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Ú r v a c s o r á s  I s t e n t i s z t e l e t  

2 0 1 7 .  S Z E P T E M B E R  1 0 .  

Krisztus jó illata címmel 

Igét hirdet: Jani Lívia th.h.gyak. Ágenda: Sóskuti Zoltán lp. 

 

 OLVASMÁNY: KOL 3,12-17 
12 Mint Istennek szent és szeretett választottai, öltsetek 

magatokra könyörületes szívet, jóságot, alázatot, szelídséget, 

türelmet. 13 Viseljétek el egymást, és bocsássatok meg 
egymásnak, ha valakinek panasza volna valaki ellen: ahogyan az 

Úr is megbocsátott nektek, úgy tegyetek ti is. 14 Mindezek fölé 
pedig öltsétek fel a szeretetet, mert az tökéletesen összefog 

mindent. 15 És Krisztus békessége uralkodjék a szívetekben, 
hiszen erre vagytok elhíva az egy testben. És legyetek 

háládatosak. 16 Krisztus beszéde lakjék bennetek gazdagon 

úgy, hogy tanítsátok egymást teljes bölcsességgel, és intsétek 
egymást zsoltárokkal, dicséretekkel, lelki énekekkel; hálaadással 

énekeljetek szívetekben Istennek. 17 Amit pedig szóltok vagy 
tesztek, mind az Úr Jézus nevében tegyétek, hálát adva az Atya 

Istennek őáltala. 
 

 ALAPIGE: 2KOR 2,12-17 
12 Amikor pedig megérkeztem Tróászba Krisztus 

evangéliumának hirdetésére, bár az Úr kaput nyitott előttem, 13 
nem volt nyugalma lelkemnek, mivel nem találtam Titusz 

testvéremet. Ezért elbúcsúztam tőlük, és elmentem 
Makedóniába. 14 De hála legyen Istennek, aki Krisztus ereje 

által mindenkor diadalra vezet bennünket, és ismeretének illatát 
terjeszti általunk mindenütt. 15 Mert Krisztus jó illata vagyunk 

Isten dicsőségére az üdvözülők és az elkárhozók között: 16 

ezeknek a halál illata halálra, azoknak az élet illata életre. De ki 
alkalmas erre? 17 Mi nem olyanok vagyunk, mint sokan, akik 

nyerészkednek Isten igéjével, hanem mint akik tiszta szívből, sőt 
Istenből szólunk Isten előtt Krisztusban. 

 AZ ISTENTISZTELET LITURGIÁJA: 
   CSEND (9 55-től)  

Milyen illata van az életednek? 

  Köszöntés 
  Kezdő ének: 84:1 („Ó Seregeknek Istene…”) 

  A Jelölő/Választási Bizottság fogadalomtétele 

  Könyvterjesztési szolgálat átadása/átvétele 

  További szolgálók megáldása, szolgálatba állítása 

  Fő ének: KÉ22. („Szálljon hangunk…”)  
  Fohász 
 Olvasmány [ középen] 

  Imádság 

  Gyermekek az Úrasztala körül 
 Igehirdetés előtt: 372:1  

(„Könyörögjünk az Istennek Szentlelkének…”) 

 Alapige [ középen] 

   Igehirdetés [ ld: túloldalon] 

 Csend 

 Imádság  
 Miatyánk 

 Az Úrvacsora meghirdetése, gyülekezeti 
hirdetések [ ld: jobboldalon]  

 Úrvacsora előtti ének: KÉ13. („Kenyered és borod…)  

 Úrvacsorai közösség 
Énekek: 165; 251; 264; 274; 299; 370; 392; 

458; 459; 461; 462; 463; 464; 466; 
467;,,, 

 Záróének: 195:1 („Áldjuk Istent végével…”) 
  Áldás     HIMNUSZ 

 

 Szolgálat felelősök: Dr. Hajdú Csaba (főgondnok)  30-618-7651 Kelemen Zoltán 
(gondnok, honlap)  30-691-8098  kelemenzo@gmail.com; Horváth 
Kálmán (templomépület)  20-497-3354; Soltész Sándor (misszió)  
sosan279@gmail.com; Janiné Vakulya Gabriella (pasztoráció)  30-835-5427 
 gabijanine@gmail.com; Oláhné Nagy Anita (gyerekszolgálat)  70-418-
3745  o.nagy.anita@gmail.com; Dancsics Gábor (házasság-, 
családgondozás)  70-457-8043; Szabados Ádámné (pénzügyek)  30-485-
4056  drjutka@gmail.com 

További elérhetőségek: Kovács Lászlóné (Idősek és betegek 
segítése)  06-20-5301505;  kovacsnekornelia@hotmail.com; 
Kovács Zsófia (fiatal házasok, kisgyermekes családok segítése)  
06-30-485-2623;  paszkal4@gmail.com; Cieklinski Sándorné 
(Imacsoport)  06-70-615-9149;  eva470313@gmail.com; 
Szabó Zsuzsa (urnatermi ügyintézés)  707-2630;06-70-

3216838  szzsueva@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 ügyintézés: a kedden ill. szerdán 15.00-18.30 
 

Lelkipásztorunk:  
Sóskuti Zoltán lelkipásztor:  06-30-822-5435; parókia: 
209-4267;  soskutizoltan@gmail.com ill. sürgősebbekre: 

lp.rkeresztur@gmail.com Fogadó órája: szerda 15.00-
18.30 + megbeszélt időpontokban;  
Honlapra írt cikket ide várjuk:  
  refkeresztur@gmail.com 
 

 

 GYÜLEKEZETI HIRDETÉSEK: 
 

 

 Sóskuti Zoltán lp. szabadnapja ezentúl a csütörtök 

 Köszönjük az ifisek segítségét a könyvtár 

átpakolásában 

 Megszületett Sebők Barnabás (Sebők Gábornak és 

Boginak a 2. gyermeke), Isten éltesse őket! 

 KonfIFI alkalmak PÉNTEKEN (09.15.) indulnak, 
kezdés: 1630, IFI így 1800 kezdettel! 

 Kalevala Kórus koncertje: szombaton 1630-tól 
gyülekező a templomunkban a nyitott templomok 

rendezvény keretében 

 Gyülekezeti buszos kirándulás: október 7.  

Útvonal: Martonvásár – Lovasberény – 

Székesfehérvár 

Előleg: 1000 Ft; Dancsics-házaspárnál lehet 

jelentkezni 

 Ajánló: Reformáció500 kiállítás a Nemzeti Múzeumban 

 Egyházközségünknek ÚJ BANKSZÁMLÁJA van [ld: bal 

felső sarokban!] 

 SZÜLETÉSNAPOSOK KÖSZÖNTÉSE 

 

RENDSZERES ALKALMAINK:  Kedd 1000: Baba-Mama Kör 

 Szerda 900: Bibliaóra  Péntek 1630 KonfIFI  Péntek 1800 IFI 
 Vasárnap 900: Kánon Kör   Vasárnap 1000: Istentisztelet felnőtt ill. 

gyerek (4 csoportban) 

valamint indulóban Házi Biblia Körök *4 csoportban kéthetente  KeReT-

Konfi Délutánok havonta szombat du. ill. óvodai- és iskolai hittanórák 

mailto:szzsueva@gmail.com
mailto:soskutizoltan@gmail.com


 

Szeretett Testvéreim! 

Szegfűszeg. Narancs. Fahéj. Fenyő. Jellegzetes illata van 

mindnek, de így együtt talán sokan mondanák azt, igen, ez 

a karácsony. Az illatok meghatározó részét képezik a 

világban való tájékozódásunknak, ha kételkedünk, 

gondoljunk arra, milyen az, mikor náthásak vagyunk és 

hirtelen, nincsen tavasz, hiába süt a nap, és virágzik 

minden; vagy nem olyan a nagyi sütije, akár fűrészporból is 

lehetne. Az illatok vonzanak, taszítanak, hívogatnak, vagy 

épp menekülésre késztetnek. Már az előtt felhívják a 

figyelmünket az illat forrására, hogy ismerhetnénk azt. 

Fontos ez! Mert Testvéreim, az életünknek is van illata! 

Nagyon nem mindegy, milyen. Pál apostol arra hív 

bennünket, hogy éljük úgy az életünket, hogy Krisztus jó 

illata legyünk ebben a világban. Mit jelent ez? Legyen olyan 

az életünk, ami Krisztusról beszél, ami Krisztusra hívja fel a 

figyelmet! 

 

Ki lehet alkalmas erre? 

Önmagában-önmagától senki sem. Krisztus jó illata csakis 

Krisztus által lehetünk. Az olvasmányban Pál így szólította 

meg a címzettjeit: Istennek szent és szeretett választottai, 

tehát mindazok, akik Istenhez tartoznak. Mindazok, akiknek 

az életében Isten az Úr. Minden ezzel kezdődik. Azonban 

bármilyen furcsán hangzik is, ez még mindig nem elegendő.  

Az alapigében Istenről azt olvastuk, hogy Krisztus ereje által 

mindenkor diadalra vezet bennünket és ismeretének illatát 

terjeszti általunk mindenütt. Tehát Isten nem csak arra 

választott ki, hogy vele legyünk, hanem arra is, hogy 

munkatársai legyünk! Ez a kettő kéz a kézben jár! Ezért 

élhetünk olyan életet, ami Krisztusra hívja fel az emberek 

figyelmét, mert Isten bevon minket ebbe a győztes 

munkába! Azt szeretné, ha általunk is minél többen 

ismernék meg Őt. Minket használva akar munkálkodni, de 

mindehhez erőt is ad. Az illat kép mellett itt megjelenik a 

diadal képe is. Az ókori ember pontosan értette ezt: a 

háborúban győztes hadvezér a legyőzöttek krémjét maga 

előtt hajtva vonult végig teljes pompájában a városokon. 

Két dolgot jelent ez ránk nézve: az első, hogy Isten győzött 

a mi életünkben a bűn, a sötétség, a halál felett. Ő az Úr. A 

második, hogy munkatársaiként minket is bevon ebbe a 

díszes menetbe! Az Ő győzelmének örömében osztozhatunk 

mi is.  

Talán többen átéltük már, mekkora csoda az, amikor valaki, 

aki korábban nem ismerte Istent, megismeri Őt, és átadja az 

életét neki. 

Ha a saját életünkre gondolunk, hogy hat ránk, hogy Isten 

munkatársának választott bennünket? 

 

Kiváltság, hogy Isten munkatársai lehetünk. Kiváltság, hogy 

Krisztus jó illataként élhetünk. 

Ha tudjuk, hogy Istentől kaptuk a megbízásunkat, akkor ez 

felszabadít, de egyben kötelez is bennünket arra, hogy tiszta 

szívből, sőt Istenből szóljunk Isten előtt Krisztusban. Ezt úgy 

is lehet fordítani: őszinte nyíltsággal, sőt Istentől indítva, 

egyúttal Isten elé állva szóljunk, cselekedjünk Krisztusban. 

Pál apostol nagyon éles fogalmazására ma is szükségünk van. 

Mert, ha az örömhírről, Krisztus üzenetéről, Krisztus 

követéséről van szó, nagyon nagy kísértés a megalkuvás. Az, 

hogy érjük be csak egy kicsit kevesebbel. Hiszen, hogy lehet 

ma magunkra ölteni a könyörületes szívet, jóságot, alázatot, 

szelídséget, türelmet? Vagy, ahogy ifin boncolgattuk, hogy 

lehetne szeretni a felebarátot, minden érdek nélkül? Hogy 

lehetne megbocsátani akár évtizedes bűnöket? Pedig erre 

hív Isten. Ne akarjuk könnyebben emészthetővé, 

elfogadhatóbbá tenni a ma embere számára Krisztus 

követésének útját, mert akkor az örömhír veszít az erejéből. 

De abban a pillanatban, amikor mi magunk is elkezdünk 

ragaszkodni Krisztushoz: keresve őt imádságainkban, 

Bibliaolvasásunkban, gondolkozásunkban, 

hétköznapjainkban, látszódni fog, hogy hozzá tartozunk. 

Ahogy Krisztust egyre inkább ismerem, szeretem, követem, 

úgy növekszik bennem Ő. Ha akkor tudok türelmesen, 

szelíden, megbocsátóan fordulni a másik felé, amikor 

bántóan, érthetetlenül viselkedik, akkor vagyok igazán 

Krisztus jó illata. 

Miben jelent a leginkább kísértést számodra, Testvérem, a 

megalkuvás? Miben nehéz követni Krisztust? (olvasmány) 

Ha végiggondoljuk, mennyi mindenben okoz számunkra 

nehézséget, három féle útra vezethet: az elsőn elkezdjük 

magunkat és a másikat méricskélni. Elismerjük, sok hibánk van, 

na de neki még több. Mégiscsak jobb hívők vagyunk, mégiscsak 

jobban szolgálunk, mégiscsak jobban tudjuk. Ebben pillanatban 

azonban elfelejtjük, hogy Isten előtt állunk, ahol nincs helye 

ennek. A másodikon az alkalmatlanságunk kiabál. Ekkor azt 

felejtjük el, Isten választott ki, hívott el erre az útra. Az utolsó 

pedig a hálaadás útja, amire a zsoltáríróktól Pál apostolig oly 

sokan buzdítanak, hiszen Isten nem csak az emberiséggel nem 

adta fel, hanem személy szerint velem, veled sem!  

Melyik úton haladsz általában? 

 

Fontossági sorrend kérdése. 

Méricskélés-versenyzés, kétségbeesés, hálaadás útja közt a 

döntő, mennyire ragaszkodunk a saját igazságunkhoz, Istenével 

szemben? Vagy hagyjuk-e, hogy Isten munkáját rajtunk kezdje 

el, és formáljon gyengeségeinkben is? 

Krisztust képviselnünk a világban, feladat is egyben. Azonban, 

az hogy hogyan hat az üzenet, nem teszi értékesebbé, vagy 

kevésbé értékessé a szolgálatunkat. Két példát is látunk erre: 1. 

„bár az Úr kaput nyitott előttem, nem volt nyugalma lelkemnek 

és elmentem”: nem emberi mű, az örömhír célba találása… Pál 

elkezdi a munkát, azonban nem marad sokáig, mert elsősorban 

most nem a troásziak vannak rábízva, hanem a korinthusi 

gyülekezet van a szívén. Nem mindent ő akar véghezvinni! 

2. „Krisztus jó illata vagyunk Isten dicsőségére az üdvözülők és 

az elkárhozók között: ezeknek a halál illata halálra, azoknak az 

élet illata életre.” Ha valaki ugyanis hall Krisztusról, akkor vagy 

követni szeretné, vagy elzárkózik előle. De a másokra való hatás 

eredményétől függetlenül kedves Isten előtt a Krisztusról való 

beszéd! 

 

Krisztus jó illatának lenni tehát azt jelenti, hogy az egész 

életünkkel, mindennel, amit teszünk, vagy nem teszünk, 

Krisztusra irányítjuk a figyelmet. Ez úgy lehetséges, hogy 

Krisztus az Úr az életünkben, és ezért Ő alkalmassá tesz a 

szolgálatára. Erőt ad ahhoz, hogy tudjunk az Ő útján járni. Ezért 

nem kell versengeni, nem kell méricskélni, de mentegetőzni 

sem. Hanem élhetünk hálával teli életet. 

Ámen 

 Jani Lívia  


