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J á n o s  e v a n g é l i u m a - s o r o z a t / 4 1 .  
„ MI JÉZUS VÁGYA?”  címmel 

Igét hirdet: Hekli Katalin rákospalota-óvárosi lp. Liturgia:Sóskuti Zoltán lp. 

 OLVASMÁNY: JN 17, 18-26 
 

 „Ahogyan engem elküldtél a világba, én is elküldtem őket a 
világba: én őértük odaszentelem magamat, hogy ők is 
megszentelődjenek az igazsággal. De nem értük könyörgök 
csupán, hanem azokért is, akik az ő szavukra hisznek énbennem;
hogy mindnyájan egyek legyenek, ahogyan te, Atyám, 
énbennem, és én tebenned, hogy ők is bennünk legyenek, hogy 
elhiggye a világ, hogy te küldtél el engem. Én azt a dicsőséget, 
amelyet nekem adtál, nekik adtam, hogy egyek legyenek, ahogy 
mi egyek vagyunk: én őbennük és te énbennem, hogy teljesen 
eggyé legyenek, hogy felismerje a világ, hogy te küldtél el 
engem, és úgy szeretted őket, ahogyan engem szerettél. Atyám, 
azt akarom, hogy akiket nekem adtál, azok is ott legyenek 
velem, ahol én vagyok, hogy lássák az én dicsőségemet, amelyet 
nekem adtál, mert szerettél engem már a világ kezdete előtt.
Igazságos Atyám, a világ nem ismert meg téged, de én 
megismertelek, és ők is felismerték, hogy te küldtél el engem.És 
megismertettem velük a te nevedet, és ezután is megismertetem, 
hogy az a szeretet, amellyel engem szerettél, bennük legyen, és 
én is őbennük.” 

 
 ALAPIGE: JN 17,23 

 (ld.: kiemelve az Olvasmányban) 
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   CSEND (9 55-től) 
 

  Köszöntés 
  Kezdő ének: 138:1 („Dicsér Téged teljes szívem…”) 
  Fő ének: 234 Jer kérjük Isten áldott Szentlelkét…”) 
 

  Fohász 
 Olvasmány [ középen] 
  Imádság 
 

  Gyermekek az Úr asztala körül 
  Igehirdetés előtt: KÉ 22 („Szálljon hangunk…”) 
 

 Alapige [ középen] 
    Igehirdetés [ ld: túloldalon] 
 

  Ráfelelő ének: KÉ 9 („Jézus életem, erőm, békém…) 
  Csend 
  Imádság  
  Miatyánk 
 

  Hirdetések [ ld: jobboldalon]  
 

  Záró ének: 395 („Isten szívén megpihenve…”) 
  Áldás 
 HIMNUSZ 
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 GYÜLEKEZETI HIRDETÉSEK: 
E héten temettük Baumgartner Imréné sz. Imre 

Erzsébetet – szeretteinek Isten vigasztalását kívánjuk 
Ma 1215-kor temetjük Mezei Lajos testvérünket 

altemplomunkban 
BESZÁMOLÓK: hétfői pakolásról és az urnatemető 

rendbehozásáról (köszönjük!); a KonfIFIseknél Kovács 
Lajosné Etelka tett nagy erővel bizonyságot 

A havi Úrvacsorás Istentiszteletekről… 
15-én szerdán NEM TARTUNK Bibliaórát, Kérdések óráját 

és fogadóórákat  -  Temetőnk ZÁRVA LESZ márc. 15-én 
(egész nap) és márc. 17-én (pénteken). 

A csütörtöki gyül. fociedzés is kivételesen ELMARAD 
Jövő vasárnap Férfi Kör lesz 1530-tól Csordás Jánoséknál 
NYÁRI TÁBOR július 9-14. (jelentkezés 8000 Ft/fő vagy 

15000 Ft/család előleggel Hidasi Zsoltnál és Rácz 
Kornéliánál) Árak: Fb-on ill. honlapon. 

IFI NAP: március 25. 
Tavaszi KONFIFI Hétvége: április 21-23. 
Március 28-tól  indul 10 kedden át a KERESZTKÉRDÉSEK 

sorozat is, melynek SZÓRÓLAPJÁT, meghívóját a 
kapuban elvehetjük és kézbe adhatjuk annak, aki felé 
Isten indít minket. 

Az adó 1%-hoz: A Magyarországi Református Egyház 
technikai száma: 066; az Alapítványunk neve és 
adószáma a liturgiás lap bal felső sarkában található… 

 

 SZÜLETÉSNAPOSOK KÖSZÖNTÉSE 

RENDSZERES ALKALMAINK:  Kedd 1000: Baba-Mama Kör 
 Szerda 900: Bibliaóra  Szerda 1830: Kérdések órája *1. és 3. szerda

 Péntek 1630 KonfIFI  Péntek 1800 IFI  Vasárnap 900: Kánon 
Kör   Vasárnap 1000: Istentisztelet felnőtt ill. gyerek (4 csoportban) 

valamint  Házi Biblia Körök *4 csoportban kéthetente   Férfi ill. Női Kör 
minden hó 3. ill. 4. vasárnap du. 15.30 KeReT-Konfi Délutánok havonta szombat du.

ill. óvodai- és iskolai hittanórák 



 

Kedves Testvérek! 
Hálatelt szívvel hallottam azt, hogy az istentiszteleti 

liturgiában kiemelt szerepe van a csendnek, amire azt 
gondolom minden jelenlévőnek nagy-nagy szüksége van. 
Helye kell, hogy legyen életünkbe a mindennapok 
sodrásból való kikapcsolódásnak és a Szentlélek munkája 
nyomán az Isteni jelenlétbe való bekapcsolódásnak. Csak 
Te és az Isten. Lélekben elé borulva, megvallva Néki 
mindent igazán… Nem hallja más szavadat csak Ő.  

Minket azonban az Úr, abban a különös kegyelemben 
részesít, hogy hallhatjuk a Mester szavát, az Ő imáját. 
Azt, amikor akkori tanítványaiért könyörög: „Szenteld 
meg őket a te igazságoddal: a te ígéd igazság.” (17) és 
azt is, amikor érettünk, mai követeiért, követőiért 
fohászkodik „Én ő bennök, és te én bennem: hogy 
tökéletesen eggyé legyenek.” (23)  

Újra és újra olvastam ezt az igeszakaszt, szerettem 
volna jól érteni ennek sorait. Mi Jézus vágya? Mit visz Ő 
személyes kérésként Mennyei Atyja elé? Két választ 
találtam a felolvasott versekben:  

1. „Hogy elhiggye a világ, hogy te küldtél engem.” (21)  
2. „Hogy megismerje a világ, hogy te küldtél engem.” 

(23) Első hallásra öncélú kéréseknek tűnhetnek ezek. Ne 
feledjük el, az Isten féltőn szerető Úr. Ez pedig olyan 
féltékeny szeretetet jelent, amiben –ember-ember 
kapcsolatától eltérően – nem az én a fontos, hanem az 

ő, az a másik. Jelen esetben, Te és én Testvérem.  
1. Olyan sok mindent próbálunk lenyomni felebarátink 

torkán a mindennapokban. Higgyél! – parancsoljuk, 
hitoktatói szerepünket hangoztatva. Hidd el, hogy Jézust 
Isten küldte! Hibás képlet, hibás akarat ez Testvérek. Mi 
hitoktatók sohasem, „csupán” hittanoktatók lehetünk 
Isten kegyelméből. A Róla szóló tudománynak a 
továbbadói, a megértett ismeretek tolmácsolói, de hit 
átadók sohasem. A hit drága ajándék. Amelyet mindenki 
személyes döntése nyomán maga fogad el, vagy épp 
maga válik elutasítójává. Hit által mindenki maga kell, 
hogy bizonyosságra jusson abban, hogy Jézus Krisztus az 
Isten küldötte, a megígért Messiás, az ő személyes 
Megváltója, „aki elvégezte azt a munkát, amelyet reá 
bízatott” (4). Ez pedig a menny dicsőségének elhagyása, 
az emberi forma felvétele, a keresztfáig való 
engedelmesség, a halál, és a halál fullánkjának 
kiszakításával pedig a dicsőséges feltámadás megbízatása 

volt. Nem maga miatt, – még egyszer mondom – értünk 
vállalta mindezt. Jézus azért könyörög, hogy az Istentől 
való eljövetelével együtt, ezt is higgyék el övéi. Hiszed-é 
ezt? – válaszolj magadban erre a kérdésre majd a csendben 
Testvérem. 

2. Valamit azonban meg kell tenned a másik emberért is. 
Elénk kerül az a mondat Jézus imájában, amikor arra kéri 
az Atyát, hogy „ismerje meg a világ, hogy te küldtél 
engem”. Itt az egyén felelőssége, azaz a Te és az én 
felelősségem kerül előtérbe. A szentek egyessége. Ami 
egyrészt jelenti az igaz és teljes kapcsolatot Krisztussal, 
másrészt az Atyával és nem utolsó sorban egymással is. 
Mert Jézus parancsa nyomán nekünk a világ 
világosságának, hegyen épített városnak kell(ene) lennünk. 
(Máté 5,14) Véka alá rejtett gyertyaként, megíztelenedett 
sóként nem tudunk utat mutatni Jézus felé. Meg kell, hogy 
legyen a személyes meggyőződés (Gal.2,20), és aztán át 
kell, hogy ragyogjon rajtunk Krisztus, ahogyan Túrmezei 
Erzsébet fogalmaz versében az igaz tanítványi lét 
lényegére utalva. (Átragyog e rajtunk?) Tovább víve ezt a 
gondolatot feltehetjük a kérdést: Hogyan lehet jelenlétünk 
ebben a világban – önmagunkon túl mutató – igazi JEL-lé? 
Ha a tanítványok egymás között is egyek. Az ige szava 
szerint, a tökéletes egység, és a szeretet által. Előbbiről 
szólok... 

Tökéletes egység… míg a 21. versben „csak” arról van 
szó, hogy mindnyájan egyek legyenek a tanítványok, 
ahogyan Jézus egy az Atyával, és az Atya egy a Fiúval, itt 
ott van ez az egyszerű, rövid kis plusz szó, tökéletesen. 
„Tökéletesen egyek legyenek.” Egyek vagyunk – mondjuk, 
hangoztatjuk sokszor – saját magunkat is áltatva, becsapva 
ezzel. Krisztussal teljesen egyek, csak épp a másikkal 
meghasonulva... Hazugság. Lehet a hitvesi közös ágyban 
mégis külön feküdni, lehet egy családban megkeseredett 
szívvel élni, lehet egy közösségben a külső, egységesnek 
tűnő látszat ellenére, klikkesedni, széthúzni. Konkrét 
példákat, egészen friss heti élményeket is hozhatok 
illusztrációként. Idős édesapa beszél fájdalmasan az 
otthonuk falai között élő egy szem fiúgyermekkel való 
kapcsolatáról, aki lélekben esztendőkkel ezelőtt messze 
szakadt már tőlük. Leülünk sok közös, jó tapasztalatokkal 
bíró múlttal a hátunk mögött protestáns felekezetek 
képviselői, hogy együtt készüljünk a reformáció méltó 
megünneplésére kerületünkben. Valaki kicsit többet kér és 

kíván a többinél, privilégiumokra hivatkozva. És 
folytathatnánk a sort, ha gyülekezeteinkre, a tegnapi 
egyházmegyei közgyűlésre, vagy akár saját családunkra 
gondolunk. Tökéletes egység jelenik ott meg?! A 
megosztottságért mi vagyunk a felelősek. Lehet egyáltalán 
tökéletes egység? – jöhet a jogos visszakérdezés. Hiszen 
ember ilyet nem alkothat, mert ő maga sem az. Az eredeti 
görög ige (τελειόω) nem is erről beszél. Tökéletessé; teljessé; 
végső, tovább nem fokozható állapotra juttat valaki valamit. 
Jézus az embert! Olyan tökéletes egységre, amelynek alapja, 
tartalma és függvénye ez a Mesteri mondat: „én öbennük.” 
(23) Ő cselekszik általunk. Ha Krisztus él bennem, nem lehet 
ennél kisebb szívem vágya, mint hogy törekszem a tökéletes, 
Jézusban megtapasztalható egységre. Ezt jelenti az igazi 
világító élet! Pál gyakorlati útmutatást is ad az 1Thessz 5, 14-
18-ban arra nézve, hogy megismerje a világ a bennünk élő 
Krisztust: „Kérünk továbbá titeket, atyámfiai, intsétek a 
rendetleneket, bátorítsátok a félelmes szívűeket, 
gyámolítsátok az erőteleneket, türelmesek legyetek mindenki 
iránt. Vigyázzatok, hogy senki senkinek rosszért rosszal ne 
fizessen; hanem mindenkor jóra törekedjetek úgy egymás 
iránt, mint mindenki iránt. Mindenkor örüljetek. Szüntelen 
imádkozzatok. Mindenben hálákat adjatok; mert ez az Isten 
akarata a Krisztus Jézus által ti hozzátok.” Ne tegyük ennél 
alacsonyabbra a szintet Testvérek. Törekedjünk erre, tudván, 
hogy ama végső napon bizton elnyerjük Vele együtt ezt! 
„Akarom, hogy ahol én vagyok, azok is én velem legyenek.” 
(24) Kicsit korábban: „Aki nékem szolgál, engem kövessen; és 
ahol én vagyok, ott lesz az én szolgám is: és aki nékem 
szolgál, megbecsüli azt az Atya.” (12,26) 

Jézus könyörög azért, hogy megismerje a világ, hogy Isten 
küldte Őt. Könyörög azért, hogy Isten szolgálatára szenteljen 
minket. Könyörög azokért, akik tanítványai szava nyomán 
lesznek hívőkké. Könyörög egységért, amelynek az Atya-Fiúi 
egység a mércéje. Hamarosan a csend következik. 
Imádkozzunk, Jézus imájának szavait forgatva szívünkben. 
És válaszoljunk a nekünk feltett kérdésekre: Hiszem, hogy a 
Szentháromság Isten küldte Jézust érettem? Kész vagyok 
megismertetni másokkal, a bennem élő Krisztust? Átragyog 
rajtam Krisztus? Törekszem a tökéletes egységre? Segítsen 
minket a mi Urunk, az őszinte válaszadásban.  

 Hekli Katalin 


