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 AZ ISTENTISZTELET LITURGIÁJA: 
 

  CSEND – Istentisztelet előtt 5 perccel 
  Köszöntés 

  Fennálló ének: 42:1 („Mint a szép híves...”) 
  Főének: 370 („Jövel, Szentlélek…”) 
  Fohász  
 Olvasmány [ld. középen] 
  Imádság 
  Gyermekek az Úr asztala körül  
  Igehirdetés előtt: KÉ 11  („Jöjj, az Úr vár reád...”) 

  Alapige: [ld. középen] 
 Igehirdetés [ld: vázlatosan túloldalon] 
  Csendes ima 
  Konfirmációra készítő ének: 434: 1-2 

(„Vezess, Jézusunk…”)
  Fohász 
 A konfirmálók bemutatása, fogadalomtétele 
 A konfirmálók személyes buzdítása, 

megáldása 
 A konfirmandusok felhatalmazása 
  Közbenjáró imádság a konfirmálókért 
  Köszöntések, kézfogás: 

 Dr. Hajdú Csaba gondnok és a Presbiterek, 
 A tavaly konfirmáltak és az IFI 

 Úrvacsora előtti ének: KÉ 13  
(„Kenyered és borod..”)

 Úrvacsorai közösség 
Énekek: 436; 458; 459; 461; 462; 463; 464; 466;

467; 105; 264 
  Miatyánk 
  Hirdetések [ld. túloldalon] 
  Záróének: KÉ 25 („Tégy, Uram, engem…”) 
  Áldás  
  SZÓZAT 
 

 GYÜLEKEZETI HIRDETÉSEK: 
Holnap1000:  

PÜNKÖSD 2. NAPI ÚRVACSORÁS ISTENTISZTELET 
 Gratulálunk Langstadler Flóra 6. osztályos hittanos 

tanítványainak (Heczel Csenge, Herman Bogi és 
Ölvedi Eszter), akik II. helyezést értek el „A Biblia a 
világ legolvasottabb könyve” pályázaton! 

MEGJELENT gyülekezeti újságunk! Köszönet a 
szerkesztőknek és a cikkíróknak! 

A könyterjesztésünknél kapható Sóskuti Zoltán: 
Összeesküvők c. CD-je. 

A hittanos napközis táborban még vannak 
helyek nagycsoportostól negyedik osztályos 
gyerekeknek. Jelentkezés: Kelemen Zoltánné 
Marcsunál. 

A Hittanos Évzáró Kirándulásról (június 10.) 
A védőnői szolgálat meghívója május 23-ára… 

Rendszeres alkalmaink:  
 Kedd 1000 Baba-Mama Kör  Szerda 900: 
Bibliaóra   Csütörtök 1700 Játék Klub  Péntek 
1800 IFI  vmint.: Házi Biblia Körök  Vasárnap 900: 
Kánon Kör   Vasárnap 1000: Istentisztelet és 
gyerek-Istentisztelet ;  Házi Biblia Körök 7 
csoportban  hittanórák 

Június 3. 1600: HÁZI BIBLIA KÖRÖK ZÁRÓALKALMA 
Várunk szolgálókat (pogácsa- és süteménysütés; 

vendégek fogadása) a június 2-án templomunk 
mellé szervezett önkormányzati rendezvény 
alkalmából,  megnyitva templomunkat az 
érdeklődők előtt (jelentkezés lelkipásztorunknál) 

 

Pünkösdi Konfirmációi Úrvacsorás Istentisztelet  
 2018. május 20.  

„Szövetség és Misszió” címmel 
 Igét hirdet: Sóskuti Zoltán lp. Ágenda: Jani Lívia th.h. 

 
 

 OLVASMÁNY: AP.CSEL 2, 1-27; 37-41 
 

 ALAPIGE: EF 2,11-21 
 

 „11. Emlékezzetek tehát arra, hogy ti egykor pogányok 
voltatok, úgynevezett körülmetéletlenek a körülmetéltek 
szerint, akik viszont azért nevezik magukat így, mert 
testükön emberkéz által körül vannak metélve. 12 Ti 
abban az időben Krisztus nélkül éltetek, Izráel közösségétől 
elkülönítve, és mint az ígéret szövetségein kívül álló 
idegenek, reménység nélkül és Isten nélkül éltetek a 
világban. 13 Most pedig Krisztus Jézusban ti, akik egykor 
távol voltatok, közel kerültetek Krisztus vére által. 14 Mert ő 
a mi békességünk, aki a két nemzetséget eggyé tette, és 
az ő testében lebontotta az elválasztó falat, az 
ellenségeskedést, 15 miután a tételes parancsolatokból 
álló törvényt érvénytelenné tette, hogy békességet 
szerezve a kettőt egy új emberré teremtse önmagában.
16 Megbékéltette mindkettőt egy testben Istennel a 
kereszt által, miután megölte az ellenségeskedést 
önmagában, 17 és eljött, békességet hirdetett nektek, a 
távoliaknak, és békességet a közelieknek. 18 Mert általa 
van szabad utunk mindkettőnknek egy Lélekben az 
Atyához. 19 Ezért tehát nem vagytok többé idegenek és 
jövevények, hanem polgártársai a szenteknek és háza 
népe Istennek. 20 Mert ráépültetek az apostolok és a 
próféták alapjára, a sarokkő pedig maga Krisztus Jézus, 21
akiben az egész épület egybeilleszkedik, és szent 
templommá növekszik az Úrban, 22 és akiben ti is együtt 
épültök Isten hajlékává a Lélek által.” 
 

Szeretettel köszöntjük  
a KONFIRMÁLÓKAT, imádkozva értük: 

 

Kádár Nimród – Massányi Péter – Sági Krisztián – 
Tihanyi Attila – Hejüsz Zsuzsanna –  

Kovács-Peterman Sára – Papp Szófia –  
Lénárt Viktória Vivien –  Szabó Anna 

 



VÁLASZFAL 
 

A múlt heti kurzuson egy csoporttag mesélte, hogy négy 
szőlőtövet ültetett, amiből kettő fejlődésnek indult, kettő 
még nem – és olyan szépen fogalmazta: „Úgy drukkolok 
annak a másik kettőnek is...” A misszió kapcsán mondta el. 

Mert kétféle ember van: az egyikben elkezdett növekedni 
Krisztus, a másikban (még!) nem.  

A kérdés: Hogy tekintek arra, akiben (még) nem látom 
Krisztust? Lemondok róla? Elítélem? Lesajnálom? 
Ellenségnek látom? 

Jézus közénk jöttekor is volt egy éles választóvonal: zsidó 
(„körülmetéltek”) és pogány („körülmetéletlenek”) között – 
azaz Isten választott népe és az ettől távolvalók, akik 
szövetséget és vele ígéreteket kaptak Istentől és akik ezen 
kívül voltak. 

 

EMLÉKEZTETÉS 
 

Pál két fontos igazságra emlékezteti az efézusi 
keresztyéneket. 

Először is arra emlékezteti őket, hogy honnan jöttek: „Ti 
abban az időben Krisztus nélkül éltetek, Izráel közösségétől 
elkülönítve, és mint az ígéret szövetségein kívül álló 
idegenek, reménység nélkül és Isten nélkül éltetek a 
világban.” (12.v.) Arról beszél, hogy a távol lévők közel 
valókká Istenhez!  

Hatalmas csoda ez, nagy fal dőlt le ezzel, amit nem 
szabad elfelejteni soha! Miért?  

Mert akkor másképp nézek a (még!) távol lévőkre. Nagy 
kísértése a hívő embernek, hogy magát többre tartsa a nem 
hívőknél, elfelejtve, hogy Krisztus honnan mentette ki őt! 

Azután hála tölt el, hogy közel kerülhettem, hogy ez nem 
természetes. Milyen más lenne minden napunk, ha ez a hála 
újra és újra eltöltene minket! 

Ebből pedig alázat gyümölcsözik Isten és az embertársam 
felé is… 

Másodszor Krisztust emeli a középpontba: „Mert ő a mi 
békességünk, aki a két nemzetséget eggyé tette, és az ő 
testében lebontotta az elválasztó falat, az 
ellenségeskedést...” (14.v.) Jézus szerezte meg ezt a 
békességet, Ő egyesítette a pogányt és a zsidót. Ő egyesíti a 
népeket, Ő köt össze bennünket,  

Benne tartozhatunk egy szövetségbe – majd azzal is, aki 
most még távol van (aki nem jár templomba, nem hisz 

Krisztusban, nem tért meg (MÉG! [**]), nem él keresztyén 
életet...). 

 

SZEMLÉLETVÁLTÁS – A PÜNKÖSDRE NÉZVE 
 

Mindebből egy szemléletváltás következik a „világgal” 
kapcsolatban: ítélet és elzárkózás helyett ez: „Úgy 
drukkolok nekik, hogy ők is megismerjék Krisztust...!” 

Pünkösdöt ünneplünk. A Szentlélek kitöltetésekor 
háromezer ember tért meg. Sokfélék. Megszületett belőlük 
az első gyülekezet.  

Ám nem állt meg ezzel a folyamat: akik már bent voltak, 
folyamatosan azon munkálkodtak, hogy a kint lévők is 
velük együtt részesedjenek Krisztusban.  

Ezért mondhatjuk: a Pünkösd és a Misszió 
összetartoznak. 

A már említett kurzuson arról beszélgettünk, hogy Pálnak 
és a filippibelieknek (és nyilván így igaz ez Efézusra és az 
első idők minden keresztyén közösségére) szívügyük volt az 
Evangélium terjedése, hogy emberek megtérjenek. Ez 
okozta számukra a legnagyobb boldogságot. 

Mindez tükröt tart elénk – és kérdez minket, akik most 
Pünkösdöt ünneplünk: Vajon bennünk összetartozik-e ez 
ünnep és a misszió?  

Nem is a mi missziónk hatékonyságát kérdezem – nem 
azt, hogy hány embernek beszéltél Jézusról, vagy hány 
embernek tűnt fel, hogy te más vagy, hogy te hívő vagy. 
Csupán a belső indulatodra kérdezek rá: Vajon így nézel-e a 
kívülvalókra (hitetlen iskolatársaidra, munkatársaidra, 
rokonaidra, szomszédaidra) – „drukkolsz-e” nekik...?  

Szívügyed-e az Evangélium terjedése? Először magamat 
kérdeztem: és mélyen megítélt ez engem is. [személyes 
vallomás erről**] 

 

SZEMLÉLETVÁLTÁS – A KONFIRMÁCIÓRA NÉZVE 
 

Konfirmációt ünnepelünk ma. Előttünk van idén ismét 
éppen kilenc fiatal.  

Ünnepelve, hálával mondhatjuk ki: „Mert általa van 
szabad utunk mindkettőnknek egy Lélekben az Atyához.” 
(18.v.) Micsoda nagy ajándék ez: szabaddá vált az út 
Istenhez! Egy ember életében ez a legfontosabb esemény! 
Eszünkbe juthat Pálnak egy másik nagy mondata: „ahol az 
Úr Lelke, ott a szabadság.” (2Kor 3,17b)  

Kedves Konfirmandusok (és veletek együtt minden 
megtért hívő testvér), szabadok vagytok! Ünnepeljetek!  

Ahogy Pál fogalmaz: „...nem vagytok többé idegenek és 
jövevények, hanem polgártársai a szenteknek és háza népe 
Istennek!” Ez misztikus és elképesztően nagy hír, ha az 
Anyaszentegyház egészére (időben, térben annak 
teljességeként) gondolunk [**] – ugyanakkor egészen 
konkrét ebben a  hús-vér közösségben, itt a 
gyülekezetünkben! [**] 

Ünnepeljétek hát a Pünkösd nagy ünnepét – mert 
kitöltetett a Szentlélek! 

Ám ez nemcsak értetek történik. Hanem azért, hogy 
általunk áradjon tovább és tovább! 

Mert mondhatjuk: ők is beérkeztek, már belül valók. 
Övék is a szövetség (az Újszövetség) és az ígéretek. 

Vajon ennyi elég? És a többi fiatal? Az iskolákban, a 
téren, a szórakozóhelyeken, a számítógépek előtt...? 
Ennyivel megelégszünk? 

És nektek, akik most konfirmáltok, szívügyetek lesz-e a 
többi fiatal, százak, ezrek...? Vajon fűt-e benneteket a 
pünkösdi láng, a misszió? 

Persze nem görcsösen kell misszionálni! Egyszerűen csak 
Krisztussal kell élni az életünket, és így ez áthat mindent, 
hogy „vérünkké”, „sejtjeinkké” válik, és természetesen ez 
árad belőlünk. 

Kiárad-e közünk, Testvérek, az ézsaiási lelkület: 
„Békesség, békesség közel és távol! Ezt mondja az Úr: 
Meggyógyítom őt!” (Ézs 57.19) 

 

TEMPLOMMÁ LENNI – NYITOTT KAPUKKAL 
 

Mert a cél nem kevesebb, minthogy az Egyház, a 
gyülekezet, a konfirmandus csapat Isten templomává 
legyen, ahogy Pál tanítja: ...egész épület egybeilleszkedik, és 
szent templommá növekszik az Úrban, és akiben ti is együtt 
épültök Isten hajlékává a Lélek által.” (20-21. vk.) 

Ennek a templomnak nyitva kell álljon az ajtaja! Álljanak 
ott ajtajában a hívek, és „harsogva, lelkesen drukkoljanak” 
a még templomon kívülieknek, hogy egyszer ők is itt 
legyenek velünk!  

Adjon Isten ilyen lelkületet nekünk! Árassza ki ránk 
Szentlelkét, mint az első Pünkösdön! Mert mindez a 
Szentlélek által történik! Igen, Ő végzi a munkáját bennünk, 
közöttünk és általunk – Ő építi az Egyházat (ahogyan 
megtanultuk az 54. káté kérdés-feleletben)! 

 Sóskuti Zoltán 


