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 AZ ISTENTISZTELET LITURGIÁJA: 
 

  CSEND – Istentisztelet előtt 5 perccel 
 Ráhangoló kérdés: 
 Milyen voltam, mielőtt hinni kezdtem 

Istenben? 
  Köszöntés 
  Fennálló ének: KÉ +  
 

//: Tied a dicsőség és imádás, 
Felemeljük kezeinket,  

és dicsérjük szent neved. :// 
//: Ó, Hatalmas, keze nagy csodákat tesz, 

Vele senki nem ér fel,  
Vele senki nem ér fel! :// 

 

  Fő ének: KÉ 9 („Jézus, életem, erőm, békém…”) 
  A Kánon Kör szolgálata 
  Fohász  
  Olvasmány (ld. középen  ) 
   Imádság 
   Préd. előtti ének: 32:1  

(„Ó, mely boldog az oly ember…)
  Alapige (ld. középen  ) 
 Igehirdetés [ld:  a túloldalon] 
  Csendes ima 
  Imádság 
  Miatyánk 
  Hirdetések (ld. jobb oldalon  ) 
  Születésnaposok köszöntése 
 Záróének: 200 („Ó, maradj kegyelmeddel…)  
  Áldás    
  HIMNUSZ 
 

 GYÜLEKEZETI HIRDETÉSEK: 
 

Beszámolók: Presbiteri gyűlésről; Hittanos 
Évzáróról; Bibliaóráról; A gyerekek közt szolgálók 
záró találkozásáról 

Hosszú küzdelem után, meghalt kedves 
egyháztagunk férje: Oroszlány Lajos. Temetése: 
június 30-án lesz. 

Meghalt régi egyháztagunk: Radics Gyuláné Julika. 
Temetése: július 10. kedd 930, Újköztemető-Szóró 

Lelkipásztorunk ez utolsó alkalommal vállal el 
szórásos temetést… 

 Jövő heti alkalmaink:  
 Kedd 1000 Baba-Mama Kör  Szerda 
900: Bibliaóra   Csütörtök 1700 Játék Klub 
 Péntek 1700 Közös IFI  Vasárnap 830: 
Imacsoport   Vasárnap 900: Kánon Kör  
 Vasárnap 1000: Istentisztelet  

A nyári gyerek megőrzésre várjuk a szolgálókat 
– ld. táblázat a templomajtóban! 

Július 15 750. Merzse-FlowRun – érdeklődni 
lehet Makai Vikinél 

A Csordás-hp által felajánlott palántákból 
majdnem 30 000 Ft adomány jött be a Diakóniai 
perselybe. Köszönjük! 

A könyterjesztésünknél kapható Sóskuti Zoltán: 
Összeesküvők c. CD-je. (1000 Ft) 

Gyülekezeti újságunkból még vihetünk 
Június 23-ára tervezzük a sashalmi 

Reformátorok terének megtekintését. 
Jelentkezés: 5zabó Zsuzsánál 

I s t e n t i s z t e l e t   2018. JÚNIUS 17.  
 

„INTÉS és IRGALOM II.” címmel 
 Igét hirdet: Sóskuti Zoltán lelkipásztor 

 
 

 OLVASMÁNY: TIT 3,3-11 
„3 Mert valamikor mi is esztelenek, engedetlenek, tévelygők 
voltunk, különféle kívánságok és élvezetek rabjai, gonoszságban 
és irigységben élők, egymástól gyűlöltek és egymást 
gyűlölők. 4 De amikor megjelent a mi üdvözítő Istenünk jósága és 
emberszeretete, 5 nem az általunk véghezvitt igaz cselekedetekért, 
hanem az ő irgalmából üdvözített minket újjászülő és megújító 
fürdője a Szentlélek által, 6 akit kitöltött ránk gazdagon Jézus 
Krisztus, a mi Üdvözítőnk által, 7hogy az ő kegyelméből 
megigazulva reménységünk szerint részesei legyünk az örök 
életnek. 8 Igaz ez a beszéd, és szeretném, ha szilárdan tanúskodnál 
ezek mellett, hogy az Istenben hívők igyekezzenek a jó 
cselekedetekben elöl járni: ezek jók és hasznosak az 
embereknek. 9 De kerüld az ostoba vitatkozásokat, a 
nemzetségtáblázatokkal kapcsolatos kérdéseket, a 
viszálykodásokat és a törvényeskedő harcokat, mert ezek 
haszontalanok és hiábavalók. 10 A szakadást okozó ember elől 
egy vagy két figyelmeztetés után térj ki, 11 tudván, hogy az ilyen 
ember kivetkőzött önmagából, bűnben él, és magában hordja 
ítéletét.” 

 ALAPIGE: TIT 1,1-4 
1 Pál, Isten szolgája, Jézus Krisztusnak pedig apostola Isten 
választottaiért, hogy higgyenek, és megismerjék az igazságot az 
igazi kegyesség szerint 2 az örök élet reménységére, amelyet 
Isten, aki nem hazudik, örök idők előtt megígért [Károli ford.: 
melyet megígért az igazmondó Isten örök időknek előtte], 3 igéjét 
pedig kijelentette a maga idejében az evangélium hirdetésével, 
amelyre megbízást kaptam a mi üdvözítő [Károli ford.: szabadító] 
Istenünk rendeléséből. 4 Titusznak, a közös hitben való igaz 
fiamnak: Kegyelem és békesség Istentől, a mi Atyánktól és 
Krisztus Jézustól, a mi Üdvözítőnktől. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ELŐZETESEN: Két héttel ezelőtt e fenti ábra alapján beszéltünk az INTÉSről és az 
IRGALOMRÓL. [Ennek hangzó és lejegyzett, szerkesztett változata fent van 
honlapunon és Fb-oldalunkon. Nyomtatva is készült néhány pld.] Azóta sok reakció 
született közöttünk ezzel kapcsolatban. Ezért tartottam szükségesnek, hogy újra 
előttünk legyen. Azok kedvéért is, akik ebből kimaradtak – hiszen közösségünkre 
nézve nagy jelentősége van ezeknek.  

 
Arról beszéltünk két héttel ezelőtt, hogy egyszerre kell vigyáznunk Krisztus 

követésének és a Kegyelem légkörének épségére! 
Minden abból indul ki, hogy én magam elfogadom-e Isten hozzám intézett szavait, 

intését, illetve én magam átélem-e Isten irgalmát. Mindkettőben pedig Istenünk 
végtelen Szeretetét!  

Amikor megszólal bennünk: „Ezeknek minek?” Holott „Ezeket” szereti az Isten. 
Ezek mind fontosak az Istennek. „Ezekhez” mind szól az Úr intő szava, „Ezekre” 
mind kiárasztja irgalmát! 

Az intésről és az irgalomról is mindezek kontextusában érdemes gondolkozni! 
 
Lássuk ma az intés és az irgalom kérdését Pál Tituszhoz írott levelének bevezetője 

alapján! Az Olvasmányban kapunk egy kis „ízelítőt” ebből a levélből – melyben 
nagyon sok és konkrét intés fogalmazódik meg, ugyanakkor Isten irgalma is 
hangsúlyos ebben a szentírásbeli könyvben. 

Pál a 3. részben emlékezteti Tituszt, honnan jött – honnan jött minden hívő: „Mi is 
ilyenek voltunk…” A 4. versben pedig ott áll egy fontos határkő: „DE”. Előtte és 
utána más a helyzet. Mi ez a határ? „De amikor megjelent a mi üdvözítő Istenünk 
jósága és emberszeretete…” Tehát Jézus megjelenése, az Evangélium – és ennek 
elérkezése hozzájuk, hozzánk személyesen. Ez mindent megváltoztatott!  

Ugyanakkor figyelmeztet a folytatásban az apostol: „nem az általunk véghezvitt igaz 
cselekedetekért, hanem az ő irgalmából üdvözített minket újjászülő és megújító fürdője a 
Szentlélek által…” Ez az, amit a hívő embernek nem szabad soha elfelejtenie: nem a mi 
cselekedeteinken múlt – ahogy most sem azon múlik –, hanem Isten irgalmán, 
Szentlelkének munkáján! Ezt a nézőpontot tartunk kell! 

Az is kizeng ebből a levélből, több helyen is, hogy a hívő ember, a keresztyén 
gyülekezet életvitelének, viselkedésének elsősorban kifele, a misszióra, a bizonyságtételre 
nézve van jelentősége – hiszen az Atya előtt Krisztusban igazak vagyunk, ismer minket. 
Az a cél, hogy ne káromoltassék Krisztus neve, sőt, hogy életünkkel másokat 
megnyerjünk! (Erre nézve főként a 2. részben találunk több utalást.) A cél tehát az, hogy 
Krisztus Váltságműve, Evangéliuma megjelenjen a mindennapi életünkben, 
kapcsolatainkban. Ugyanis Pált mindig is az Evangélium terjedése hozta tűzbe, ez 
érdekelte, ezért küzdött! Minden szolgálja Isten szeretetének kiáradását! 

 
Milyen kiindulópontot kínál mindehhez Pál bevezetője– és hogyan lehet ez az alapja 

intésnek és irgalomnak! 
1.) AZ IDENTITÁSUNK ÚJRAFELISMERÉSE: 

Isten (rab)szolgája vagyok: ALÁZAT, TULAJDONJOG 
Jézus Krisztus küldöttje vagyok: TARTÁS, FORRÁS, IRÁNY 
MEGBÍZÁST kaptam: KÖTELEZ, BÁTORÍT 

 
Az intés és az irgalom indítéka, forrása, hogyanja identitásunkban „kódolva” van! 

Nem más… 
 

2.) A CÉLUNK ÚJRAFELISMERÉSE: 
higgyenek az emberek 
megismerjék az igazságot 
az igaz Istentisztelet (kegyesség / lelkiség szerint) 
az örök élet reménységére 

 
Az intés és az irgalom célja az igaz hitre, tiszta életvitelre vezetni a körülöttünk lévőket – és 

a keresztyén közösség bizonyságtétele által másokat a „kívülvalókat” is. 
Nem más… 

 

3.) ISTENÜNK „ÚJRAFELISMERÉSE”: 
Igazmondó Isten – akinek ígéretei vannak 
Igéjét kijelentő Isten – az Evangélium hirdetése által 
Üdvözítő / Szabadító Isten 

 
Az intés és az irgalom csakis egy tiszta Isten-kép és Isten-kapcsolat által lehet tiszta! 

Másképp nem… 
 

4.) A RÁNK BÍZOTTAK „ÚJRAFELISMERÉSE”: 
Az intés és az irgalom tekintetében fel kell fedezni és szeretni a „célszemélyt”, a 

„célcsoportot” – Istentől „elkérve” 
 Sóskuti Zoltán 

Nélküle megszűnik a 
Krisztus KÖVETÉS 

légköre 

Nélküle megszűnik 
Krisztus 

KEGYELEMének 
légköre 

Szeretet nélkül 
ÍTÉLKEZÉSSÉ 

silányul 

Szeretet nélkül 
csak 

HUMANIZMUS 


