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 O L V A S M Á N Y :  É Z S  5 , 1 - 2 2  
 

 A L A P I G E :  M t  7 , 1 2  
 

„Amit csak szeretnétek, hogy az emberek 
tegyenek veletek, mindenben ugyanúgy 

tegyetek ti is velük, mert ezt tanítja a törvény és a 
próféták.” 

 

 

 AZ ISTENTISZTELET LITURGIÁJA: 
 

  CSEND – Istentisztelet előtt 5 perccel 
 Mikre vágyakozom leginkább az emberi 

kapcsolataimban”? 
 

  Köszöntés 
  Fennálló ének: 329:2  

(„Nem éltem még e föld színén…”)
    Keresztelés: Bóta Áron 
 

  Fő ének: KÉ  6 („Immánuel”) 
 

  Fohász  
  Olvasmány  
   Imádság 
  Gyermekek az Úr asztala körül  
  Igehirdetés előtt: 77:1  

(„Az Istenhez az én szómat…”)
 

  Alapige [ld. középen] 
 Igehirdetés [ld: vázlata a túloldalon] 
 

  Csendes ima 
  Ima 
  Miatyánk 
 

  Hirdetések [ ld: jobboldalon] 
 

 Záróének:      Irgalmas Istenünk jóságát 
      Mindörökké éneklem. 

  Áldás    
  Himnusz 
 

 

 GYÜLEKEZETI HIRDETÉSEK: 
 
 

Beszámolók: az Imacsoport alkalmáról; a Férfi-Női 
Napról; lelkészünk Lónyay Gimnázium-os ill. 
rákosligeti szolgálatairól; az OszK-s gyülekezeti 
programról 

Elkészült és elvihető az  ELMÉLKEDÉS/6. – a 
Gyülekezet Facebook oldalán is letölthető! 

Jövő szombaton adventi gyerekdélután lesz 
délután 3 órától 

Jövő héten, Advent első vasárnapján Úrvacsorás 
Istentisztelet lesz – ezt megelőző napon, 
szombaton 18 órától Úrvacsorai előkészítő 
alkalom 

Jövő szombaton 17 órától a Főtéren Ökumenikus 
Gyertyagyújtás lesz – várunk mindenkit! 

Advent II. szombatján 17 órától a Főtéren az 
evangélikusok és a reformátusok együtt gyújtják 
meg a 2. gyertyát – erre is jöjjön el, aki teheti 

A váli Csendes Hétvégéről (csend, böjt, 
elmélkedés…) 

A faliújságon megtaláljuk a Jókai Mór Református 
Általános Iskola iskolanyitogatójának programját 

 
 

SZÜLETÉSNAPOSOK KÖSZÖNTÉSE 
 
 

RENDSZERES ALKALMAINK:  
 Kedd 1000 Baba-Mama Kör  Szerda 900: Bibliaóra  

 Kéthetente Péntek 900 Himzőkör   Péntek 1630 KonfIFI   
Péntek 1800 IFI   Kéthetente: Házi Biblia Körök  

 Vasárnap 900: Kánon Kör   Vasárnap 1000: Istentisztelet 
és gyerek-Istentisztelet 4 csoportban;  

valamint óvodai- és iskolai hittanórák; Imaalkalom 

 

  ISTENTISZTELET   
2 0 1 7 .  N O V E M B E R  2 6 .  

„AMIRE VÁGYAINK TANÍTANAK” címmel 
Igét hirdet és keresztel : Sóskuti Zoltán lp.  

Lelkipásztorunk: 
Sóskuti Zoltán  06-30-822-5435; parókia: 209-4267;  
 sürgősebb levelekre: lp.rkeresztur@gmail.com  
 soskutizoltan@gmail.com  
Fogadó órája: szerda 15.00-18.30 + megbeszélt 
időpontokban 

Gyül-i tagok írásait  ide várjuk: 
 refkeresztur@gmail.com 

 

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)  70-597-
5395  sosan279@gmail.com; Janiné Vakulya Gabriella (pasztoráció)  30-
835-5427  gabijanine@gmail.com; Oláhné Nagy Anita (gyerekszolgálat) 
70-418-3745  anita.o.nagy@gmail.com; Dancsics Gábor (házasság-, 
családgondozás)   70-457-8043  dancsicsg@gmail.com; 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 
 

K a r á c s o n y  ü n n e p i  a l k a l m a i n k :  
 

december 24. 1000: vasárnap 
Ünnepi Istentisztelet – gyermekeink szolgálatával 

december 25. 1000: Ünnep első napja 
Úrvacsorás Istentisztelet 

december 26. 1000: Ünnep második napja 
Úrvacsorás Istentisztelet 

(ezen a héten hétközi alkalmaink szünetelnek!) 
december 31. 1000: Szilveszter (vasárnap) 
Év végi Hálaadó Úrvacsorás Istentisztelet 

január 1. 1000: Újév 
Évkezdő Istentisztelet 

és alakuló presbiteri gyűlés a Parókián 
január 7. 1000: vasárnap 

Missziói Munkatervet Meghirdető Úrvacsorás 
Istentisztelet 



I.) VÁGYAINKRA FIGYELVE 
Jézus mondata egyszerű és félreérthetetlen. „Amit csak szeretnétek, hogy az emberek 

tegyenek veletek, mindenben ugyanúgy tegyetek ti is velük…” Ezekre a kérdésekre, mint 
„hogyan éljünk?”, vagy „hogyan viszonyuljunk azokhoz, akik körülvesznek?”, ott van a 
válasz a szívünkben, a szívünkbe írva! Amire mi vágyunk, vágyakozunk legbelül, arra 
figyeljünk – mert mások is effélékre vágyódnak! 

1./ Vágyunk arra, hogy vegyenek észre minket és figyeljenek ránk.  Vedd észre a 
„kör szélén”, a periférián állókat, akikkel senki sem törődik a munkahelyeden, az 
osztályban, a házban, a rokonságban! Hívd fel őket! Irányítsd rájuk a reflektort! 
Érdeklődj irántuk! Emeld magad fölé őket!  Hiszen szíved magányában te is arra 
vágysz, hogy vegyenek észre és figyeljenek rád! 

2./ Vágyunk arra, hogy tiszteljenek minket, megadják a minimális tiszteletet.  Add 
meg hát te is a tiszteletet mindenkinek – szavakban, gesztusokban és tettekben! Kezdd el 
tisztelni azt, aki legkevésbé tiszteletre méltó! Tiszteld az „alattad állókat”, akik függnek 
tőled: családodban (gyermekeidet!), munkahelyen beosztottaidat! Tiszteld a feletted 
állókat: szüleidet, tanáraidat, főnöködet…!  Hiszen te is annyira vágysz rá, hogy 
tiszteljenek téged. 

3./ Vágyunk arra, hogy elfogadjanak minket és értékeljenek – vagy legalább kicsit 
elnézőek legyenek velünk!  Hát fogadj el másokat te is! Kezdd azokon, akik legjobban 
irritálnak, legjobban különböznek tőled! Fogadd el férjedet/feleségedet olyannak, 
amilyen (ahogy kaptad vagy amilyenné vált) – mondj igent rá egészen! Fogadd el végre 
gyermekedet, akkor is, ha nem olyan, mint „tervezted”, ha nem azt a pályát futja be, amit 
te kitűztél elé! Fogadd el főnöködet és beosztottjaidat, kollégáidat, tanáraidat és 
osztálytársaidat, testvéredet és szüleidet (!). Köszönj meg mindenkinek mindent! [Hadd 
utaljak a legutóbbi Elmélkedésre:] Légy irgalmas hozzájuk…!  Hiszen te is arra az 
irgalomra vágysz, amivel betakarnak, elfogadnak mások téged, hogy többé ne kelljen 
félned, hogy szabad lehess! 

4./ Vágyunk arra, hogy békesség, megnyugvás vegyen körbe minket.  Munkáld hát te 
is a békességet és nyugalmat magad körül! Tegyél rendet magadban, tisztogasd a szíved, 
imádkozz és kérd Isten békességét – hogy te is békét vihess, hogy nyugalom áradjon 
belőled! Nézd el azt, amiért mindig zsörtölődsz! Ne tedd szóvá (legalább néha) azt, 
amiért mindig háborogsz!  Hiszen te is vágyva-vágyod, hogy otthonod, környezeted 
kicsit a „béke és a nyugalom szigete” legyen! 

5-10./ (5.) Vágyunk arra, hogy ne beszéljenek rólunk a hátunk mögött; (6.) ne 
ordibáljanak velünk; (7.) bízzanak bennünk; (8.) bíztassanak minket; (9.) 
megvigasztaljanak; (10.) segítsenek a bajban… [és sorolhatnám tovább…]  Hát ne 
beszélj ki te sem másokat a hátunk mögött! Mielőtt szólsz valakiről, gondold át a régi 
szabály szerint: 1.) igaz-e; 2.) szeretetből mondod-e; 3.) használ-e, épít-e, ha elmondod! 
 Te se ordibálj másokkal, fékezd magad a kedvükért.  Merj bízni másokban, akkor is, 
ha esetleg csalódtál már bennük, adj mégis bizalmat.  Ne sajnáld a bíztató szót, 
bíztasd, emeld a körülötted lévőket – különösen a gyermekeidet, mert a te szavad a 
legfontosabb számukra, akkor is, ha ellenkezője látszik; de bíztasd idősödő szüleidet, 
beosztottjaidat, osztálytársaidat, kollégáidat…!  Adj vigasztalást együtt-érző 
jelenléteddel, megértéseddel, szavaiddal, imával, Igével…  Segíts a bajban te is 

másokon – légy te a kéz, a láb, a száj, a szem, a fül mások számára, akik éppen bajba 
kerültek!  Hiszen a te szíved is ezeket szomjazza, ezekre vágyódsz te is, ezeket várod 
másoktól…, hát akkor tedd te is – ahogy Jézus kéri! 

11./ [Végül, hadd emeljek ki még két vágyunkat – mert ezek minden emberi 
kapcsolatnak az alapjai!] Vágyunk arra, hogy szeressenek minket! [Eddig is a szeretet 
megnyilvánulásairól beszéltem…]  Szeress végre te is – szavakkal, tettekkel, ahogy 
csak tudsz!  Hiszen te is arra vágysz leginkább, hogy szeressenek téged: „Szeretném, 
ha szeretnének…” 

12./ A tizenkettedik, amit említek: Vágyunk arra, hogy megbocsássanak nekünk…  
Hát bocsáss meg te is – szívből, egészen! Fogadd is el mások bocsánatkérését – szívből 
és egészen!  Hiszen te is erre vágysz másoktól saját bűneidre, hibáidra nézve, nem? 

 
II.) VÁGYAINK MÉLYÉRE FIGYELVE 

Azt hiszem, ez a felsorolás a tizenegyedik és tizenkettedik pontoknál lett igazán 
elviselhetetlen… Eddig is humanisztikus, üres, moralizálásnak tűnhetett – de a végére 
már bántóan teljesíthetetlennek vagy legalább is idealisztikusnak. Hadd „csavarjak” hát, 
egyet akkor még mindezeken – hogy jobban megértsük, mit mondd Jézus! Ki is mondja 
ezt? A törvény és a próféták. Tehát valami külső elvárás, szabály… Ám az 
Evangéliumban Megváltó Jézus Krisztusunk mondja. Ez két dolgot biztos jelent: Az 
egyik: hitelesen mondja – így élt, ezt mutatta meg. [Ahogy erről múlt vasárnap is 
beszéltünk…] A másik: ha te Jézusban élsz, ha Őbenne (meg)maradsz, és Ő tebenned, 
akkor már Ő cselekszi a jót benned és általad belülről-felülről! Érted a Jn 15 [**] titkát? 

Mert minden vágyunk legmélyén Isten iránti vágyódásunk „dobog”, ahogyan a szív 
hajtja a véráramlást! Nézzétek csak meg – kitől várjuk ezt igazán, és ki adja meg nekünk 
mindezeket igazán? „Transzponáljuk át” az előbb felsoroltakat imádásággá! Mert. aki 
Istennek ilyen mély meghittségben tud szólni [ahogy Ézsaiás korában is megszólalt a 
felolvasott rész] – az már másképp él, az már kezdi érteni és gyakorolni, mit jelent az 
Ige: „Amit csak szeretnétek, hogy az emberek tegyenek veletek, mindenben ugyanúgy 
tegyetek ti is velük…” 

Istenem, vegyél észre engem és figyelj rám – szeretnék 
figyelni rád! Ne vess el engem – szeretnélek tisztelni Téged! 
Fogadj el, Uram, „amint vagyok sok bűn alatt”! Ugye, drága 
vagyok Neked? Szeretnélek én is elfogadni Téged, legdrágább 
kincsemet – és magasztalni, dicsőíteni! Add meg nekem a Te 
békességedet, adj nyugalmat lelkemnek – szeretnék én is békességet 
kötni Veled! Uram, szólj hozzám nyíltan és igazán, ne szólj hozzám 
haragosan – én is őszinte leszek Színed előtt! Bízz bennem, adj még 
nekem újra tiszta lapot – minden bizodalmamat Beléd vetem, 
Istenem! Bíztasd törékeny lelkem, vigasztalj mélységeimben, segíts 
engem a bajban – Tehozzád jövök mindezek között! Bocsásd meg 
bűneimet, szeress engem – én is szeretnélek szeretni, Istenem! 

 
       Sóskuti Zoltán 


