
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 AZ ISTENTISZTELET LITURGIÁJA: 
 

   CSEND  
 Mennyi időt, energiát szántam oda az 

elmúlt héten Istennek és az Ő 
dolgainak? 

 

 Köszöntés 
 Kezdő ének: 66:1  

(„Örvendj, egész föld…”) 
 

Szabó István exm. t.h. beszámolója 
 Főének: 475  

(„Imádkozzatok és buzgón kérjetek…”) 
 

  Fohász 
 Olvasmány [ középen] 
  Imádság 
 

 Gyermekek az Úr asztala körül 
 

 Igehirdetés előtti ének: KÉ 5  
(„Eljött hozzám…”) 

 Alapige [ középen] 
   Igehirdetés [ ld: túloldalon] 
 

  Csend 
 Ráfelelő ének: KÉ 4 („Eljönnél-e…?”) 
  Imádság  
  Miatyánk  
 

  Hirdetések [ ld: jobboldalon]  
 

  Záró ének: 194 („Tartsd meg…”) 
  Áldás 
 HIMNUSZ 

 

 GYÜLEKEZETI HIRDETÉSEK: 
 

 Kedd 1000: Baba-Mama Kör  Szerda 900: 
Bibliaóra  Péntek 1630 KonfIFI  Péntek 1800: 
IFI 2.  Vasárnap 1000: Istentisztelet (közben 
nyáron gyermekmegőrzés) 

 

KIEMELTEN: a jövő vasárnapi gyülekezeti 
piknikről (9.30-17.00):  
 szabadtéri Istentisztelet,  
 koncertek,  
 gyülekezeti gyerekcsoportok bemutatkozása 
 közös piknik-ebéd,  
 játékok,  
 kézműveskedés,  
 lelkigondozói sátor,  
 a gyülekezet életéről kiállítás,  
 gyülekezeti újság,  
 és legfőképpen lehetőség a találkozásra, 

beszélgetésre… 
Hívjuk el barátainkat, rokonainkat  

erre a „Nyílt napra”! 
 

Ma Istentisztelet után a piknik a 
területfelelősöknek megbeszélés 

Ma 15.00-kor lesz Rákosligeten Fülep Beáta
lelkipásztor beiktatása. Várnak minket is! 

Az Istentisztelet előtti/eleji csendről… 
Segítőt keresünk a temetői szolgálatra…! 
Várunk a nyári időszakra testvéreket, akik az 

Istentisztelet alatt a gyermekekre vigyáznak… 
Kapható a könyvterjesztésben Sándor Endre

zsoltármagyarázatos könyve 700 Ft-ért. 
Nyári kiemelt programjaink: 

NAPKÖZIS TÁBOR HITTANOSAINKNAK: AUGUSZTUS 1-5. 
GYÜLEKEZETI TÖBBGENERÁCIÓS HÉT: JÚLIUS 10-15. 

 

 SZÜLETÉSNAPOSOK KÖSZÖNTÉSE 

 OLVASMÁNY: 2KOR 8, 1-7; 13-14; 9, 6-14 
"8,1. Hírt adunk nektek, testvéreim, Istennek arról a kegyelméről, amelyet Makedónia 
gyülekezeteinek adott. 2. Mert a nyomorúság sok próbája között bőséges az ő örömük, 
és nagy szegénységükből a tisztaszívűség gazdagsága lett. 3. Tanúskodom arról, hogy 
erejük szerint, sőt erejükön felül is önként adakoztak, 4. és erősen sürgetve kérték 
tőlünk, hogy a szentek iránti szolgálatban adakozással részt vehessenek. 5. És nemcsak 
azt tették, amit reméltünk, hanem először önmagukat adták az Úrnak, és aztán nekünk, 
az Isten akaratából. 6. Úgyhogy bátorítottuk Tituszt, hogy amint már előbb elkezdte, 
fejezze is be nálatok ennek az adománynak az összegyűjtését. 7. Ezért ahogyan 
mindenben bővelkedtek: hitben és igében, ismeretben és minden buzgóságban, és a 
tőlünk rátok áradó szeretetben, úgy ebben az adakozásban is legyetek bőkezűek. 8. Nem 
parancsként mondom, hanem azért, hogy mások buzgósága által a bennetek levő szeretet 
valódiságát is kipróbáljam. 9. Mert ismeritek a mi Urunk Jézus Krisztus kegyelmét: 
hogy gazdag létére szegénnyé lett értetek, hogy ti az ő szegénysége által 
meggazdagodjatok. (...) 13. Ugyanis azért, hogy másoknak könnyebbségük legyen, 
nektek ne legyen nyomorúságotok. Ellenben az egyenlőségnek megfelelően 14. a 
mostani időben a ti fölöslegetek pótolja azok hiányát, hogy máskor azok fölöslege is 
pótolja majd a ti hiányotokat, hogy így egyenlőség legyen; 15. amint meg van írva: „Aki 
sokat szedett, annak nem lett többje, és aki keveset, annak nem lett kevesebbje.” (...) 9,6. 
Tudjuk pedig, hogy aki szűken vet, szűken is arat, és aki bőven vet, bőven is arat. 7. 
Mindenki úgy adjon, ahogyan előre eldöntötte szívében, ne kedvetlenül vagy 
kényszerűségből, mert „a jókedvű adakozót szereti Isten”. 8. Istennek pedig van hatalma 
arra, hogy minden kegyelmét kiárassza rátok, hogy mindenütt mindenkor minden 
szükségessel rendelkezzetek, és bőségetekből jusson minden jó cselekedetre. 9. Amint 
meg van írva: „Bőkezűen osztott a szegényeknek, igazsága megmarad örökké.” 10. Aki 
pedig magot ad a magvetőnek, és eledelül kenyeret, megadja és megsokasítja 
vetőmagotokat, és megszaporítja igazságotok gyümölcsét. 11. Így mindenben 
meggazdagodtok a teljes tisztaszívűségre, amely általunk hálaadást szül Isten iránt. 12.
Mert ez az Isten előtti szolgálat nemcsak enyhít a szentek nyomorúságán, hanem sokakat 
hálaadásra is indít Isten iránt. 13. Mert e szolgálat eredményességéért dicsőítik majd 
Istent, azért az engedelmességért, amellyel Krisztus evangéliumáról vallást tesztek, és 
azért a jószívűségetekért, amely irántunk és mindenki iránt megnyilvánul. 14. Ők 
könyörögnek is értetek, és vágyódnak utánatok, mivel Isten jósága bőven kiáradt rátok.
15. Hála legyen Istennek kimondhatatlan ajándékáért!" 

 
 ALAPIGE: : 2KOR 8,9 ill. 9,6 
[ld. kiemelve az Olvasmányban] 
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I S T E N T I S Z T E L E T  
2016. június 5. 

„ V e s s  b ő k e z ű b b e n ! ”  címmel 
 

Igét hirdetet: Sóskuti Zoltán lelkipásztor 

Diakóniai munkacsoport:  Idősek és betegek látogatása, segítése: Kovács Lászlóné és Horváth Kálmánné  06-20-5301505;  kovacsnekornelia@hotmail.com  Fiatal házasok, kisgyermekes családok 
segítése: Kovács Zsófia  06-30-485-2623;  paszkal4@gmail.com  anyagi támogatás, munkakeresők segítése: Palásthy Zsoltné  06-20-999-4284;  palasthyc@t-online.hu  Imacsoport, imakérések: 
Cieklinski Sándorné  06-70-615-9149;  eva470313@gmail.com  Urnatemetőnk nyitva tartása:vasárnap 8.00-12.00; kedd 15.00-18.30; szerda 9.00-11.00 illetve 15.00-18.30; péntek 16.30-20.00    
Urnatemető ügyintézés: a kedden ill. szerdán 15.00-18.30 ügyintéző  Szabó Zsuzsa  707-2630;06-70-3216838  szzsueva@gmail.com       Istentiszteleti zene: Gyimesi Bence kántor ill. Sunday Band 
 

Sóskuti Zoltán lelkipásztor:  06-30-822-5435; parókia: 209-4267;  
 soskutizoltan@gmail.com Fogadó órája: szerda 15.00-18.30  
+ megbeszélt időpontokban   Szabadnapja: hétfő.  

Szabó István exm. teol. h.:  06-30-290-4128;  szi.ktur@gmail.com 
Fogadó órája: kedd 15.00-18.30 Szabadnapja: csütörtök. 

Dr. Hajdú Csaba főgondnok:  06-30-618-7651  
Kelemen Zoltán gondnok:  06-30-691-8098  kelemenzo@gmail.com 



 

BEVEZETÉS: A 2Kor 8-9 az adakozásról szól. Mégsem 
erről, elsősorban nem erről szeretnék ma beszélni, hanem 
lelki élet két nagy vonulatáról – „mélyebbre” hívva 
Benneteket: megnézve, hogy mindaz, amit ebben a 
tárgyban elmond, kér az apostol, miből táplálkozik.  

Arról fogok szólni, hogy minden mozdulatunk, 
megnyilvánulásunk lelkiségünkből, lelki életünkből 
következik, az pedig mindig Krisztusból táplálkozhat 
igazán. Ahogy itt az adakozással, úgy a Filippi levélben az 
emberi konfliktusokkal kapcsolatban, Pál mindig Krisztus 
személyére, példájára, erejére, ajándékára emeli fel a 
megszólítottak tekintetét – mondván: minden jó, minden 
változás Krisztus megértéséből és átéléséből következik! 

A keresztyénségnek nem az erkölcsi megjobbulás a 
lényege: ne beszélj csúnyán, ne legyél irigy, ne veszekedj, 
ne törj házasságot, legyél vendégszerető..., adakozz a 
szegényeknek. Mindezek csak következményei, drága, 
szinte magától növekedő gyümölcsei Isten iránti 
hálánknak, hitünknek.  

Ezekben lássuk meg a lényeget, a forrást: Krisztusra 
nézni, Krisztust szeretni és követni, Krisztussal 
kapcsolatban lenni! 

Ezt nem lehet elégszer hangsúlyozni – mert folyton 
elfelejtjük ezt, és „átkapcsolunk kézi vezérlésbe2, ami 
pedig végtelen fárasztó és reménytelen vállalkozás! 

Sokféle pedagógiai, szónoki, buzdító érvvel igyekszik 
előkészíteni a korinthusi gyülekezet adakozását az 
éhségben, szükségben lévő jeruzsálemi keresztyének felé.  

A döntő, központi érvelés mégis spirituális: a lelki élet 
két fókuszára mutató megjegyzés, melyeket az Igehirdetés 
Alapigéiként hallottunk ma. Az első arról beszél, hogy mit 
tett értünk Krisztus, Isten csodálatos kegyelméről. Ezt újra 
és újra fókuszunkba kell állítanunk! A második arról szól, 
hogy ezzel nekünk is „van dolgunk”! Rajtunk is múlik, mit 
kezdünk ezzel az ajándékkal, mennyire szánjuk oda 
magunkat, mennyire gondozzuk, amit kapunk. [példák]** 

 
Az üzenet első szintjén, konkrétan az adakozásra 

nézve ez ezt jelenti: Isten gondoskodik rólam. Mindent 
Tőle kapok. M i n d e n t ! Az én dolgom, hogyan 
gazdálkodok vele – így az is, mennyit adok belőle oda, 
annak, aki rászorul. Jézus megmondta, hogy mindig 
lesznek köztünk szegények (Mt 26,11). Sőt mindig vannak 

nálunk szegényebbek. Minden filozófia és minden 
ideológia, amelyik azt tűzte ki, tűzi ki célul [**], hogy 
felszámolja a szegénységet, eleve kudarcra van ítélve. 
Éppen a bűn miatt, az Isten-képűségünk széttöredezettsége 
miatt. „Az Istentől elszakadt ember nem tud jól bánni a 
javakkal, Isten szerint való módon úgy, ahogy kell.” 
(Varga R.) Éppen ezért „Isten a szegények kenyerét is a 
gazdagok asztalára tette.” – ahogy Kálvin fogalmazta. 
Ahogy egyszer valaki fogalmazott: „Ne az erősebb, hanem 
a gyengébb kezét keresd. Velünk vannak a szegények." 
(Varga R.) 

Mennyire reálisan fogalmazza meg ezt Pál, amikor ezt 
írta levelében [**]: „Ugyanis azért, hogy másoknak 
könnyebbségük legyen, nektek ne legyen nyomorúságotok. 
Ellenben az egyenlőségnek megfelelően a mostani időben 
a ti fölöslegetek pótolja azok hiányát, hogy máskor azok 
fölöslege is pótolja majd a ti hiányotokat, hogy így 
egyenlőség legyen;" (8, 13-14) 

Akik valaha kipróbálták, milyen szívből, jó kedvvel, 
talán kissé még erőnkön felül is adakozni, tudják, 
tapasztalták az Ige igazságát. Először is, hogy ők maguk is 
lelki értelemben kaptak belőle, nem is keveset. Sőt, abból 
éltek át valamicskét, amit Isten tesz velünk! Másodszor, 
hogy, amit adtak, Isten megáldotta sok jóval azok életében, 
akiknek, ahová adta. Harmadszor vagy soha nem 
hiányzott, amit odaadtak (mondjam így: továbbadtak 
[**]), vagy Isten kipótolta azt, sőt néha bőségesen 
visszaadta! Nagy titok ez! Így írja körül Pál apostol: „Aki 
sokat szedett, annak nem lett többje, és aki keveset, annak 
nem lett kevesebbje.” (8,15) (az Ószövetséget idézve); 
illetve egy áldás formájában: „Istennek pedig van hatalma 
arra, hogy minden kegyelmét kiárassza rátok, hogy 
mindenütt mindenkor minden szükségessel rendelkezzetek, 
és bőségetekből jusson minden jó cselekedetre.” (9,8) 

Ha Pál tanításának a mélyére nézünk itt a 2Kor-ban, 
akkor Jézus lelkületére bukkanunk, aki mindig azt 
hangsúlyozta, hogy nem az a lényeg, ami látszik, amit 
mutatsz, amit teszel – hanem az, hogy mi van belül, 
milyen szívvel teszed. Isten dolgaiban, a vallásos 
cselekedetekben egyedül a szíved számít – az, ahogyan 
teszed. Hiába adakozol sokat, ha keserűen, kényszerűen, a 
maradékodból teszed – ha nem a Szíved hálájából jön, 
embereknek tetszhet, Istennek nem. 

 
Itt érkezünk el a szívünkig. A lelki élet szintjén 

vizsgálva, még lényegesebb tanulságokra juthatunk. 
Szeretnél szívből adakozni, de valahogy nehéznek 
találod...? Vágysz rá, hogy egy régi bűnt letegyél, mert 
már nagyon szégyelled...? Irigyled azt, aki úgy szívből és 
egyszerűen tud imádkozni...? Te is szeretnél olyan lelki 
élményeket megélni, amit mások mesélnek...? Csodálod 
azt, aki annyira tud másokkal törődni...? „Aki szűken vet, 
szűken is arat...” Vess bőkezűbben! Törődj a lelkeddel! 
Szánj időt a lelki életedre! Senki nem spórol vetéskor! A 
fukarság, szűkkeblűség, kívülmaradás, takarékoskodás 
megbosszulja magát aratáskor… 

Hiszen annyi mindent kaptunk Istentől...! Olyan 
gazdagok vagyunk, amit aztán használhatnánk! Szánj időt, 
energiát az Ige olvasására! Hagyd, hogy megérintsen, 
átjárjon, eluraljon! Erre idő kell! A hit nem 
gyorsétterem...! [**] Vess bőkezűbben! Szánj időt, energiát 
imádságra! Hagyd, hogy Isten a Vele való elidőzés, 
közösség által formáljon. Vess bőkezűbben! Szánj időt, 
energiát másokra is! Nyílj ki a szolgálatra, és Isten Lelke 
által előtted is kincsestár nyílhat meg! Vess bőkezűbben! 
Legfőképpen pedig: nézz Jézus Krisztusra (aki neked is 
adatott!), elmélkedj Róla, foglalkozz Vele, szemléld...! Arra 
az Úrra, aki nem vonta ki magát, nem kerülte el sorsát, 
nem hagyta abba (mert ezt is jelenti a „szűken vet” 
kifejezés itt) – hanem mértéktelenül, mindent odaadott, 
odaadta az életét értünk… Isten az Ő Fiában a Szívét 
öntötte ki értünk! 

Ez a hála, ami mozgathat minket. Ez a forrása a 
tettnek, és áldásával az Ő dicsősége lesz nagyobb. Ennek 
az ereje, öröme hullámzik át rajtunk, akkor ez hatni fog 
másokra is, ez ihletni fog. (Ahogy az adakozás ügyében is 
ezt reméli az apostol levelében…) Ebben a mi vagyunk 
azok, akiken átmegy az áldás, Istent magát éli át, áldása 
járja át – ez pedig öröm, boldogság! 

A vetés öröm – és mindig reménység alatt történik. Az 
adakozásban és a lelki életben sem szabad másképp. Az 
odaadás, az önátadás sosem lesz másképp teljes, hanem 
ha az aratásra nézünk. „Aki bőven vet, bően is arat”! 
Nincs másképp adakozás, szolgálat, erkölcsi megjobbulás, 
szeretet, békesség...  

 Sóskuti Zoltán 


