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 AZ ISTENTISZTELET LITURGIÁJA: 
 
 

   CSEND  
 Hívő vagy? Hiszel Jézusban / Jézusnak? 

És követője is vagy? 
 

 Köszöntés 
 Kezdő ének: 329:2  

(„Nem éltem még e föld színén…”) 
 Keresztelés: Bálint Virág; Duró Ádám 
 Fő ének: 299  („Jézus hív…") 
 

  Fohász 
 Olvasmány [ középen] 
  Imádság 
 

 Gyermekek az Úr asztala körül 
 

 Igehirdetés előtti ének: 155 
(„Ó, Úr Isten, légy közöttünk…”) 

 Alapige [ középen] 
   Igehirdetés [ ld: túloldalon] 
 

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

  Hirdetések [ ld: jobboldalon]  
 

 Záró ének: : KÉ 8  („Isten velünk…") 
  Áldás 
 HIMNUSZ 

 GYÜLEKEZETI HIRDETÉSEK: 
 
 

 Kedd 1000: Baba-Mama Kör  Szerda 900: Bibliaóra 
 Csütörtök 1805 Gyülekezeti foci edzés ált. isk. gyerekeknek 

 Péntek 1630 KonfIFI  Péntek 1800: IFI 2.  
 Vasárnap 900: Kánon Kör  

  Vasárnap 1000: Istentisztelet párhuzamosan 
gyermekistentisztelet több csoportban; valamint hittanórák 

óvodákban, iskolákban ill. Házi Biblia Körök 
 
 

Lelkipásztori beszámoló az elmúlt hétről...; további 
beszámolók: : KeReT-Konfis délután; Filmklub; 
műszaki ügyek; egyházmegyei lelkész értekezlet 

A Munkatársi Hétvége ELMARAD - sajnos kevesen 
jelentkeztek (a szolgáló tagok számához képest), ezért 
helyette november 20-án Istentisztelet után rövid 
ebéddel indítva Munkatársi Délutánt tartunk, majd ezt 
követően Presbiteri gyűlést. Hívunk és várunk erre a 
délutánra minden gyülekezetünkben szolgáló testvért! 

Az Istentisztelet előtti csendről sokadszor... 
A madárdombi Szt. Pál Templomban október 28-án 

pénteken 1830-kor Mozart: Requiem előadása lesz. A 
részvétel ingyenes. 

Legközelebbi Úrvacsora: 2016. október 30. 
Várunk "ügyelőket" Urnatemetőnk ünnepi nyitva 

tartása idejére - jelentkezni lehet: Szabó Zsuzsánál 
Lelkészi e-mail cím változás: a fontos, sürgősebb 

leveleket az új címre küldjük, a régebbire csak 
tájékoztató jellegű, gyors választ nem kívánó, 
"ráérősebb" leveleket...! 

 INFORMÁCIÓK az új formájú liturgiás lap alján… 
 
 
 

 SZÜLETÉSNAPOSOK KÖSZÖNTÉSE 

 
 

 OLVASMÁNY: JN 15, 9-17 
 

Jézus mondja: "Ahogyan engem szeretett az Atya, úgy szeretlek én 
is titeket: maradjatok meg az én szeretetemben! Ha parancsolataimat 
megtartjátok, megmaradtok a szeretetemben, ahogyan én mindig 
megtartottam az én Atyám parancsolatait, és megmaradok az ő 
szeretetében. Ezeket azért mondom nektek, hogy az én örömöm 
legyen bennetek, és örömötök teljes legyen. Az az én 
parancsolatom, hogy úgy szeressétek egymást, ahogyan én 
szerettelek titeket. Nincs senkiben nagyobb szeretet annál, mint ha 
valaki életét adja barátaiért. Ti barátaim vagytok, ha azt teszitek, 
amit én parancsolok nektek. Többé nem mondalak titeket 
szolgáknak, mert a szolga nem tudja, mit tesz az ura. Titeket 
azonban barátaimnak mondalak, mert mindazt, amit hallottam az én 
Atyámtól, tudtul adtam nektek. Nem ti választottatok ki engem, 
hanem én választottalak ki titeket, és arra rendeltelek, hogy 
elmenjetek és gyümölcsöt teremjetek, és gyümölcsötök 
megmaradjon, hogy bármit kértek az Atyától az én nevemben, 
megadja nektek. Ezeket azért parancsolom nektek, hogy szeressétek 
egymást." 

 

 ALAPIGE: JN  15,10 
(ld.: az Olvasmányban kiemelve) 

János evangéliuma-sorozat/36. : „ M A R A D J A T O K  A  N Y O M O M B A N ”  címmel .   
Liturgia: Kozák-Bella Virág lp. Igét hirdet: Sóskuti Zoltán lp. 

I S T E N T I S Z T E L E T  a Budapest-Rákoskeresztúri Református Egyházközségben, 2016. október 16.   

  CÍMÜNK: Bp. 1173 Pesti út 31.  WEBLAPUNK: k e r e s z t u r . w b i . h u  BANKSZÁMLASZÁM: 10700615 44644905 51100005 ALAPÍTVÁNYUNK:  Keresztúri Református Misszió Alapítvány:  18195998-1-42 
ELÉRHETŐSÉGEINK: Sóskuti Zoltán lelkipásztor:  06-30-822-5435; parókia: 209-4267;  [sürgősebb levelekre]: lp.rkeresztur@gmail.com [ráérős levelekre]: soskutizoltan@gmail.com Fogadó órája:
szerda 15.00-18.30 + megbeszélt időpontokban; Kozák-Bella Virág beosztott lelkész:  06-30 581 7315;  bellavirag@gmail.com Fogadó órája: kedd 15.00-18.30 + megbeszélt időpontokban ; Dr. 
Hajdú Csaba főgondnok:  06-30-618-7651; Kelemen Zoltán gondnok:  06-30-691-8098  kelemenzo@gmail.com 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: 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    



 

BEVEZETÉS 
"Lehetsz a barátom, ha azt játszunk, amit én akarok." - 

mondja egyik kisgyermek a másiknak. "Ha szeretsz, 
megteszed értem" - zsarolja szerelmesét valaki. "A 
szófogadó gyerekeket szeretem" - mondja a tanító néni... 
Folytathatnám a sort... Nem szép dolgok ezek, de az 
emberi szeret ilyen tökéletlen, ilyen önző, ennyire 
feltételes. De az isteni szeretet...? Az lehet ilyen? Azt 
tanultuk, hogy az Isteni Szeretet feltételek nélküli. Akkor 
hogyan mondhatja Jézus: akkor szeretlek titeket, akkor 
lesztek a barátaim, ha azt csináljátok, amit 
parancsolok...? Különben nem...?  

Miről is szól ez a szakasz? Hadd kezdjem a 
válaszkeresést egy különös mondattal: JÉZUS URUNK 
NEM (CSUPÁN) HITRE HÍVOTT EL MINKET, HANEM 
KÖVETÉSRE - kicsit másképp: nem arra, hogy (csupán) 
higgyünk Benne, hanem arra, hogy kövessük is! 

A HITBŐL FAKAD A KÖVETÉS 
A hit ugyanis nem minden. Nem a cél! A hit eszköz. Ez 

a gondolatmenet Soltész Sanyi testvérünk egyik áhítatát 
olvasva indult el bennem - ezt írta: "A döntés alapja az, 
hogy követem-e Jézust, vagy sem. Rajtam is múlik, hogy 
milyen életem lesz az örökkévalóságban, ezért nem 
maradhatok tétlen, mindenképpen döntenem kell. „Én 
vagyok az út, az igazság és az élet; senki sem mehet az 
Atyához, csak énáltalam.” (Jn. 14,6)"  

Meghökkentett és gondolkodásra késztetett. Igen, 
mennyire elhanyagoljuk a KÖVETÉST, pedig az 
Újszövetség szereplőinél mind ezt látjuk: igaz, Jézus a 
hitet kereste bennük, de akik igazán hittek követték is 
Jézust, követték azt az életet, amit Ő élt. 

Te hiszel Istenben? Nagyon jó! Hiszed azt, amit 
Krisztus mond? Nagyszerű! Akkor követed is Jézust? ... 
Kérdezed: Mit jelent ez? Másképp fogalmazva: Úgy is 
élsz. úgy is gondolkozol, ahogyan Jézus (tanított)? 
Csupán HÍVŐ vagy? Vagy KÖVETŐ is? 

Nem elég hinni. Pontosabban: az igazi hitből követés 
fakad. A követésben pedig erősödik a hit. Oda-vissza 
hívja elő egyik a másikat! Olyan ez, mint az akkumulátor: 
ha nem töltik újra azzal, hogy megy az autó, lemerül. 
Félreértjük a reformátorokat, ha csupán a hitet 
hangsúlyozzuk, akkor is, ha ők a cselekedetek ellen 
szóltak (de csakis az üdvösség tekintetében, mint az 

érdemszerzést eszközeként vetették el). Olyan könnyen, lazán 
odavetjük: "a hit a lényeg - hiszek a magam módján. Nem kell 
ahhoz templomba menni, egyházi formákkal élni, Bibliát 
olvasni, böjtölni, imádkozni... A hit a lényeg." 

Jól ismerjük az efféle félreértésre Jakab levelének kemény 
és ironikus figyelmeztetését: "Te hiszed, hogy egy az Isten. 
Jól teszed. Az ördögök is hiszik és rettegnek." Majd így 
folytatja: "Akarod-e hát tudni, te ostoba ember, hogy a hit 
cselekedetek nélkül meddő?" (Jak 2, 9-10) Ez az üzenet, ez az 
EGYENSÚLYBA ÁLLÍTÁS volt Jakab levelének hangsúlya, 
küldetése. Ma is rászorulunk erre az intésre - különösen is a 
protestáns világban: ahol hangsúlyozzuk a hitet, a 
cselekedetek kárára (túlkompenzálva ennek ellenkezőjét [**], 
melyre reformátor eleink reagáltak). A korábbi századokban 
ezt az egyensúlyt kereste a puritanizmus és a pietizmus 
megannyi áldott képviselője. Mi pedig csak hajtogatjuk: "Sola 
fide" (Egyedül hit által), mintha nem lenne ennek a hitnek 
radikális következménye az életünkre nézve, inkább elaltat: 
"végül is hiszek". Vagy hozzátesszük: "Sola gratia" (Egyedül 
kegyelemből) - ami szintén igaz az üdvösségünkre nézve; 
csakhogy ez nem mentség arra, hogy nem alakulunk, 
mondván: "gyarló vagyok, nem változom, úgyis csak Isten 
kegyelméből megyek a Mennybe", és nem csinálok semmit... 

Jézus követésre hívott, hogy nyomdokaiban járjunk. Ő 
maga, azaz lénye, szavai, hozzáállása, tettei, áldozata, tehát 
egész lénye, Ő maga az ÚT, amit számunkra kijelölt. Járod 
ezt az utat? Ez jellemez? Legalább vágyakozol erre vagy már 
lemondtál róla? Igyekszel rá, vannak már legalább apró jelei 
ennek?  

A igaz hit mindehhez az eszköz, a motiváló erő, a hűség 
záloga - a hit mely megnyitja a lelkünket és aztán ösztönöz  
belülről Jézus követésére, amely aztán mindennek ellenére 
ezen az úton tart bennünket. Erről ismertetik meg az igaz hit! 
Az igaz hit ugyanis "működik". Ha nem "működik" az 
életedben, akkor a hiteden még "állítani kell".  Sokaknak van 
hite, de nem az a hit, amiről Jézus beszél - az akkor egy 
"másik cég"... Ez a hit tehát nem egy elméleti hit, nem annyi, 
hogy "hiszem, hogy van Isten" - ez KAPCSOLÓDÁS, és mint 
olyan, sosem lehet meddő. 

A hit arra való, hogy engedjünk Istennek, aki nem 
egyhelyben állásra, hanem útra hív minket. A Jn-sorozatunk 
előző Igehirdetése ezt a címeket kapta: "Maradjatok 
énbennem"; a mai ezt folytatva így hangzik: "Maradjatok a 
nyomomban".  

A KÖVETÉSBŐL FAKAD A SZERETETBEN MARADÁS 
Hadd válaszoljak ezek után a bevezetőben feltett kérdésre! 

Hogyan is olvastuk? "Ha parancsolataimat megtartjátok, 
megmaradtok a szeretetemben, ahogyan én mindig 
megtartottam az én Atyám parancsolatait, és megmaradok az 
ő szeretetében."  

Itt a parancsolatok megtartása és a Krisztus szeretetében 
való megmaradás közötti kapcsolat nem előzetes feltétel, 
hanem utólagos következmény! Nem attól (azért) fog szeretni 
Isten, ha megtartod a parancsolatait - hanem, ha Jézus útján 
jársz, Jézust követed, Jézusnak engedelmeskedsz, akkor 
maradsz benne Isten Szeretetében. Tehát nem ő vet el, te 
mászol ki ebből a védettségből! 

A megmaradás, a Benne maradás útja a követés, melynek 
útjelzői [**], védőkorlátjai [**] a parancsolatok. Azaz nagyon 
egyszerű képeket segítségül hívva: ne csodálkozz, hogy 
eltévedsz és nem érsz célba, ha nem törődsz a 
turistajelzésekkel; ne lepődj meg, ha áttörve a téged "gátló" 
védőkorlátokat, autóddal a szakadékban találod magad! 

Az Alapige második fele már a misztériumba "nyúlik át": 
Jézus is engedelmes az Atyának, így maradt meg szeretetében. 
A misztikus egység, egyet akarás, összetartozás, unio-
communio (egyesülés-közösség) titka ez, amibe mi is 
meghívást kaptunk, részesedhetünk belőle, ha hit által 
"belelépünk" és engedelmességgel benne is maradunk. A 
"modell" tehát az Atya és a Fiú kapcsolata. Ennek mintája a 
mi kapcsolatunk a Fiúval, mely modellje lesz annak, ahogyan 
mi kapcsolódunk testvéreinkhez. 

ÖSSZEFOGLALVA: 
Így foglalja össze ezt a szakaszt nagyon szépen egy 

magyarázója: "Az Atya Krisztus iránti szeretetével kezdődik 
(9. vers), majd Jézus barátai iránti szeretetében folytatódik 
(9.12-13.), ennek fordítottja a tanítványok Krisztus iránti 
szerető engedelmessége (10.14.), s végül az egymás iránti 
szeretetükbe árad szét (12.17. versek). Ez a szeretet lesz 
örömük forrása (11. vers) és az Úrhoz fűződő bensőséges 
barátság lényegi feltétele (14-15. versek)." 

A kiindulópont: Jézus életét adta értünk. Ezt hinnünk 
kell.  Az igazi hit kapcsolódik Jézushoz (barátaivá 
leszünk), belekapcsolódik az Ő útjába, és követéssé érlelődik.  

Ennek a követésnek a velejárója pedig a Benne maradás 
Jézus szeretetében. Ez pedig kiárad testvéreink felé. 

      Sóskuti Zoltán 


