
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 AZ ISTENTISZTELET LITURGIÁJA: 
 

 

  CSEND – Istentisztelet előtt 5 perccel 

➢➢ Ráhangoló kérdés:  
 Mit jelent számomra a testvérszeretet? 

Hogyan lehetek áldás mások életében? 
 

  Köszöntés 
  Fennálló ének: 66:1  

(„Örvendj egész föld az Istennek…”) 
  Ének: 229:1   

(„Hű pásztorunk, vezesd a te árva nyájadat…”) 
 

  Fohász  
 Olvasmány (ld. középen  ) 

  Imádság 

  Gyermekek indulása a Gyerekistentiszteletre 
  Igehirdetés előtt: 229:3   

(„Szentlelkedet töltsd ki ránk”) 
 
  Alapige (ld. középen  ) 

 Igehirdetés (ld: a túloldalon) 

 

  Csendes imádság 
  Imádság 

  Miatyánk 

 
  Hirdetések (ld. jobb oldalon  ) 
  Születésnaposok köszöntése 
 

  Záróének: KÉ 76  
(„Tégy, Uram, engem áldássá…”) 

  Áldás  
  HIMNUSZ 

 
 

1PT-SOROZAT 8. RÉSZ 
„MINDENKI”  

címmel Igét hirdet: Jani Lívia 

  GYÜLEKEZETI HÍREINK: 
 

 Beszámoló a Presbiteri Gyűlésről, 

templomtakarításról, lomtalanításról, 

kertszépítésről – Köszönjük a sok segítséget! 

 Jövő heti alkalmaink:  Kedd 1000 Baba-

Mama Kör  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  

Hittanórák…  

 Október 25. 15.00 az elmaradt KonfIFI 

kirándulás pótlása  

 Halottak napjához közeledve: elkészült az 

urnatemető ünnepi nyitvatartása, a honlapon, a 

gyülekezeti naptárban és a kapun olvasható. 

Szórólap elvihető a temető ajtótól. Mától lehet 

jelentkezni Zsuzsánál az ügyeletre! 

 A Kettőspont adventi számához szeretettel 

várjuk írásaitokat, bármilyen témában, amely 

gyülekezetünk életéhez illetve 

mindennapjainkhoz kapcsolódik. Különösen 

szeretnénk olvasni a vírusos mindennapok 

alatt átélt élményeiteket (jókat vagy 

rosszakat), reményeiteket, csalódásaitokat. 

Örülnénk a gyülekezeti tevékenységekről 

szóló beszámolóknak, fényképeknek. És 

persze várjuk, hogy írjatok arról, hogyan 

készültök Adventre, Karácsonyra, vajon 

hogyan fogunk ünnepelni „távolságtartással”? 

Kérjük, írásaitokat november 15-ig küldjétek 

el a refkeresztur@gmail.com vagy a 

dereramihaly@gmail.com címre. 

Az Úr legyen Gyülekezetünk őriző pásztora!  

  O L V A S M Á N Y :  Z S O L T  3 4  
1 Dávidé, abból az időből, amikor eszelősnek tettette magát Abímeleknél, aki 

aztán elkergette, ő pedig elment. 2 Áldom az Urat mindenkor, állandóan őt 

dicséri szám. 3 Az Úrral dicsekszik lelkem. Hallják ezt az alázatosak, és 

örülnek. 4 Hirdessétek velem az Úr nagyságát, magasztaljuk együtt az ő 

nevét! 5 Az Úrhoz folyamodtam, és ő meghallgatott, megmentett mindattól, 

amitől rettegtem. 6 Örömre derülnek, kik rátekintenek, nem pirul az arcuk. 7 

Kiáltott az elesett, az Úr meghallgatta, és minden bajából kiszabadította. 8 Az 

Úr angyala őrt áll az istenfélők mellett, és megmenti őket. 9 Érezzétek, és 

lássátok, hogy jó az Úr! Boldog az az ember, aki hozzá menekül. 10 Féljétek 

az Urat, ti, szentjei, mert nem szűkölködnek az istenfélők. 11 Az oroszlánok is 

sínylődnek és éheznek, de akik az Úrhoz folyamodnak, nem nélkülözik a jót. 

12 Jöjjetek, fiaim, hallgassatok rám, megtanítalak benneteket az Úr félelmére. 

13 Ki az az ember, akinek tetszik az élet, és szeretne jó napokat látni? 14 

Vigyázz, hogy nyelved ne szóljon rosszat, és ajkad ne beszéljen csalárdságot! 

15 Hagyj fel a rosszal, és cselekedj jót, törekedj békességre, és kövesd azt! 16 

Az Úr szeme látja az igazakat, füle meghallja kiáltásukat. 17 Az Úr a 

gonosztevők ellen fordul, emléküket is kiirtja a földről. 18 Akik az Úrhoz 

kiáltanak, azokat meghallgatja, és kimenti őket minden bajból. 19 Közel van 

az Úr a megtört szívűekhez, és a sebzett lelkűeket megsegíti. 20 Sok baj éri az 

igazat, de valamennyiből kimenti az Úr. 21 Megőrzi minden csontját, egy sem 

törik el közülük. 22 Halálos veszedelem éri utol a bűnöst, megbűnhődnek, 

akik gyűlölik az igazat. 23 Az Úr megváltja szolgái életét, és nem kell 

bűnhődnie senkinek, aki hozzá menekül. 

  A L A P I G E :  1 P T  3 , 8 - 1 2  

8 Végül pedig legyetek mindnyájan egyetértők, együttérzők, testvérszeretők, 

könyörületesek, alázatosak. 9 Ne fizessetek a gonoszért gonosszal, vagy a 

gyalázkodásért gyalázkodással, hanem ellenkezőleg: mondjatok áldást, hiszen 

arra hívattatok el, hogy áldást örököljetek. 10 Mert aki szeretne örülni az 

életnek és jó napokat látni, óvja nyelvét a gonosztól, és ajkait, hogy ne 

szóljanak álnokságot; 11 forduljon el a gonosztól, és cselekedjék jót, keresse 

és kövesse a békességet; 12 mert az Úr szeme az igazakon van, és füle az ő 

könyörgésükre figyel, az Úr arca pedig a gonoszt cselekvők ellen fordul.  
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Örülni az életnek és jó napokat látni? Mindenki szeretne. … 

nem választanánk hozzá sem egy hete szakadó esőt, sem 

világjárványt, sem teljes bizonytalanságot, sem semmilyen 

mélységet, amit mindezek hoznak magukkal, mert hoznak. A 

félelem, magány, nyomorúság, betegségek – sőt a halál 

rettentése az emberi élet része. Hogy lehetne mégis örülni az 

életnek, mégis jó napokat látni? Mert beszélt erről Dávid és 

Péter is, minden körülmény ellenére is. Milyen utat mutat a mai 

igénk? Így summázhatjuk: légy áldássá, hogy áldott lehess! 

Először nézzük meg Péter kiket hívott el erre az útra, majd 

figyeljük meg, hogyan lehetünk áldássá! 

Elsőként tehát az utazásra meghívottak névsora. 

Péter most a gyülekezet egészéhez szól! Mindenkihez, aki 

Krisztust akarja követni! A Biblia tanulsága az, hogy ahhoz, 

hogy örülni tudjunk az életnek és valóban jó napokat láthassunk, 

Krisztus nyomában kell járnunk, Őt kell követnünk. Ezt 

megtehetjük, mert Ő maga hív rá, Ő maga hív el arra, hogy 

áldást örököljünk, hogy megtapasztaljuk, mit jelent, amikor 

Isten szabadít meg bennünket! Nem csak arról van itt szó, amit a 

legnagyobb szabadításnak tekintünk, hogy Jézus Krisztussal 

együtt, az ő váltsága miatt, győzedelmeskedhetünk a halál felett. 

Hanem arról is, hogy Isten szabadítását újra és újra megélhetjük 

már itt a földön is: tud gyógyulást adni betegségből, ezeréves 

sebekből, függőségekből, kétségbeesésből. Isten az, aki meg tud 

és meg akar eleveníteni bennünket, és nemcsak majd egyszer az 

utolsó ítéletkor, az örök életre, hanem már most is! Kóstolót 

kaphatunk ebből, az új életből, viszont ehhez kellünk mi is. A 

valódi keresztény élettől semmi sincs távolabb az élet passzív 

szemlélésénél! Péter is erre emlékezteti az övéit, mindazokat, 

akik átélték már Isten szabadítását, hogy járjanak Krisztus útján, 

legyenek mások számára áldássá, és így tapasztalhatják meg 

újra és újra Isten erejét, szabadítását az életükben! 

Hogyan lehetünk áldássá?  

A kérdésnek két oldala van. Az első a közösség belső életére 

vonatkozik (konkrétan: hogyan viselkedjünk mi egymással?), a 

másik a közösséghez nem kapcsolódókkal való viselkedést 

határozza meg. Nézzük sorra! 

A gyülekezet belső életére nézve Péter így ír: „legyetek 

mindnyájan egyetértők, együttérzők, testvérszeretők, 

könyörületesek, alázatosak”. Olyan lista ez, aminek a 

gyakorlása megélhetővé teszi, sőt elmélyíti a 

szeretetkapcsolatot, ami Krisztus miatt létezik közöttünk. Péter 

arra hív, hogy ne csak formális kötelék legyen közöttünk 

Krisztus megváltása, hanem valódi életet formáló kapcsolat, 

olyan, ami kapcsán örülhetünk az életnek, és jó napok láthatunk.  

1. Ezért a testvérszeretet, a középső a leghangsúlyosabb 

tulajdonság, amibe bele kell magunkat gyakorolni. Legyetek 

testvérszeretők! Legyetek olyanok, akik tudatosan is megélik, 

hogy Jézus Krisztus miatt összetartoznak, mert e nélkül nincs 

tanítvány, nincs Krisztus követése! Ő maga mondja: 34Új 

parancsolatot adok nektek, hogy szeressétek egymást: ahogyan 

én szerettelek titeket, ti is úgy szeressétek egymást! 35Arról fogja 

megtudni mindenki, hogy az én tanítványaim vagytok, ha 

szeretitek egymást. (Jn 13,34-35) Nem csak a tanítványságunk 

ismertető jele a testvérszeretet. Ez az egyház életében az 

összetartó erő, az áldozatok vállalására buzdító hatalom, 

figyelmességre indító ösztön, az emberek életét megnyitó kulcs, 

új életet teremtő és formáló erő, ami csak és kizárólag Isten 

szeretetében való meggyökerezésből fakadhat. Mivel szeretem 

Istent, észreveszem, milyen nagy családba hívott meg engem! ... 

Krisztusban egy téren-időn átívelő család részesei leszünk 

mindannyian, akik kölcsönösen törődhetünk egymással!  

Hogy lehetsz áldássá, hogy áldott légy? Szeresd a testvéredet és 

számtalan áldásban lesz részed! 

2. Legyetek egyetértők. Nem papagájok, hanem egyetértők! A 

gyülekezeti közösségünknek sohasem lehet célja az, hogy csak 

és kizárólag egy tag véleménye érvényesülhessen. … 

Krisztusban egyetérteni, egyféleképpen gondolkozni azt jelenti, 

mind törekszünk arra, hogy megőrizzük a közösség egységét: 

tehát soha nem adjuk fel a párbeszédre való készséget! Hogyan 

lehetsz áldássá, hogy áldott légy? Igyekezz megérteni a másikat, 

a másik gondolatait, VELE beszélgess és ne csak a 

feltételezéseiddel és számtalan áldásban lesz részed! 

3. Legyetek együttérzők, e nélkül nincsen testvéri közösség! Ha 

igazi közösségben élünk, nem lehet közömbös számunkra a 

másik öröme vagy nyomora! Pál apostol beszél úgy az 

egyházról, mint egy testről, aminek feje Krisztus, mi pedig 

egyen egyenként tagjai vagyunk. Manapság az egészség szinte 

állandóan téma valamilyen formában – pontosan tudjuk, ha 

valamelyik testrészünk fáj, azt nem lehet szimplán ignorálni, 

nem tudunk csak úgy, tudomást se venni róla, de ugyanúgy, egy 

jól működő testben a jót is érezzük. Erre hív bennünket Péter! 

Legyen ilyen szoros a kapcsolat közöttünk, hogy felvállaljuk a 

másik szenvedését és örömét is!  

Hogyan lehetsz áldássá, hogy áldott légy? Ne légy közömbös a 

testvéred felé, hanem merj együttérezni vele és számtalan 

áldásban lesz részed! 

4-5. Legyetek könyörületesek, mutassátok meg a cselekvő 

szeretetet! Ha megindul a szíved a másikon, ha látod, hogy TE 

tudsz segíteni neki, akkor ne késlekedj jót tenni! Testvéreim, a 

valódi szeretet, amiből a könyörületesség fakad, nagyon 

leleményes. Néha apróságokra indít, adni egy pohár vizet a 

szomjazónak, máskor nagyobbakra, befogadni a jövevényt, de 

könyörületesség nélkül nincs valódi közösségünk! 

Könyörületesség viszont nincs alázat nélkül. A valódi alázatban 

a másikat úgy emeli fel az ember, hogy közben nem veti meg 

saját magát. Attól, hogy meglátom, milyen értékes az életed, 

hogy miben jársz előttem az úton, nem szegényebb leszek, 

legfeljebb gazdagabb.  

Hogyan lehetsz áldássá, hogy áldott légy? Fordulj a másik felé 

szívből jövő cselekvő szeretettel és ne félj felnézni a másikra és 

számtalan áldásban lesz részed! 

Legyünk mindnyájan egyetértők, együttérzők, 

testvérszeretők, könyörületesek, alázatosak”, mert ha ezen az 

úton járunk, Krisztus lábnyomát követjük, az áldás útját. A 

testvérszeretet, amit Krisztusban fedezhetünk fel, abban 

különbözik a felebaráti szeretettől, hogy kölcsönös. Van, hogy 

mi adunk, van, hogy nekünk van arra szükségünk, hogy mások 

adjanak, így hordozzuk egymást. Az erőt pedig lépés közben 

mindig adja Isten, mert az Úr szeme az igazakon van, és füle az 

ő könyörgésükre figyel. Ezért is megy még tovább az IGE: Ne 

fizessetek a gonoszért gonosszal, vagy a gyalázkodásért 

gyalázkodással, hanem ellenkezőleg: mondjatok áldást!  

Akkor, amikor rosszat kapunk mutatkozik meg leginkább az, 

kinek az erejéből élünk?! Mert lehet, hogy először, másodszor, 

sokadszor még lenyeli az ember, de utána robbanni fog, és mint 

Lúdas Matyi legalább háromszorosát adja vissza annak, amit 

kapott. Így van ez testvérek között is, mert bizony sokszor tud 

hangot adni az óemberünk, az önző énünk, aki maga akar 

ítélkezni. Kivéve, ha a rosszat nemcsak lenyeli az ember, hanem 

megbocsátja, Krisztusért! Mert miatta tudunk a rosszra jóval 

felelni, áldást mondani akkor is, ha átkoznak, mindenféle 

haszon, kölcsönösség feltételezése nélkül. Krisztus követőjeként 

élni az életet nem csak Péter idejében volt nehéz. Egyre másra 

olvasunk ma is keresztényüldözésekről, de kicsiben vagy nem is 

annyira kicsiben, talán már mi is találkoztunk a gonosszal. … 

Vérszerinti családon belül, szomszédok között, munkahelyen, de 

akár az utcán, vadidegenek között is előfordulhat gonoszsággal 

találkozunk, ami úgy tűnik messze űzi az örömet az életből. 

Viszont pont ebben a sötétségben ragyoghat fel igazán a fény, itt 

mutatkozhat meg igazán, mit jelent Isten szeretete, ami életeket 

változtat meg – mint a kereszten megfeszítőiért imádkozó 

Krisztus, aki áldássá lett mindenki számára!  

Szeretett Testvéreim! Péter levele arra buzdít bennünket, hogy 

Isten szabadító szeretetét átélve, merjünk közelebb lépni a 

testvéreink felé, de ne csak feléjük, hanem a világ felé is! Arra 

buzdít, hogy legyünk áldássá, hogy megéljük valóban áldottak 

vagyunk! Ámen       jani lívia 


