jakab és János bal- és jobb felől ülésüket 

akarják bebiztosítani…]** 

 Az Apostolok cselekedeteiben arról olvasunk, hogy 

bizony egymás között (ha csak Pál és Barnabás vitájára 

gondolunk, vagy Péter képmutató viselkedésére egy 

helyen) a misszionáló tanítványok nem mindig tudtak 

küldetésükhöz méltóan viselkedni. 

 Ha a korinthusi gyülekezethez írott leveleket 

olvassuk, megdöbbenünk, mik történtek ott, hogy 

viselkedtek maguk között! Ennek a városnak a társadalma 

hasonlított a mi posztmodern jelenünkhöz: önelégült, 

öndicsőítő kultúra volt, ahol a hírnév, a megbecsültség, a 

tisztelet mindennél többnek számított. A nyilvános 

dicsekvés és az önmenedzselés társadalma volt. A 

versengés, a siker, a felmutatott anyagi, szellemi pozíció 

mindent meghatározva rétegezte a társadalmat.  „A római 

számára lenni, azt jelentette: látszani.” (Carlin A. Barton) 

Ismerős? Nem ilyen a mi kultúránk is? Nem hat ez ránk 

is? [**] Nem is csoda, hogy „lelki fan clubok” alakultak 

ki; hogy versengtek egymással a kegyelmi ajándékokban, 

szolgálatokban; hogy a szegényekre nem voltak tekintettel 

a szeretetvendégségben; még Pált is lenézték, mert csomó 

mindennek nem felelt meg, ami akkoriban az elismert 

státusz feltétele volt [**]. Ismerős? 

Távolról sem ideális tanítványok és ideális közösségek 

ezek. Ha a „kandi kamera” benéz közéjük, az éppen olyan 

ciki, mintha hozzád vagy hozzánk nézne be: hogyan is 

élünk, beszélünk mi „egymás között”… 
 

2.) A JÉZUSI PÉLDA:  

MILYENEK LEGYÜNK EGYMÁS KÖZÖTT 

Mindezekre reagálva Jézus (és nyomában Pál apostol 

is) teljesen feje tetejére fordították az emberi gondolkozást 

minderről! Egészen mást állítanak ideálként elénk, mint, 

ami belőlünk természetesen következik! 

Pál reakciója csúcsán az 1Kor 13-ban a Szeretet 

himnuszt írja le a versengő, dicsőségvágyó, falakat emelő 

korinthusi keresztyéneknek: „ha szeretet nincs énbennem, 

semmi vagyok…a szeretet nem irigykedik, nem kérkedik, 

nem fuvalkodik fel…” Jézus pedig egyenesen azt mondja a 

tanítványoknak a Jn 13-ban (!), hogy „arról fogja 

megtudni mindenki, hogy az én tanítványaim vagyok, ha 

szeretitek egymást.” 

Mi ez a fordított rend? Az, ami a múlt héten felolvasott 

Krisztus-himuszból is kiviláglik (Fil 2,4kk): Jézus Krisztus 

az alázat, a megüresedés, az odahajlás és önmaga 

odaáldozásának útját járva végezte el üdvösségünket és 

adott nekünk példát. Ez egészen konkrét – nem elmélet! 

Bennünk is „ezt az utat akarja megjárni”! 

Ezért és csakis erre nézve Jézus mondhatja – szájából 

nem üres moralizálás, nem valami elérhetetlen ideális kép 

üres jelszava: „DE NEM ÍGY VAN KÖZÖTTETEK, hanem 

aki naggyá akar lenni közöttetek, az legyen szolgátok; és 

aki első akar lenni közöttetek, az legyen mindenki 

rabszolgája. Mert az Emberfia sem azért jött, hogy neki 

szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon, és életét adja 

váltságul sokakért.” Mit jelent ez a gyakorlatban? 

[néhány példa]** 
 

3.) JÉZUS KÖVETÉSE HITELESÍT ÉS EBBEN VAN AZ ERŐNK 

Egymás között ez a mérce. Mit is jelent ez? 

 Ez hitelesít. Ezért olyan szükséges törekednünk arra, 

hogy minél kevésbé legyen disszonáns az életünk!  

Ha nem így élünk egymás között (is), képmutatók 

leszünk – és ez kárára van az Evangéliumnak! (Nem 

véletlen, hogy sokszor ez jut eszébe a nem hívőknek 

ellenérvként a templomba járásról…) Ebben különbözünk 

[ahogyan erről múlt héten is szó esett], ez választ el a 

világ fiaitól, mert ez 180 fokos fordulat kapcsolatainkban!  

 Ebben van az erőnk Krisztusban. Egy ilyen 

alázattal, elfogadással, tisztelettel, szolgálattal és 

áldozatkészséggel megáldott közösségnek bizony nagy 

ereje és hatása van! Ebbe hívunk bele másokat [**] – ez a 

lényeg, minden más csak „köret” [**]. Az „egymás közt”-

nek ugyanis van egy meghittsége, bensőségessége. 

Ahogyan egy élő házasságban, egy otthonosságot sugárzó 

családban, ahogy egy igazán Krisztusban élő 

gyülekezetnek! 

Jézus megmutatta, hogy ennek a másféle rendnek, 

ennek a Krisztusi Szeretetnek van ereje, gyógyító ereje, 

felemelő hatása. Mind erre vágyunk – mégsem így élünk a 

házasságban, a családban, a gyülekezetben. 
 

4.) KÉT SZÉLSŐSÉG ELKERÜLÉSE 

Ahhoz, hogy mégiscsak efelé haladjunk két szélsőséget 

kell elkerüljünk. „Kapjuk rajta magunkat” mindkettőn! 

 Egyrészt legyünk józanok, ne idealizáljuk sem a 

múltbeli, sem a jelen közösséget: sajnos töredékes, úton 

járó és bukdácsoló emberekből áll minden emberi 

közösség – még a gyülekezet és az egyház is! (A miénk 

is!) Nem mindegy tehát az „egymás között”…! 

Fogadjuk el ezt, számoljunk vele! 

 Másrészt ne váljunk lemondóvá, kiábrándulttá, 

cinikussá, hanem nézzünk mindig újra Krisztusra („az 

Emberfia sem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem 

hogy ő szolgáljon, és életét adja váltságul sokakért”), 

kezdjük mindig újra, és kezdjük mindig magunkon! 
               sóskuti zoltán lp. 


