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 AZ ISTENTISZTELET LITURGIÁJA: 
 
 

   CSEND  
 Miért gyűlölték Jézust? Hát manapság 

követőit? Tapasztaltam már ebből 
valamit? 

 

 Köszöntés 
 Kezdő ének: 105:1 („Adjatok hálát…”) 
 Fő ének: 393 („Ne csüggedj el…”) 
 

  Fohász 
 Olvasmány [ középen] 
  Imádság 
 Gyermekek az Úr asztala körül 
 

 Igehirdetés előtti ének: KÉ 2 
(„Csak benned…”) 

 Alapige [ középen] 
   Igehirdetés [ ld: túloldalon] 
 

  Csend 
 Ráfelelő ének: KÉ 10 („Jézus, neved…”) 
  Imádság  
  Miatyánk  
 

  Hirdetések [ ld: jobboldalon]  
 

 Záró ének: : 396   
(„Ébredj, bizonyságtévő lélek…") 

  Áldás 
 Néhány ünnepi szó 
 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 
 

E héten temettük Kovács József testvérünket. Isten 
adjon vigasztalást családjának! 

Lelkipásztori beszámoló az elmúlt hétről...; további 
beszámolók: : Szerdai Bibliaóráról 

Szabados Ádám testvérünk temetése holnap 1300-kor lesz 
a Farkasréti Temetőben. 

Jövő héten kivételesen a lelkészi ügyeletek 
megcserélődnek 

Október 29-én szombaton 1500-kor Csordáséknál extra 
filmklub: Luther c. film – a Reformáció alkalmából 

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! 

A madárdombi Szt. Pál Templomban október 28-án 
pénteken 1830-kor Mozart: Requiem előadása lesz. A 
részvétel ingyenes. 

Jövő vasárnap Úrvacsorás Istentisztelet tartunk: - 
készüljünk rá lélekben 

Várunk "ügyelőket" Urnatemetőnk ünnepi nyitva tartása 
idejére - jelentkezni lehet: Szabó Zsuzsánál 

Lelkészi mail cím változás: a fontos, sürgősebb leveleket 
az új címre küldjük, a régebbire csak tájékoztató jellegű, 
gyors választ nem kívánó, "ráérősebb" leveleket...! 

Utánfutós autóra lenne szükség bútor szállításhoz... 
 INFORMÁCIÓK az új formájú liturgiás lap alján… 

 SZÜLETÉSNAPOSOK KÖSZÖNTÉSE 

 

 OLVASMÁNY: JN 15, 18-27 
 

Jézus mondja: "Ha gyűlöl titeket a világ, tudjátok meg, hogy 
engem előbb gyűlölt, mint titeket. Ha a világból valók 
volnátok, a világ szeretné a magáét, de mivel nem a világból 
valók vagytok, hanem én választottalak ki titeket a világból, 
azért gyűlöl titeket a világ. Emlékezzetek arra az igére, 
amelyet én mondtam nektek: Nem nagyobb a szolga az uránál. 
Ha engem üldöztek, titeket is üldözni fognak, ha az én igémet 
megtartották, a tieteket is meg fogják tartani. De mindezt az én 
nevemért teszik veletek, mert nem ismerik azt, aki elküldött 
engem. Ha nem jöttem volna, és nem szóltam volna hozzájuk, 
nem volna bűnük, most azonban nincs mentségük bűneikre.
Aki engem gyűlöl, gyűlöli az én Atyámat is. Ha nem tettem 
volna közöttük olyan cselekedeteket, amilyeneket senki más 
nem tett, nem volna bűnük. Most azonban látták azokat, és 
mégis meggyűlöltek engem és az én Atyámat is. De be kell 
teljesednie annak az igének, amely meg van írva az ő 
törvényükben: „Ok nélkül gyűlölnek engem. Amikor eljön a 
Pártfogó, akit én küldök nektek az Atyától, az igazság Lelke, 
aki az Atyától származik, az tesz majd bizonyságot énrólam;
de ti is bizonyságot tesztek, mert kezdettől fogva velem 
vagytok." 

 

 ALAPIGE: JN  15, 18-19 
(ld.: az Olvasmányban kiemelve) 

János evangéliuma-sorozat/37. : „ G Y Ű L Ö L E T ”  címmel .   
Liturgia: Kozák-Bella Virág lp. Igét hirdet: Sóskuti Zoltán lp. 
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Miért gyűlölte/gyűlöli a világ Jézust? János apostol egy másik írásában (János első 
levele) így figyelmeztet: „Ne csodálkozzatok, testvéreim, ha gyűlöl titeket a világ.”(1Jn 
3,13) Már hogyne csodálkoznánk! Miért gyűlölnek minket? Hiszen mi vagyunk a föld sója, 
a szeretet hirdetői…, nem? „Ok nélkül gyűlölnek engem [is]” – idéz maga Jézus is egy 
ószövetségi helyet önmagára nézve. Csakugyan ok nélkül? Jézus: odahajolt a 
szenvedőkhöz; betegeket gyógyított; csodákat tett; kenyeret szaporított; szeretetről beszélt 
(és élte is)… Akkor Őt miért gyűlölték? Sőt: Miért feszítették keresztre? 

János evangéliuma prológusában (bevezetőjében) így jelzi ezt előre: „a saját világába 
jött, de az övéi nem fogadták be őt.” (Jn 1,11) Végtelenül keserű szavak ezek, ha 
elidőzünk vele, egészen megdöbbentő, fájdalmas, sőt felháborító! [**] Miért gyűlölték hát 
ennyire Jézust? A válaszunk azért is fontos, mert nem hagyta tanítványait illúziókban – 
előre elmondta, hogy rájuk is ugyanaz a sors vár, ami Őrá: meg nem értés, elutasítottság 
és gyűlölet és ezek leképeződése, tettekben való megnyilvánulása pedig az üldözés. 

Nekünk is meg kell érteni azt, ahogy a világ viszonyul hozzánk: ahogyan a 
szomszédjaink, osztálytársaink, munkatársaink, rokonaink, közeli családtagjaink, 
barátaink meg nem értésével, elutasításával, közömbösségével (ami az egyik 
legkeményebb!!!), gyűlöletével és ezek különféle megnyilvánulásával találkozunk. Miért 
gyűlölték tehát Jézust ennyire? 

1. 
Képzeljünk el egy sötétségben élő várost, melynek lakói már megszokták a sötétet, 

alkalmazkodtak hozzá, ebben nőttel fel, ez a normális számukra, erre építettek fel 
mindent. Erre jön valaki, aki világosságot hoz, megmutatja, mint egy új találmányt vagy 
régen elfeledett kincset. Persze, hogy ezzel felborítja a rendet, bevilágít minden zugba, 
változtatásra k é n y s z e r í t . Ezért nem értik, haragot vált ki, frusztrációt okoz, 
kényelmetlen: el kell távolítani, hogy minden folytatódhasson úgy, ahogy eddig, ahogy 
megszoktuk... 

Jézus nem e világból való – azaz nem onnan nézi a dolgokat, 
nem aszerint gondolkozik, nincs eltorzulva... Ezzel szemben 
világunkat a sötétség. a gonosz erői járják át... A világ szó nagyon 
sokszor fordul elő János evangéliumában. „A világ itt az 
istenellenes létezők összességét jelenti, azokat, akik az élő Isten 
ellenségei akár vallásos, akár nem vallásos színben, akár a 
tradíció leple alatt.” (J.K.)  

János prológusa már előrejelzi a textusunkban is megbúvó 
választ is: „A világosság a sötétségben fénylik, de a sötétség nem 
fogadta be." (Jn 1,5) Mert a világosság egész más, mint a sötétség. 
Mert nem a világból való, mert nem az övék. Ezért mondja aztán 
Jézus követőinek: "Ha a világból valók volnátok, a világ szeretné a   
magáét” (19.v.) 

2. 
Jézus beszédei: igazság és leleplezés. Jézus tettei: radikális 

szembefordulás a korabeli normákkal, „trendekkel” (a 
szokásokhoz, bűnösökhöz való viszonyulás) Jézus lénye: megítél 
(csak gondoljunk a templomtisztítás mozdulatára!). Ezért elindul a 

harc. Míg „a világ totális igénnyel lép fel az emberrel szemben” (J.K.), Jézus szavai is, Ő 
maga is, az Ő követése is [ahogy erről múlt héten beszéltünk] teljes odaadást követel.  

Ezt a feszültséget, kétfelé szakító erőt nem lehet bírni: dönteni kell a kettő között! A 
kettő között pedig ott feszül a Golgotán a Kereszt. Ezért halt meg Jézus! Olyan értelemben 
is, hogy ez okozta halálát, ezért kellett szenvednie és kínhalált halni. Valamint olyan 
értelemben is, hogy azért halt meg értünk az Atya és önmaga akaratból (!!!), hogy 
h i d a t  verjen nekünk, és ezen át dönteni tudjunk, és át tudjunk állni az Isten oldalára.  

3. 
Érted ezt? Igazán? Szívből? A világ és Jézus világossága között feszültség van tehát. 

Érzékeljük ezt? Rányílt már a szemünk? Átmentél ezen a hídon? Már a másik oldalhoz 
tartozol? Már szereted a világosságot? Már nem félsz, ha rád világít? Már nem vágysz 
vissza a sötétségbe?  

Amíg ezekre nem nyílik rá a szemed és nincs egyértelmű válaszod, addig nem is fogsz 
találkozni ilyenféle gyűlölettel, addig sodródsz e világgal! A kereszt(y)éneket addig 
szereti a világ, amíg olyan „cukik”, amíg belesimulnak a rendszerbe, amíg nem túl 
hangosak, amíg „azért jófejek” és „haladnak a korral”, és persze nem „bigottak”! 

Idegenkedve nézünk a muzulmán hívőkre – de vajon imádkozunk-e naponta ötször? 
Szépen meg tudjuk mondani, a Jehova tanúi miben tévednek és miért olyan ellenszenves a 
tolakodásuk – de vajon van-e bennünk annyi elszántság, mint bennük a „maguk 
nemében”? [Ma fél nyolckor már kint álltak az Elágnál négyen is!] Hol van belőlünk a 
hitnek szenvedélye, ereje? 

4. 
Így ír János levelében: „Ne szeressétek a világot, se azt, ami a világban van. Ha valaki 

szereti a világot, abban nincs meg az Atya szeretete.” (1Jn 2,15) Hadd élezzem ki még 
jobban: Már  g y ű l ö l ö d  a sötétséget? 

Ha gyűlölöd a sötétséget, akkor az emberekre irgalommal nézel, hiszen érted 
már, azért ilyenek, mert nem látnak még. Bizony, ez az 
irgalom is tele van szenvedéllyel! Nem elég a rosszat utálni, 
szeretni kell a jót is! Ez „szenvedélyes” irgalom elvezet arra, 
hogy vidd a fényt, a világosságot: azaz beszélj Jézusról és 
mindarról, amit Tőle tanultál, s még inkább arról, amit Tőle 
kaptál. Ha elkezded Jézust követni, képviselni, Róla tanúságot 
tenni, te is azt kapod, amit Urad kapott!  Lesznek olyanok, 
akiket ez megérint, és csodák tanúja és eszköze lehetsz. Ám 
sokan lesznek, akiktől meg nem értést, bántást, gúnyt, 
nevetést, ellenségességet kapsz majd. Ez utóbbi ijesztő. Fáj. 
Rossz. Kellemetlen. Félelmetes. [**] Ilyenkor Victor János 
szavaira gondolj: „Ha fáj a szívüknek az ilyen elutasíttatás, abban 
találhatunk vigasztalást, hogy „az Ő nevéért” kell azt 
elszenvednünk. Nem is nekünk magunknak szól az ellenségeskedés, 
hanem Őneki, aki az Atyától jött. Ránk csak az Ő [Jézus] 
szenvedéséből hárul át valami. S az Ő keresztjével ilyen 
közösségben lenni nagy kitüntetés.”             Sóskuti Zoltán 

Nem ismertek rá a Megváltóra, nem ismerték fel
Jézust csodáiból.  Ennek következményeképpen 
pedig azt sem ismerték fel, hogy ki küldte Őt: az 
Atyát – márpedig aki Krisztust mellőzi, az mellőzi az 
Atyát is. 

Hiába látszik mindez tájékozatlanságnak, ez is bűn! 
Ezért mondja Jézus: "Ha nem jöttem volna, és nem 
szóltam volna hozzájuk, nem volna bűnük, most 
azonban nincs mentségük bűneikre. (...) Ha nem 
tettem volna közöttük olyan cselekedeteket, 
amilyeneket senki más nem tett, nem volna bűnük. 
Most azonban látták azokat, és mégis meggyűlöltek 
engem és az én Atyámat is." (22. ill. 24. vk.) 

Ma már a világnak szinte minden szegletében 
hirdettetik az Evangélium. Európa minderről hallott! 
Főként pedig mi, akik templomba járunk, igazán 
hallottunk Jézusról. A tájékozatlanság már 
mentségünk sem lehet... De vajon felismertük-e az 
Atyát...? 
 


