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 AZ ISTENTISZTELET LITURGIÁJA: 

 

  CSEND – Istentisztelet előtt 5 perccel 

➢➢ Ráhangoló kérdés:  

 Mi az élet? 

  Köszöntés 

   Fennálló ének: 32:1  
(„Ó, mely boldog az oly ember éltébe'…”) 

  Fő ének: 274 („Ki Istenének átad mindent…) 

 

  Fohász  

  Olvasmány (ld. középen  ) 

   Imádság 

 

   Préd. e. ének: KÉ 11 („Jöjj, az Úr vár reád…) 

  Alapige: (ld. középen  ) 

 Igehirdetés [ld:  a túloldalon] 

 

  Csendes ima 

  Imádság 

  Miatyánk 

 

  Hirdetések (ld. jobb oldalon  ) 

  Születésnaposok köszöntése 

 

Záróének: KÉ 30 („Velem vándorol…”) 

  Áldás    

  HIMNUSZ 

 

 

 GYÜLEKEZETI HIRDETÉSEK: 

 

 Beszámolók: Presbiteri gyűlés, felújítások a 

templom épületben 

 Ezen a héten temettük + Albert Györgyöt 

– Urunk erősítse a gyászban szeretteit! 

 Ma 1200-kor temetjük Sántha Béláné 

Irénkét Altemplomunkban 

 Jövő heti alkalmaink:  

 Kedd 1000 Baba-Mama Kör  Péntek 

1700 Közös IFI  Vasárnap 830: Imacsoport  

 Vasárnap 1000: Istentisztelet  

  A szerdai bibliaórák elmaradnak – 

legközelebbi alkalom: augusztus 15. 830 

 A nyári gyerek megőrzésre várjuk a 

szolgálókat – ld. táblázat a 

templomajtóban! Akik ebben 

szolgálnak, kérjük, 945-re érkezzenek 

meg! 

 Úrvacsora legközelebb: augusztus 19. 

 Lelkipásztorunk szabadságon lesz 

augusztus 12-ig. 

II SS TT EE NN TT II SS ZZ TT EE LL EE TT   

 2018. JÚLIUS 22.  
„Valami fontosabb” címmel 

 Igét hirdet, Sóskuti Zoltán lelkipásztor 

 
  O L V A S M Á N Y :  L K  1 2 ,  1 3 - 2 1  

13 A sokaságból így szólt hozzá valaki: Mester, mondd meg a 

testvéremnek, hogy ossza meg velem az örökséget! 14 De ő 

így válaszolt: Ember, ki tett engem bíróvá fölöttetek, hogy 

megosszam az örökséget?  15 Azután ezt mondta nekik: 

Vigyázzatok, és őrizkedjetek minden kapzsiságtól, mert ha 

bőségben él is valaki, életét akkor sem a vagyona tartja 

meg. 16 Aztán példázatot mondott nekik: Egy gazdag 

embernek bő termést hozott a földje. 17 Így gondolkozott 

magában: Mit tegyek? Nincs hova betakarítanom a 

termésemet. 18 Majd így szólt: Ezt teszem: lebontom a 

csűreimet, nagyobbakat építek, oda gyűjtöm be minden 

gabonámat és javamat, 19 és ezt mondom a lelkemnek: Én 

lelkem, sok javad van sok évre félretéve, pihenj, egyél, igyál, 

vigadozzál! 20 Isten azonban azt mondta neki: Bolond, még 

ez éjjel elkérik tőled a lelkedet, kié lesz akkor mindaz, amit 

felhalmoztál? 21 Így jár az, aki magának gyűjt, és nem Isten 

szerint gazdag.  

  A L A P I G E :  M T  5 , 3 - 1 2  
3 Boldogok a lelki szegények, mert övék a mennyek országa. 

4 Boldogok, akik sírnak, mert ők megvigasztaltatnak. 

5 Boldogok a szelídek, mert ők öröklik a földet. 6 Boldogok, 

akik éheznek és szomjaznak az igazságra, mert ők 

megelégíttetnek. 7 Boldogok az irgalmasok, mert ők 

irgalmasságot nyernek. 8 Boldogok a tiszta szívűek, mert ők 

meglátják Istent. 9 Boldogok, akik békét teremtenek, mert ők 

Isten fiainak neveztetnek. 10 Boldogok, akiket az igazságért 

üldöznek, mert övék a mennyek országa. 11 Boldogok 

vagytok, ha énmiattam gyaláznak és üldöznek titeket, és 

mindenféle rosszat hazudnak rólatok. 12 Örüljetek és 

ujjongjatok, mert jutalmatok bőséges a mennyekben, hiszen 

így üldözték a prófétákat is, akik előttetek éltek. 
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Sok temetés van mögöttem. Sokféle. Hol megdöbbentően sokan búcsúznak, hol 

megdöbbentően kevesen. Aztán megy tovább az élet. Azokon kívül, akiket 
legérzékenyebben, legközelebbről érint a gyász és még tán évekig sírnak, küszködnek 

az űrrel, ami maradt, mindenki megy, siet tovább – szinte elfelejtve azt, hogy valaki 

elment közülünk. Igaz ez még a legnagyobb emberekre is. Aztán nemzedék támad 
nemzedék után, akiknek már nincs kötődésük, nem is fontos számukra az elhunyt, és 

kiveszik emlékezetből.  

Különösen fáj, hogy nagy öregjei, régi hűséges tagjai mennek el Gyülekezetünknek 

– és már a mostaniak többsége nem rendül meg, nem is tudja, pontosan kik ők, hiába is 
mondom, hogy régen itt és itt ült, ilyen és ilyen volt… 

Ahogy járom a temetőket, nézem a sírköveket – tanítanak minderre… Ilyenkor 

megijedek, elbizonytalanodok. Hát ennyi az élet? Ennyi a jelentősége annak, hogy kik 
vagyunk, mit csinálunk? Hogy mehet tovább az élet nélkülünk? 

Mindez mélyen zárójelbe teszik földi életünket – illetve azt, ahogyan éljük, amiknek 

benne jelentőséget tulajdonítunk. 
Kell lennie valaminek, ami mégiscsak értelme az egésznek, valaminek, ami 

mélyebben van, rejtett, igazi… 

Mert a példázat addig jut el, hogy eljön az idő, amikor menni kell, és minden itt 

marad, és az a pillanat mindent átrendez, átértékel. Meghökkent, megállít vele Jézus.  
Világos, hogy az adott kérésre reagál, és megítéli a kérdezőt is. „Hajtasz az igazságos 

vagyon elosztásért, aztán végül úgyis elveszted”. 

Mégis van a végén egy mondat – ebből induljunk ki: „Így jár az, aki magának gyűjt, 
és nem Isten szerint gazdag.” Nem Istent szerint gazdag… - mit jelent ez? Kik 

gazdagok Isten szerint? Jézus a Boldog-mondásokban válaszol erre. Ebben van az 

életnek rejtett, igaz, belső útja. Jézus azért jött, hogy tanítson élni. Ő az út, az igazság és 

az élet! Megmutatja, így az utat az Örökkévaló Atyához – mert ezek a mondatok mind 
az élet perspektíváját mutatják meg, mindegyik egy-egy „végtelenbe hosszabbítása” 

életünk „kimért szakaszának”! 

Boldogok – mert megnyílik számukra az élet rejtettebb, igazabb értelme és 
jelentősége… Elmélkedjünk ezeken! Vessük össze életünkkel (azzal, amit mi annak 

nevezünk)! Konkrétan: miért futok, minek tulajdonítok jelentőséget, mi jellemez…?  

Átnyúlik-e az életem az örökkévalóságba? Mert az Atya nem felejti el az övéit! 
Örökséget készít számukra! Itt, a földön, lehet, hogy elfelejtenek, de Teremtőnk, 

Megváltónk sosem – ha a „Boldogok” közé tartozunk! 

 

[2012-ben egy prédikációs sorozatban végigvettük ezeket a mondatokat. egyre 
inkább úgy látom, hogy központi eleme ez Jézus tanításának, és így folyamatosan 

előttünk kéne legyen!] Lássunk néhány példát belőle, hogyan tanít minket élni, igazán 

élni, egyfajta belső útra, a mi Urunk Jézus Krisztus! Hadd emeljek ki négyet ezekből – 
pár szóval elindítva benneteket az elmélkedéshez; emlékeztetve minket a hat évvel 

ezelőtt hallottakra! 

 
1.) A lelki szegények – aki jól tudják, hogy nincs igazán semmijük. Ahogy a 

táborban Ruthner Mátétól hallottuk: Isten szeretetének koldusai vagyunk. Az élet ennek 

a realításnak az (f)elismerésével kezdődik – mert akkor lesz jelentősége egy életre: miénk a 

Mennyek Országa annak összes kincsével – hogy ez a gazdagság, ez vár ránk, ezért érdemes 
élni, erre vágyakozzunk, ezért bírjuk ki… 

 

2.) Aki sír, arról sok-sok réteget lehánt a sírás, és előjön, ami eddig rejtve volt, láthatóvá 
lesz… Lekerül ilyenkor az ember legbensőjéről a takarás, eldobja a lélek a különböző 

maga-gyártotta kapaszkodóit, ön-vigasztalásait… A sírás zuhanás. A sírás elismerése 

annak, hogy tehetetlenek vagyunk. A sírás kiáltás, segítségkérés. A sírás vigasz után kiált. A 

síráskor r é s e k  k e l e t k e z n e k , amin a vigasztalás be tud áradni…A sírás katarzis [**], 
egyszerűsödés… [**] Összefoglalva: a sírás a léleknek egy olyan állapota, amikor feltárul, 

kinyílik, gyámoltalanul és vigasztalásra szorulva. 

 
3.) Isten irgalma egy felfakadó forrás számunkra. Kempis Tamás így ír erről a Krisztus 

követése című művében: „Gyakran kell folyamodnod a kegyelem forrásához, az isteni 

irgalom kútfejéhez, amelyből minden jó és minden tisztaság fakad, hogy kigyógyulhass rossz 
hajlamaidból és vétkeidből, erősebb és vigyázatosabb légy az ördög minden kísértésével és 

cselvetésével szemben.” Isten irgalmára adott helyes v á l a s z  a tiszta életvitel, és benne az 

is, hogy irgalmasak vagyunk mi is egymással, egymáshoz. Az irgalmasságunk mértéke, 

tükre maga Isten. (Ahogy sok másban is igaz.) „Legyetek irgalmasok, amint Atyátok is 
irgalmas.” (Lk 6,36) Kempis Tamás így könyörög Istenhez: „Íme szegényen és mezítelen 

állok előtted, kegyelmed kérem, irgalmasságodért esedezem.” Máshol pedig így imádkozik: 

„Minden reményen fölül irgalmasságot gyakoroltál a te szolgáddal szemben, és minden 
érdemem fölött kegyelmedet, barátságodat nyújtottad. Mivel háláljam meg ezt a te 

kegyelmedet?” 

 

4.) A világtörténelem kezdete és a vége Békesség: A Teremtés reggelén nagy békesség 
volt; és a Mennyben is az lesz (a Biblia szerint). [**] Ami e két pont között történik, épp az 

ellenkezője. A történelem háborúk, békétlenkedések, ellenségeskedések, viszályok, 

cselvetések sora. A családok története is sokszor tele van harcokkal, békétlenséggel… 
Ugyanakkor minden ember valamiféle belső harmóniára vágyakozik, arra, hogy önmagával 

békességben legyen... Ám ezt is csak kevesek mondhatják el magukról... Miért van mindez 

így? Egyszerűen azért, mert a békesség Istenből fakad – s ahol nem Isten az Úr, nem Vele, 
Belőle élnek az emberek, megbomlik ez a harmónia, békesség. . Kempis Tamás így beszél 

erről: „Előbb legyen meg benned a béke, akkor mások között is békességet szerezhetsz. A 

békességszerző ember nagyobb áldás, mint a nagy tudományú. (…) A jó és békességes 

ember mindent jóra irányít. (…) Először magadra fordítsd buzgóságodat, aztán majd joggal 
buzgólkodhatsz felebarátod körül.” (Krisztus követése II. könnv/3.) Jézusból békesség áradt. 

Nem véletlen az sem, hogy Jézus búcsúzva a tanítványaitól így szól: „Békességet hagyok 

nektek: az én békességemet adom nektek; de nem úgy adom nektek, ahogyan a világ adja. 
Ne nyugtalankodjék a ti szívetek, ne is csüggedjen.” (Jn 14,27)  

 

Elmélkedjünk tehát ezekről a jézusi mondatokról – hogy jó választ adjunk arra nézve, 
hogy mi is az élet! 

       Sóskuti Zoltán 


