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 AZ ISTENTISZTELET LITURGIÁJA: 
 

   CSEND  
 Vajon mi mit mondanánk, miről beszélnénk, 
mi lenne a legfőbb célunk, ha búcsúbeszédet 
kellene mondani a hozzánk közel állókhoz? 
 

 Köszöntés 
 Kezdő ének: 304:1  

(„Kapuk emelkedjetek…”) 
 Fő ének: 312 („Várj, ember szíve…”) 
  Fohász 
 Olvasmány [ középen] 
  Imádság 
 Gyermekek az Úr asztala körül 
 Igehirdetés előtti ének: 266:1 

(„Egek nagy Királya…”) 
 Alapige: Jn 16, 1;4;33a [ középen kiemelve] 
   Igehirdetés [ ld: túloldalon] 
  Csend 
  Imádság  
  Miatyánk  
 Úrvacsora előtti ének: KÉ 24  

(„Tégy újjá…”) 
 Úrvacsorai közösség – éneklés: 

367; 392; 395; 398; 436; 455; 463;  
464; 466; 467; 469; 134 

  Hirdetések [ ld: jobboldalon]  
 Záró ének: KÉ 28 („Uram, közel voltam…") 
  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 búcsúzott családja Bene Lászlóné sz. Papp 
Edittől. Isten segítse a gyászoló családot! 

Beszámoló az elmúlt hétről: Munkatársi Délután; 
evangélizációs szolgálat Rákosligeten; ökumenikus 
gyertyagyújtás; KeReT-Konfi délutá; gyülekezeti 
filmklub… 

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

A templomkertről… 
A karácsonyi újságunkba várjuk közösségünk 

tagjainak cikkeit az lp.rkeresztur@gmail.com címre. 
Idősek adventi vendégsége: december 14. 1200 A 

meghívókat rövidesen kézbe adjuk… 
Dec. 3. szombat: ADVENTI GYEREKDÉLUTÁN 

A honlapon regisztrálhatunk rá!
 
 

 SZÜLETÉSNAPOSOK KÖSZÖNTÉSE 

  OLVASMÁNY: JN 16, 1-33 
 „1. Ezeket azért mondom nektek, hogy meg ne botránkozzatok. 2. A zsinagógákból kizárnak 
titeket, sőt eljön az óra, amikor mindaz, aki megöl titeket, azt hiszi, hogy Istennek tetsző 
szolgálatot végez; 3. és mindezt azért teszik, mert nem ismerték meg sem az Atyát, sem 
engem. 4 Ezeket pedig azért mondom nektek, hogy amikor eljön ez az óra, emlékezzetek rá: 
én megmondtam nektek. Ezeket azért nem mondtam nektek kezdetben, mert veletek voltam. 5. 
De most elmegyek ahhoz, aki elküldött engem, és közületek senki sem kérdezi tőlem: Hova 
mégy? 6.Mivel azonban ezeket mondom nektek, szomorúság tölti el a szíveteket. 7. Én 
azonban az igazságot mondom nektek: jobb nektek, ha én elmegyek, mert ha nem megyek el, 
a Pártfogó nem jön el hozzátok, ha pedig elmegyek, elküldöm őt hozzátok. 8. És amikor eljön, 
leleplezi a világ előtt, hogy mi a bűn, mi az igazság, és mi az ítélet. 9. A bűn az, hogy nem 
hisznek énbennem;  10. az igazság az, hogy én az Atyához megyek, és többé nem láttok 
engem; 11. az ítélet pedig az, hogy e világ fejedelme megítéltetett. 12. Még sok mindent 
kellene mondanom nektek, de most nem tudjátok elviselni; 13. amikor azonban eljön ő, az 
igazság Lelke, elvezet titeket a teljes igazságra; mert nem önmagától szól, hanem azokat 
mondja, amiket hall, és az eljövendő dolgokat is kijelenti nektek. 14. Ő engem fog dicsőíteni, 
mert az enyémből merít, és azt jelenti ki nektek. 15. Mindaz, ami az Atyáé, az enyém; ezért 
mondtam, hogy az enyémből merít, és azt jelenti ki nektek. 16. Egy kis idő még, és nem láttok 
engem, de ismét egy kis idő, és megláttok engem. 17. A tanítványai közül némelyek ezt 
kérdezték egymástól: Mi az, amit mond nekünk: Egy kis idő, és nem láttok engem, de ismét egy 
kis idő, és megláttok engem, és ez: Mert én elmegyek az Atyához? 18. Ezt kérdezgették: Mi az 
a kis idő, amiről szól? Nem tudjuk, mit beszél. 19. Jézus észrevette, hogy meg akarják 
kérdezni, és ezt mondta nekik: Arról kérdezősködtök egymás között, hogy ezt mondtam: Egy 
kis idő még, és nem láttok engem, de ismét egy kis idő, és megláttok engem? 20. Bizony, 
bizony, mondom nektek, hogy ti sírni és jajgatni fogtok, a világ pedig örül; ti szomorkodtok, de 
szomorúságotok örömre fordul. 21. Amikor az asszony szül, fájdalma van, mert eljött az ő 
órája, de amikor megszülte gyermekét, nem emlékszik többé a gyötrelemre az öröm miatt, 
hogy ember született a világra. 22. Így most ti is szomorúak vagytok, de ismét meglátlak majd 
titeket, és örülni fog a szívetek, és örömötöket senki sem veheti el tőletek: 23. és azon a napon 
nem kérdeztek éntőlem semmit. 24. Eddig nem kértetek semmit az én nevemben: kérjetek és 
megkapjátok, hogy örömötök teljes legyen. 25. Ezeket példázatokban mondom nektek, de eljön 
az óra, amikor többé nem példázatokban szólok hozzátok, hanem nyíltan beszélek nektek az 
Atyáról. 26. Azon a napon az én nevemben kértek, és nem mondom nektek, hogy én kérem 
majd az Atyát értetek, 27. mert maga az Atya szeret titeket, mivel ti szerettek engem, és 
hiszitek, hogy én az Istentől jöttem. 28. Én az Atyától jöttem, és eljöttem a világba, de most 
elhagyom a világot, és az Atyához megyek. 29. Ekkor így szóltak hozzá tanítványai: Íme, most 
nyíltan beszélsz, és nem példázatot mondasz. 20. Most már tudjuk, hogy mindent tudsz, és 
nincs szükséged arra, hogy valaki megkérdezzen téged: ezért hisszük, hogy Istentől jöttél. 31. 
Jézus így válaszolt: Most hiszitek? 32. Íme, eljön az óra, sőt már el is jött, amikor elszéledtek, 
mindenki a maga otthonába, és engem egyedül hagytok: de én mégsem vagyok egyedül, mert 
az Atya velem van. 33. Ezeket azért mondom nektek, hogy békességetek legyen énbennem. A 
világon nyomorúságotok van, de bízzatok: én legyőztem a világot.” 
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BEVEZETÉS 
 

„Ezeket most miért mondod? Ezeket miért mondod 
el? Ezeket miért mondod el nekem?” – szoktuk 
egymástól kérdezni. A másik beszéde mögött keressük 
a szándékot, a motivációt, a célt… 

 
Jézus hosszan beszél halála előtt a tanítványaihoz.  
Miért? Mi a célja? 
Jánost nem véletlenül indította a Lélek, hogy 

mindezeket elevenítse fel és örökítse meg. 
 
Nagyon MEGHITT beszélgetés ez.  
Jézus másképp beszél, mint szokott.  
Beszéde tele van titkokkal.  
 
Jézus szavai egyszerre irányítják a tanítványok 

figyelmét a mennyei hazára és a földi realitásokra; a 
külső világra és a belső lelkivilágukra.  

Beszéde egyszerre emel fel és figyelmeztet a 
realitásokra 

Miért mondja el ezeket, miért beszél így? 
 
Három mondat szerepel a felolvasott részben, 

melyek mind így kezdődnek: „Ezeket azért mondom 
nektek…” 

Olvassuk el egymás után még egyszer: 
- „… hogy meg ne botránkozzatok” 
- „… hogy amikor eljön ez az óra, emlékezzetek 

rá: én megmondtam nektek”  
- „… hogy békességetek legyen énbennem" 
 
Vajon mi mit mondanánk, miről beszélnénk, mi 

lenne a legfőbb célunk, ha „búcsúbeszédet” kellene 
mondani a hozzánk közel állókhoz? 

 
Hadd „foglaljam össze” pár szóval, kicsit 

másképp: azért mondja el ezeket tanítványainak, hogy 
figyelmeztetésével megvédje őket, hogy majd 
visszaemlékezzenek szavaira (azok „bevésődjenek”), 
és hogy lelkük békében legyen. 

 

1. 
 

A „” szó eredeti jelentése ez: 
„megbotlani egy csapdában”, átvitt értelemben: 
„megbotránkozni”, „elbukni a hitben”, „kiesni a 
hitből”. Nem akarja Jézus, hogy az eljövendő 
üldözések, nehézségek megingassák a tanítványok 
hitét, elvegyék üdvösségüket. 

 
Így a zsinagógákból való kitiltás egy zsidó ember 

számára szörnyű tény volt, a közösségből és a 
vallásgyakorlatból való teljes kizárást jelentette… [**]  

A kiközösítés után üldözések és kivégzések 
következtek.  

Valóban ezeken kellett keresztül menniük azoknak 
a tanítványoknak, akik e beszédek alatt teljes 
nyugalomban hallgatták Jézus szavait… Gondoljunk 
csak bele: micsoda megrendítő ellentmondás – milyen 
más volt, amit éppen ők átéltek és az, amit Jézus mond, 
aki előre látta, hogy hamarosan elszabadulnak az 
események… [**] 

A külső veszélyek, a külső nyomás bizony próbára 
tudja tenni az ember hitét…, nem tudjuk, mi mennyire 
állnánk meg egy-egy ilyen helyzetben… [**] 

Ugyanakkor ilyen akadály, „prés” lehet az is, ha 
nem értjük Istent, nem értjük, mi történik… 

Bizony sokféle megpróbáltatás, csapda áll(hat) 
előttünk is, melyek megingathatnak bizony bennünket 
is! [**] 

A tanítványok látszólag megértették Jézust, a 
búcsúbeszédek végén hitükről tesznek bizonyságot – 
de Jézus figyelmezteti őket: nemsokára szétszóródnak 
ijedtükben. 

Ezeket a gyáva tanítványokat, akiket az első „szél 
szétfúj”, mégis éppen az menti meg majd, hogy Jézus 
felkészíti őket, szavai mélyen bele vésődnek lelkükbe, 
és lassan „előhívódnak”…  

 
2. 
 

Mert csakis Urunkkal való meghittségben 
elhangzó Igék, szavak vésődnek be igazán lelkünkbe. 

Ezek lesznek „előhívhatók”. E meghittség nélkül mi se 
várjuk, hogy „mélyre menjen” Isten Igéje! [**] 

Érdemes nagyon figyelni Isten Szavára, mert 
később ebből élünk, ezek adnak majd erőt, ezekbe 
kapaszkodhatunk, ezek bomlanak ki egyre jobban és 
jobban előttünk.  

Ahogy visszaemlékezünk rájuk, kibomlanak 
bennünk, egyre jobban értjük meg Urunkat! 

 
3. 
 

Vannak, akik a lelki békét a körülmények 
megváltozásától várják; mások a lelki békét különböző 
gyakorlatokhoz kötik, megint mások pedig a megfelelő 
hozzáállásra alapoznak… 

A lelki békéről beszéltek a sztoikus filozófusok 
[**], beszélnek róla a keleti vallások [**], és beszél 
róla a modern pszichológia [**].  

Jézus követőinek lelki békéje az Ő szavainak 
megértésén és azokban való bizalmon múlik. 
Szentlelkét ígéri tanítványainak, Aki minderre elvezet 
minket. 

„A tanítványok szomorúsága átmeneti, mint a 
szülő asszony fájdalma, és olyan örömre változik, 
amelynek Krisztus feltámadása az alapja, tehát szilárd 
alapon nyugszik.” (J.K.)  

A hívő ember lelki békéjének alapja a tovább-
látás, nemcsak a jelent látja. Ebben az, amit a 
tanítványok a kereszttel és a feltámadással 
kapcsolatban megéltek, fucsa, de mindig kiindulópont, 
forrás lehet számunkra a jövőt illetően. „A bizalom 
alapja Jézus győzelme a világ fölött.” (J.K.) 

* * * 
A búcsúbeszédek végére értünk. Azonban van 

ezeknél is mélyebb, meghittebb része János 
evangéliumának: a következő részben megengedi, 
hogy „belehallgassunk” Jézus halálra készülő 
imájába. [Ezzel folytatjuk majd sorozatunkat 
nagyböjtben…] 

 
            Sóskuti Zoltán 


