
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 AZ ISTENTISZTELET LITURGIÁJA: 
 

   CSEND  
 Szoktál a gyülekezetünkért és tagjaiért hálát 

adni, könyörögni? Mi a legfőbb kérésed a 
gyülekezet számára? 

 
 Köszöntés 
 Kezdő ének: 25:1 („Szívemet Hozzád…”) 
 Főének: 370 („Jövel, Szentlélek…”) 
  Fohász 
 Olvasmány [ középen] 
  Imádság 

 Igehirdetés előtti ének: 488:1  
(„Szent vagy, szent vagy…”) 

 Alapige [ középen] 
   Igehirdetés [ ld: túloldalon] 
 

  Csend 
 Énekszolgálat: KÉ + 

(„Az Úr irgalma végtelen...”) 
  Imádság  
  Miatyánk  
 

  Hirdetések [ ld: jobboldalon]  
 

  Záró ének: : KÉ +   
Jézus, véred megtisztít, 

Véred ad új életet. 
Véred tesz ma szabaddá, 
Értem folyt e drága vér, 

Így a lelkem fehér, mint a hó,  
Úr Jézus, Te megölt Bárány. 

  Áldás 
 HIMNUSZ 

 

 GYÜLEKEZETI HIRDETÉSEK: 
 

 Kedd 1000: Baba-Mama Kör*   Szerda 900: 
Bibliaóra  Péntek 1700 IFI 2.-KonfIFI  

 Vasárnap 1000: Istentisztelet (közben nyáron 
gyermekmegőrzés**) 

 

BESZÁMOLÓ és HÁLAADÁS: gyülekezeti piknik  
Jövő vasárnap délután (14-1800 között lehet 

érkezni) várja szeretettel a lelkészcsalád az új 
parókia megtekintésére  gyülekezet tagjait. 

Házi Biblia Körök záróalkalma: JÚNIUS 27 1800 
Csoport Vezetők Köre záróalkalom: július 4. 1830 
Az Istentisztelet előtti/eleji csendről… 
A beázásról és annak (legközelebb elkerülendő) 

okairól… 
Segítőt keresünk a temetői szolgálatra…!  
Kérjük, hogy a sírok mértéktartó „díszítésében” 

legalább a gyülekezeti tagok mutassanak jó 
példát azzal, hogy nem zsúfolják tele a 
fedlapokat! 

A hűtőgép is közös eszközünk: jobban figyeljünk 
rá! 

Fémállvány kerestetik a temető rendbe 
hozásához – melynek tervezett időpontja jún.25. 
vagy júl 2. szombat. 

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: 
GYÜLEKEZETI TÖBBGENERÁCIÓS HÉT: JÚLIUS 10-15. 

NAPKÖZIS TÁBOR HITTANOSAINKNAK: AUGUSZTUS 1-5. 
 

 SZÜLETÉSNAPOSOK KÖSZÖNTÉSE 
 
 

Jézus, véred megtisztít, 

 OLVASMÁNY: EF 1, 1-14 
"1. Pál, Isten akaratából Jézus Krisztus apostola az Efezusban élő és Krisztus 
Jézusban hívő szenteknek: 2. kegyelem nektek és békesség Istentől, a mi Atyánktól 
és az Úr Jézus Krisztustól. 3. Áldott az Isten, a mi Urunk Jézus Krisztus Atyja, aki
megáldott minket mennyei világának minden lelki áldásával Krisztusban. 4. Mert 
őbenne kiválasztott minket magának már a világ teremtése előtt, hogy szentek és 
feddhetetlenek legyünk előtte szeretetben. 5. Előre el is határozta, hogy fiaivá fogad 
minket Jézus Krisztus által, akarata és tetszése szerint, 6. hogy magasztaljuk 
dicsőséges kegyelmét, amellyel megajándékozott minket szeretett Fiában. 7. 
Őbenne van – az ő vére által – a mi megváltásunk, bűneink bocsánata is; 
kegyelmének gazdagsága szerint, 8. amelyet kiárasztott ránk teljes bölcsességgel és 
értelemmel. 9. Mert úgy tetszett neki, hogy megismertesse velünk az ő akaratának 
titkát, amelyet kijelentett őbenne. 10. az idők teljességének arról a rendjéről, hogy 
Krisztusban egybefoglal mindeneket, azt is, ami a mennyben, és azt is, ami a földön 
van. 11. Őbenne lettünk örököseivé is, mivel eleve elrendeltettünk erre annak 
kijelentett végzése szerint, aki mindent saját akarata és elhatározása szerint 
cselekszik; 12. hogy dicsőségének magasztalására legyünk, mint akik előre 
reménykedünk Krisztusban. 13. Őbenne pedig titeket is, akik hallottátok az igazság 
igéjét, üdvösségetek evangéliumát, és hívőkké lettetek, eljegyzett pecsétjével, a 
megígért Szentlélekkel, 14. örökségünk zálogával, hogy megváltsa tulajdon népét az 
ő dicsőségének magasztalására." 
 

 ALAPIGE: : EF 1, 15-23 
"15. Én tehát, miután hallottam az Úr Jézusba vetett hitetekről és a bennetek minden 
szent iránt megnyilvánuló szeretetről, 16 szüntelenül hálát adok értetek, amikor 
megemlékezem rólatok imádságaimban; 17. és kérem, hogy a mi Urunk Jézus 
Krisztus Istene, a dicsőség Atyja adja meg nektek a bölcsesség és a kinyilatkoztatás 
Lelkét, hogy megismerjétek őt; 18. és világosítsa meg lelki szemeteket [Károli ford.: 
"szívetek szemeit"], hogy meglássátok, milyen reménységre hívott el titeket, milyen 
gazdag az ő örökségének dicsősége a szentek között, 19. és milyen mérhetetlenül 
nagy az ő hatalma rajtunk, hívőkön. Minthogy hatalmának ezzel az erejével
munkálkodott Krisztusban, amikor feltámasztotta őt a halálból, és jobbjára ültette a 
mennyekben, feljebb minden méltóságnál és hatalmasságnál, minden erőnél és 
uralomnál, sőt minden névnél is, amelyet segítségül hívnak, nemcsak ebben a 
világban, hanem az eljövendőben is. Mindent az ő lába alá vetett, és őt tette 
mindenek felett az egyház fejévé. Ez az ő teste, és teljessége annak, aki teljessé tesz 
mindent mindenekben." 
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BEVEZETÉS 
Hálát adok értetek az Úrnak, Testvéreim! Most 

aktuálisan, kiemelten azokért, akik az elmúlt hétvégén 
hittel, reménnyel tele, mosolyogva bíztatták a felelősség 
terhe alatt roskadozó, ingadozó lelkemet: „Nem lesz eső, 
csak imádkozni kell, Isten gondoskodik rólunk, csináljunk 
mindent úgy, ahogyan elterveztük!" Ezeket a tekinteteket 
nem fogom elfelejteni! Egyszerre megszégyenítő és 
felemelő volt számomra! 

Ünnep volt a múlt vasárnap. Hitünk, közösségünk 
ünnepe, melyben elhangzott a jóhír: ama "Szeretettben", a 
mi Urunk Jézus Krisztusban mi is az Atya Szeretettjei 
vagyunk, otthon lehetünk Isten Országában mi is – és így, 
leginkább így, mindenen túl, a gyülekezeti közösségben is! 

Minél többek élik ezt át közöttünk, annál gazdagabb 
lehet a hálaadásunk, mert minden gyülekezeti programon 
túl, ez számít igazán. Ez maga a gyülekezet lelkisége! [**] 

Igen, Pállal együtt mondom: "szüntelenül hálát adok 
értetek, amikor megemlékezem rólatok imádságaimban"!  

Azonban az apostol nemcsak hálát ad az efézusiak 
hitéért, amikor imádkozva Isten elé áll velük kapcsolatban, 
hanem kér is. Nézzük meg, miket kér Istentől az efézusi 
hívők számára, és fohászkodjunk vele együtt mi is 
mindezekért! 

1. 
Az első kérés így hangzik: „a mi Urunk Jézus Krisztus 

Istene, a dicsőség Atyja adja meg nektek a bölcsesség és a 
kinyilatkoztatás Lelkét, hogy megismerjétek őt"! (17.v.) 

A Szentlélekért mondott ima ez! Kevés ennél 
fontosabb van! Ugyanis nem emberi elme mutatványa, 
nem briliáns igehirdetések eredménye, nem tudós 
kutakodás folyománya elsősorban az, hogy valaki 
megismeri Istent, hanem Isten Lelkének csodálatos [**], 
kikutathatatlan [**], szuverén [**] és személyre szabott 
[**] munkája! Isten Lelkét itt Pál kétféle jelzővel illeti: 
bölcsesség és kinyilatkoztatás Lelke.  

Ma már sok-sok internetes oldalt találunk, ahol bölcs 
mondások között válogathatunk. Füveskönyvek sokasága 
áll rendelkezésünkre, hogy mind bölcsebbek lehessünk. 
Sokan azt mondják, a korral járó élettapasztalatból 
bomlik ki a bölcsesség. Megint mások valami "guru", 
nagy tanító árnyékában vélik meglelni a bölcsességet. 

Nos, azok a honlapok hetet-havat összehordanak, sok 
bölcsességnek látszó "ökörség" között találunk egy-két 
igazán figyelmet érdemlő, szellemes mondást - de bölccsé 
nem tesznek. A füveskönyvek is érdekesek, 
elgondolkoztatóak lehetnek, néha valóban felérnek egy 
"szellemi ablaknyitással" - de bölcsebbé nemigen tesznek. 
A korral, élettapasztalattal nem jár automatikusan a 
bölcsesség, erről sok lelkigondozó tudna beszámolni, de 
elég, ha körülöttünk körbenézünk... [**] Bizony a 
"gurukból" sem lehet "kiszippantani" igazán a 
bölcsességet, úgy, hogy egészen részünkké legyen. 

Bölcsesség és kinyilatkoztatás – nem véletlen 
szerepelnek egymás mellett. Isten a bölcsesség forrása. Ez 
az alap. Aki ezt nem hiszi teljes szívvel, el fog tévedni. Ezt 
az ószövetségi ember így mondta: „A bölcsesség kezdete 
az Úrnak félelme, és a Szentnek a megismerése ad 
értelmet." (Péld 9,10) Ha Isten a bölcsesség forrása, Őtőle 
áradhat felénk is. Ez viszont nincs "automatizálva". Adja, 
ha Ő akarja; annak, akinek akarja; akkor, amikor Ő akarja. 
Kijelentés, kinyilatkoztatás azt jelenti, hogy Isten saját 
akaratából úgy dönt, hogy elmond nekünk valamit, felfed 
előttünk valamit. Cseri Kálmán írja egy helyen: "A 
kegyesség az Isten iránti tisztelet és bizalom ötvözete." 
Igen, így ötvöződhet e kettő – különösen Krisztusban: Pál 
éppen azt ünnepli, hogy Krisztusban ez a miénk lehet, 
hogy Krisztusban megnyílt és bőven árad ez a forrás - 
Isten Lelke által. Ezt az áradást kéri az efézusiak számára. 
Neked ez vágyad? Szeretnéd Istent jobban és jobban 
ismerni? Vágysz Krisztust "bámulni", figyelni, követni? 
[**] 

2. 
Az második kérés így szól: „világosítsa meg lelki 

szemeteket [Károli ford.: "szívetek szemeit"], hogy 
meglássátok, milyen reménységre hívott el titeket, milyen 
gazdag az ő örökségének dicsősége a szentek között, és 
milyen mérhetetlenül nagy az ő hatalma rajtunk, hívőkön. 
"! (18-19.v.) 

Azt mondják, hogy az ismeret kitágítja a látóhatárt és 
örömöt ad. Hát mennyire sokszorosan igaz ez Isten 
megismerésére! Különös kifejezést találunk itt: "lelki 
szemek" vagy másként: „szívetek szemei". Van ugyanis 
egy másfajta látás, mint a földi, anyagi – másfajta látás, 
ami furcsa módon a még láthatatlanra irányul. Ez adatott 

Mózesnek is, akiről azt olvassuk a Zsidókhoz írott levél 11. 
részében, hogy „úgy élt, mintha látta volna a láthatatlant". 
Amíg hitre nem jutunk, ezek a lelki szemek "alszanak", 
"használaton kívül vannak". 

Milyen szép, amikor egy nyáron hátunkra fekve 
egyszerre csukott szemeinket felnyitjuk, és látjuk magunk 
felett egy gyönyörű fa gazdag lombozatát vagy a kék égen 
a bárányfelhők fenséges rajzolatát! Vagy amikor csukott 
szemeinket megnyitva látjuk szerelmünk arcát, vagy 
gyermekünk, unokánk mosolygását! Még ezeknél is szebb, 
amikor a "szívünk szeme" megnyílik és látunk! Vágyunk 
erre? Vágyunk rá, hogy Jézust megpillantsuk - valahogy 
belső lelkiképpen? [**] „Uram, hogy lássak..." - a vak 
Bartimeus testi és lelki szemei egyszerre nyíltak meg: látta 
Jézust és Vele a reménységet.  

Mit láthatunk mi ezekkel a lelki szemekkel? Először is 
a reménységünket: mely e földi életet és annak minden 
küszködését másképp láttatja, ám ez átnyúlik az 
örökkévalóságba, ahová tartunk! Tudom, hová tartok, 
tudom, hol lesz örök otthonom: ahová Jézus előre ment! 
Másodszor láthatjuk azt a gazdagságot, amit isten 
örökségének dicsősége jelent: ahogyan (nekünk már 
kétezer évre visszatekintve) sokan örökbe fogadtattak 
Krisztusban, és annyi-annyi gazdagságot kaptak ebből, 
hogy csak ámulunk, ahogy ezen híres és egyszerű életű 
szentek útjára gondolunk! Erre is megnyílhat a szemünk! 
Harmadszor pedig Istennek hatalmát bennünk – ugyanazt 
a hatalmat, annak ereje munkálkodik bennünk és 
közöttünk és általunk, amely Krisztust feltámasztotta! Ez is 
a miénk! Ennek kiáradását is kéri Pál az efézusiak 
számára! Nyíljon meg mindezekre a szemünk!  

 
BEFEJEZÉS 

Pál imádsága itt már átcsap végül egy himnuszba! 
Himnusz Krisztusról, az Ő hatalmáról, egészen a végső 
beteljesülésre, szent titkokig elhatva, leborulva. Mert 
minden ima célja valahol ez - hogy hálánk és kéréseink 
után leboruljunk a Szent előtt, dicsőítsük Őt mindenek 
felett! Ebbe hívja meg efézusi olvasóit Pál, beengedve őket 
imájába, "kihangosítva" azt a lelki utat, amit Isten előtt, 
rájuk gondolva tesz meg... Adjon Isten ilyen imákat nekünk 
is Testvéreinkért: hálát adva, kérve és leborulva himnuszt 
zengve!                                                             Sóskuti Zoltán 


