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 AZ ISTENTISZTELET LITURGIÁJA: 

 
  CSEND – Istentisztelet előtt 5 perccel 
 Ráhangoló kérdés:  

 Tudnék, akarok, szoktam  

építeni hitben másokat?” 

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

  Fő ének: 226 („Krisztusom kívüled…) 

 
  Fohász  
  Olvasmány (ld. középen  ) 
   Imádság 
 
   Préd. e. ének: KÉ 6  („Szent vagy, szent vagy…) 
  Alapige: (ld. középen  ) 
 Igehirdetés [ld:  a túloldalon] 
 
  Csendes ima 
  Imádság 
  Miatyánk 
 
  Hirdetések (ld. jobb oldalon  ) 
  Születésnaposok köszöntése 

 
 Záróének: 395 („Isten szívén megpihenve…”) 
  Áldás    
  HIMNUSZ 
 

 GYÜLEKEZETI HIRDETÉSEK: 
 

 Beszámolók: Gyerekek közt szolgálók 
munkatársi hétvégéje, megbeszélése; Bibliaóra 

 Arra kérjük mindazokat, akik szeretnének 
szeptembertől Házi Biblia Körbe járni vagy csak 
érdeklődnek iránta, maradjanak egy negyed 
órát még Istentisztelet után  MA vagy jövő 
héten – ekkor adunk tájékoztatást és ekkor lehet 
jelentkezni a csoportokba. (Akik eddig jártak, 
azoknak is az egyik vasárnapon itt kellene 
maradnia erre.)* 

 Hittanos Évnyitó Istentisztelet: szept, 9. 1000 

 Októbertől rendszeres Felnőtt Közösségi 
Hittanóra lesz – minden szerdán 1830-kor. Ízelítő 
alkalom: szeptember 19. TÉMA: Pál apostol 
Titushoz írott levele. 

 Lelkipásztorunk tanulmányi heteiről… 

 Várjuk a 12 évet betöltött új konfirmandusokat – 
KonfIFI indulás: szeptember 21. 1630 

 Az Erdélybe tervezett kirándulást tavaszra 
halasztják a szervezők – a megfelelő számú 
biztos jelentkező hiányából adódóan. 

 Gyülekezeti program: holnap 1700: „Hunyadiak 
dicső kora” – kiállítás tárlatvezetéssel és 
előadással /Dr. Milisits Máté/. Információ, 
jelentkezés: Szabó Zsuzsánál [elérhetőségei a 
fejlécen] 

 A könyvterjesztésnél vehetünk szép 
képeslapokat, melyekkel a rákoscsabai 
református idősek otthonát támogatjuk. 

II SS TT EE NN TT II SS ZZ TT EE LL EE TT   
 2018. SZEPTEMBER 2.  

„Együtt MÁSOKÉRT (is)” címmel 
 Igét hirdet: Sóskuti Zoltán lelkipásztor 

 

  O L V A S M Á N Y :  R Ó M  1 , 7 - 1 7  
„7. Mindazoknak, akik Rómában vagytok, Isten szeretteinek, 
elhívott szentjeinek: Kegyelem nektek és békesség Istentől, a 
mi Atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. 8.  „Először is hálát adok 
az én Istenemnek Jézus Krisztus által mindnyájatokért, hogy 
hiteteknek az egész világon híre van. 9. Mert Isten a tanúm, 
akit lelkemből szolgálok Fia evangéliumának hirdetésével, 
hogy szüntelenül megemlékezem rólatok, 10. mindenkor 
kérve imádságaimban, hogy Isten akaratából egyszer már el 
tudjak menni hozzátok. 11. Mert szeretnélek meglátogatni 
titeket, hogy megerősítésetekre valamilyen lelki ajándékot 
adjak át nektek, 12. azaz hogy együtt nyerjünk vigasztalást 
nálatok egymás hite által, a tietek és az enyém által. 13. 
Tudjátok meg, testvéreim: sokszor elhatároztam már, hogy 
elmegyek hozzátok, de mindeddig megakadályoztattam 
abban, hogy munkámnak némi gyümölcse lehessen 
közöttetek, amint a többi nép között is.14. Görögöknek és 
barbároknak, bölcseknek és tudatlanoknak egyaránt adósa 
vagyok.15. Azért szívem szerint kész vagyok az evangéliumot 
hirdetni nektek is, akik Rómában vagytok. 16. Mert nem 
szégyellem az evangéliumot, hiszen Isten hatalma az minden 
hívőnek üdvösségére, először a zsidóknak, majd pedig a 
görögöknek. 17.  Mert abban Isten a maga igazságát 
nyilatkoztatja ki hitből hitbe, amint meg van írva: „Az igaz 
ember pedig hitből fog élni.” 

  A L A P I G E :  R Ó M  1 , 9 - 1 2  
[ld. aláhúzva az Olvasmányban] 

* TERVEZETT HÁZI BIBLIA KÖR CSOPORTJAINK – MELYEKBE LEHET JELENTKEZNI: 
1.) HÉTFŐ (Hajdú-hp.; Babosné L. Gitta; Bornai Kamilla); 2.) KEDD (Janiné V. Gabriella; Suga Gábor); 3.) SZOMBAT (Csordás-hp.); 4.  VASÁRNAP DU. (Soltész-hp.); 

5.) VASÁRNAP DU. (Kelemen-hp.; Palásthy-hp.; Tihanyi-hp.); 6.) VASÁRNAP DU. (Jani Lívia); 7.) CSÜTÖRTÖK (Szabadosné Jutka; Derera-hp.) 



Miért vágyódik arra Pál, hogy lássa a római 
keresztyéneket? 

Hadd kérdezzem meg azt is: mi miért vágyódunk a 
keresztúri reformátusokat látni? (Vágyunk? Ezért is 
jöttünk ma templomba? Vagy ezt csak a tanítóknak, 
apostoloknak kell érezni?) 

* 
Pál először is azt mondja, hogy szeretne adni nekik – 

adni abból, amit kapott. Azaz szeretné lelkileg 
megerősíteni a római hívőket. Mivel? Lelki ajándékokkal. 
Azzal, amit Isten neki adott! 

Benned is ott lobog ez szándék?  
Meg tudnál te is hiteddel erősíteni másokat?  
Neked is vannak lelki ajándékaid, amiből adhatsz? 
 
Másodszor, egy kis módosítást eszközöl levelében Pál, 

döccen a szöveg (nem volt még hibajavitó vagy World), 
és helyesbít – de jó, hogy beleláthatunk ebbe! 

Tehát a módosítás ez: egymás hite által buzduljunk fel 
(nyerjünk vigasztalást [**])!  

Egyfajta kölcsönösségről beszél az apostol. Arról, 
hogy adhatunk egymásnak hitünk által. Vagyis: 
szükségünk van egymásra! 

Csakugyan így érezzük? Valóban valljuk, hogy jobb 
együtt megélni a hitünket, mert az meggazdagít? Tényleg 
mi is így vágyódunk a találkozásra? 

* 
Mi ennek forrása?  
Alapja az, hogy teljes lelkével szolgál Krisztus 

Evangéliumának. Erre épül, ebből fakad, hogy Isten előtt 
hordozza a római keresztyéneket, imádkozik értük. Mert 
fontosak neki, és mivel imádkozik értük, fontosak 
maradnak számára. Áldott kör ez! 

Ennek fényében: ti hogy vagytok a gyülekezeti 
testvéreitekkel, vagy konkrétan vele vagy vele? 

* 
Nem úgy van, hogy rettentően öncélúvá vált 

keresztyénségünk? Csak a mi hitünk a fontos… Csak mi 
laktunk jól… Nem hatott-e negatívan korunkra az 
egyoldalú individualizmus?  

A hitet is csak egyedül és magunkért éljük! Neked mi 
a fontos: kapni vagy adni is?  

Az én hitem vagy a másoké is? Nekem szolgáljanak 
vagy én is szolgáljak másoknak is? Engem tanítsanak 

vagy hogy én is tanítsak másokat is? Az én hitem állapota 
foglalkoztat vagy másoké is? Folytathatnám s sort… 
Hogy én üdvözüljek vagy a testvér, sőt a felebarát is? 

* 
Nézz Jézusra! Hogy élte Ő „lelki életét”?  
Igen, megvolt az Atyával kapcsolatos mélyen 

személyes meghittség is.  
De tanítványokat gyűjtött, velük együtt élt meg sok 

mindent! Még a Megdicsőülés hegyén is; még a 
Gecsemáné kért lelki gyötrődéseit is! 

Tanított, de leginkább „interaktív” módon, bevonta a 
hallgatókat, beszélgetett velük: kérdezhették Őt, 
vitatkozhattak vele, megfogalmazhatták minden érzésüket, 
kétségüket... 

* 
Jézus is, Pálék is, alapvetően az első keresztyének 

közösségben, együtt, egymást tanítva, intve, buzdítva 
élték meg a hitüket.  

A zsinagóga hagyományába gyökereztek, ahol a 
nyugodalom napján valóban beszélgettek, együtt 
tanulmányozva az Írást, megbeszélve, sőt vitatkozva!... 

Ennek a hangulatában szól Pál a kolossébeli 
keresztyének felé levelében egy helyen: „Krisztus beszéde 
lakjék bennetek gazdagon úgy, hogy tanítsátok egymást 
teljes bölcsességgel, és intsétek egymást zsoltárokkal, 
dicséretekkel, lelki énekekkel; hálaadással énekeljetek 
szívetekben Istennek.” (Kol 3,16) 

Pál efézusi tartózkodásáról így olvasunk: „Azután 
eljárt a zsinagógába, ahol három hónapon át bátran 
szólt, vitázott, és igyekezett meggyőzni őket az Isten 
országának dolgairól.” (Csel 19,8) (Ez egyébként 
nagyon jellemző Pálék minden missziói útján.) Aztán egy 
iskolában tanít, mikor ellenállnak neki. Íme a két mai 
forma gyökerei: „Kiscsoportos beszélgetős alkalom” 
illetve „hittanóra” – „bibliaiskola”. 

* 
A maga idejében a pietista ébredés ezt hozta viasza a 

protestáns gyülekezeti életbe [**], ez olvadt bele az ún. 
evangélikál keresztyén kegyessége (melynek sodrában 
formálódik sok mai közösség – így bizonyos értelemben 
a mi gyülekezetünk is). 

Különös, hogy éppen ez, a népegyházi [**] keretekkel 
„elkeveredve”, „kitermelte” azt a templomba járó hívőt, 
aki csak önmaga körül forog. 

Te nem tartozol közéjük?  
Könnyen eldöntheti bárki, aki a korábban feltett 

kérdéseket őszintén megválaszolta. [**] 
* 

A mai Igeszakasz és annak magyarázata nem a Házi 
Biblia Körökről szól. Ám ad egy irányt, egy lelkületet, 
amit újra és újra fel kell frissíteni minden idők Krisztus 
követőinek. 

Ebben egy (a többi között!) lehetőség, eszköz egy-egy 
Házi Biblia Kör.  

Hogy jársz-e, abban egy normális szempont, hogy 
van-e időd, néked való-e, kapsz-e belőle.  

De a mai Ige alapján van egy másik megközelítés is, 
ami fontosabb: akarsz-e adni másoknak, érzed-e, hogy te 
másokra szorulsz, ők pedig rád? 

Hiszed-e, vallod-e, éled-e annak igazságát, hogy 
együtt jobban ábrázoljátok ki Krisztust, mint te 
egymagadban; hogy még gazdagabban van jelen Jézus, 
amikor együtt vagytok más hívőkkel, mint amikor egyedül 
imádkozol vagy Igét olvasol; hogy egymás hite által 
felbuzdulhattok? (És nemcsak te az övék által, hanem 
éppen a tied által is mások!) 

* 
 [Sokszor mondtam már nektek:] egészen más lenne a 

hívő életünk, ha úgy törődnénk magunkkal lelkiekben – 
például úgy olvasnánk Igét, úgy tanulnánk hitben –, hogy 
tudnánk, ezt másokért is tesszük, hogy legyen miből adni, 
legyen mit adni, hogy a mi hívő életünk másokat IS 
építsen! 

Ehhez egy nagy „kopernikuszi-fordulat” szükséges: 
NEM KÖRÜLÖTTEM FOROG A VILÁG! Sőt, annak 
kimondása, hogy nem csupán értem van minden... 

Mit is mondott az a Jézus, akire nézve minden 
teremtetett, akinek az Atya minden hatalmat odaadott? 
Nagyon fontos mondata ez Jézusnak, figyeljünk rá, 
legyen ez az iránytű, ha valóban a nyomában akarunk 
járni! „Mert az Emberfia sem azért jött, hogy neki 
szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon, és életét adja 
váltságul sokakért." (Mt 20,28) 

Mi ezt a Krisztust hirdetjük! Mi ezt a Krisztust 
követjük! Nekünk ez a Krisztus a példa, a norma, az élet! 

 
 Sóskuti Zoltán 


