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 AZ ISTENTISZTELET LITURGIÁJA: 
 
 

   CSEND  
 Miért nem ad az Úr könnyebb életet? 

 Köszöntés 
 Kezdő ének: 68:1  

(„Hogyha felindul az Isten…”) 
 Fő ének: 470 („Úr Jézus, nézz le rám…”) 
 

  Fohász 
 Olvasmány [ középen] 
  Imádság 
 Gyermekek az Úr asztala körül 
 Igehirdetés előtti ének: 151 

(„Uram Isten, siess…”) 
 Alapige [ középen] 
   Igehirdetés [ ld: túloldalon] 
 

  Csend 
 Ráfelelő ének: KÉ 1  

(„A Mennyben fent a trónusnál…”) 
 
  Imádság  
  Miatyánk  
 

  Hirdetések [ ld: jobboldalon]  
 

 Záró ének: 471 („Fel, barátiim…") 
  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 
 

E héten temettük Dencs Lenkét, Kárándi Jánost és 
Holbis Ferencnét. Isten erősítse meg az őket 
gyászolókat! 

Beszámoló az elmúlt hétről: Imakör; Bibliaóra; 
gyülekezeti foci edzés… 

Ma Istentisztelet után rövid ebéddel indítva 
MUNKATÁRSI DÉLUTÁNT tartunk. Hívunk és várunk 
erre a délutánra minden gyülekezetünkben szolgáló 
testvért!  

A gyülekezeti filmklub (Csordáséknál: Vackor u. 
29.) következő alkalma: november 25. szombat 1500 

A vetítendő film: A bálnalovas. Bejelentkezés 
telefonon: 258-8212 ill. 06-30-835-4963 

Diakónia: december 11-ig várunk tartós élelmiszer 
adományt, amit gyülekezetünk nehezebben élő 
tagjainak adunk oda majd az ünnepek előtt. 

A karácsonyi újságunkba várjuk közösségünk 
tagjainak cikkeit az lp.rkeresztur@gmail.com címre. 

Idősek szokásos adventi vendégsége: december 14. 
1200 

Dec. 3. szombat: ADVENTI GYEREKDÉLUTÁN 
A honlapon regisztrálhatunk rá!

 
 

 SZÜLETÉSNAPOSOK KÖSZÖNTÉSE 

 

 
 

 OLVASMÁNY: LK 22, 39-46 
 

„Ezután eltávozott onnan, és szokása szerint az Olajfák 
hegyére ment. Követték a tanítványai is. Mikor pedig odaért, 
így szólt hozzájuk: Imádkozzatok, hogy kísértésbe ne essetek! 
Azután eltávolodott tőlük mintegy kőhajításnyira, és térdre 
borulva így imádkozott: Atyám, ha akarod, vedd el tőlem ezt a 
poharat; mindazáltal ne az én akaratom legyen meg, hanem a 
tied. Ekkor angyal jelent meg neki a mennyből, hogy erősítse 
őt. Halálos gyötrődésében még kitartóbban imádkozott, és
verejtéke olyan volt, mint a földre hulló nagy vércseppek.
Amikor az imádkozás után felkelt, odament tanítványaihoz, és 
látta, hogy a szomorúságtól kimerülve alszanak Ekkor így 
szólt hozzájuk: Miért alusztok? Keljetek fel, és imádkozzatok, 
hogy kísértésbe ne essetek!” 

 
 

 ALAPIGE: 2TIM 4, 6-8 
 

„Mert én nemsokára feláldoztatom, és elérkezett az én 
elköltözésem ideje. Ama nemes harcot megharcoltam, 
futásomat elvégeztem, a hitet megtartottam, végül eltétetett 
nekem az igazság koronája, amelyet megad nekem az Úr, az 
igaz bíró azon a napon; de nemcsak nekem, hanem 
mindazoknak is, akik várva várják az ő megjelenését.” 
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1. 
Mindig azt reméljük, hogy a következő hét, a 

következő év vagy a következő életkorszakunk könnyebb 
lesz. [**] Ám csalódunk: újabb és újabb harcok, 
küszködések, próbák jönnek. 

Mintha valóban csak ennyi maradna: „Ember, küzdj, 
és bízva bízzál”… Csak sokszor az a kérdés, miben 
bízzak, hogy élem túl az újabb és újabb kihívásokat? 

Miért nem ad az Úr könnyebb életet? (Aki 
könnyűnek érzi az életét, az vagy cinikus, vagy apatikus, 
vagy nem éli meg mélyen életét [**], vagy hihetetlenül 
alázatos ember!  

A külső és belső harcok végig kísérik életünket 
gyerekkortól a koporsóig. [Példák ]** 

Mindezt átszövi a hívő ember számára egy másik 
dimenzió, egy másik dimenzióban vívott küzdelem (mely 
sosem független az előbbieketől!): a sátán, a világ 
sötétsége elleni küzdelem. [Példák]** 

Ennek része, sőt harcterülete, frontja a szolgálatunk 
is! Milyen más így nézni szolgálatukat! [**] 

Újra kérdezem: mi végre mindez? Miért nem lehet 
egy kicsit könnyebb? Miért nem védi meg Isten e 
harcoktól legalább az övéit? 

 
2. 

Életünk harcaira ritkán gondolunk pozitívan – főleg 
előtte és közben. Utólag, ha megvívtuk, persze 
emlegetjük dicsekedve vagy hálát adva vagy 
tanulságként vagy hőstettként... [**] 

Éppen ebben a mozzanatban van elrejtve a titok! 
 

„Mert Ő kész megsegíteni azokat, akik vállalják a 
küzdelmet és kegyelmében bizakodnak: AZÉRT AD 

ALKALMAT A KÜZDELEMRE, HOGY 
DIADALMASKODJUNK ."  

(Kempis: Krisztus követése I/11/II.) 
 

Éppen ez adhat erőt, bátorságot, „benne maradást” 
előtte és közben! [**] 

A küzdelemben Isten segítségével és kegyelmével 
számolhatok, találkozom.  

Ezért a harcban diadalmaskodhatunk! Istennel, 
Istenért! Ennek pedig jó íze van, mennyei előíz! 

 

3. 
Sőt, Jézus győzelmébe „fonódok bele”, annak leszek 

része és részese!  
Jézus földi élete is szüntelen harc volt. Elejétől a 

végéig! Gondoljuk csak át! [**] 
Mindezt önként vállalta. 
Mindezt megküzdötte az Atyával – 

engedelmességben. 
A Gecsemáné kerti jelenet Jézus legbensőbb 

harcának megrendítő leírása. (Érdekes, hogy míg ez földi 
pályája vége felé történik, munkálkodása kezdetén is volt 
egy hasonló erejű nagy küzdelem: a pusztai háromszori 
megkísértése.) 

Mindezekben DIADALT aratott! A kereszt és az 
üres sír ennek a diadalnak örökké ragyogó jelei! 

 
4. 

Ennek a győzelemnek a híre, öröme, ereje adhat 
bátorságot, kedvet, erőt, hogy mi is vállaljuk a harcot. 

Ezt élte meg az apostol is! 
Megdöbbentően szép Pál búcsúbeszéde az efézusi 

vénektől! (ApCsel 20,17kk) Gyönyörűen példázza, 
milyen egy olyan élet, amely vállalta a harcot, és így 
átélhette a diadalt is! 

Harc nélkül nincs győzelem (a lelki életben 
különösen is igaz ez).  

Ha a harcot Istenben bízva vívom, akkor lesz diadal 
is! Már itt e földi életben is örülhetünk ennek – a 
teljessége, a nagy ünneplés pedig Odaát vár ránk! 
Olvassuk csak el ezzel a szemmel a Jel könyvét...! [**] 

 
Igen, Jézus ebbe hív meg bennünket, amikor követői 

leszünk. Isten munkatársaiként (mert elsősorban Isten 
munkatársai vagyunk, s csak ebben fedezhetjük fel és 
fogadhatjuk el egymást munkatársakként!!!) ezt a harcot 
vívjuk Vele és testvéreinkkel (lelki munkatársainkkal) 
együtt, egységben, „egy csapatban”, „egy seregben”! 

 
Tehát azért vívjuk csatáinkat, azért adja meg nekünk 

ezt a mi Urunk, hogy diadalmaskodjunk! 
Ilyen értelemben az Egyház, a gyülekezet Krisztus és 

követői diadalának színhelye! 
 

5. 

Igen, néha a tanítványok nem tudnak együtt küzdeni 
Urukkal – mint Péterék a Gecsemáné kertben és az azt 
követő napokban... 

Ám újra lehet kezdeni, sőt újra kell kezdenünk! 
Ahogy Péter és tanítvány társai is. Mekkora diadal 
következik ezek után! Ahogyan Ap Csel lapjain olvassuk, 
belerázkódik a szívünk! 

Ne add fel hát a harcot a bűneiddel, a félelmeiddel, 
rossz tulajdonságaid ellen, a világ lehúzó, „bedaráló” 
hatása ellenében, a küzdelmet az igazságért, az 
Evangéliumért, szeretteid megtéréséért..., azért, hogy 
kiábrázolódjon a Krisztus! 

 
Ezekben mind megtapasztalhatsz áldott diadalokat, 

melyek azt jelzik, azzal bíztatnak, hogy Isten Lelke 
munkálkodik benned és általad! Nincs ennél boldogabb, 
nagyobb győzelem! A Menny örömének 
megtapasztalására adnak ezek lehetőséget! Hogy is 
mondta Kempis Tamás?  

Vágysz erre a diadalra? Vállald a küzdelmet, bízzál 
az Atya megsegítő, „csakazértis-diadalt” adó 
kegyelmében! 

Minél többet érzel meg ebből a diadalból, annál 
jobban fogsz vágyakozni a Mennybe! 

Ezért sem gondolunk a Mennyre , ezért sem 
készülünk rá, ezért sem éljük át üdvösségünk hatalmas 
ajándékát...! 

E nélkül pedig nem értjük a Pál soraiból áradó 
reményt, örömet, diadalt! 

Jó lenne Pállal együtt így bevégezni: megharcoltam, 
elvégeztem, megtartottam! Jó lenne Pállal együtt 
megkapni Odaát a nagy diadalünnepen az igazság 
koronáját! Ehhez azonban harcolni, futni kell…! 

            Sóskuti Zoltán 


