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  AZ ISTENTISZTELET LITURGIÁJA: 
 

  CSEND – Istentisztelet előtt 5 perccel 

➢➢ Ráhangoló kérdés:   Van bennem 

alázat – amikor Istentiszteletre jövök vagy a 

mindennapjaimban? 
 

  Köszöntés 
 

  Fennálló ének: KÉ 21 („Rejts most el…”) 

  Fő ének: 105:1-3  („Adjatok hálát…”) 

 

  Fohász  
  Olvasmány (ld. középen  ) 

   Imádság 
 

  Gyermekek az Úr asztala körül  
 

  Igehirdetésre készítő ének:  

370:1  („Jövel, Szentlélek Úr Isten…”) 

  Alapige (ld. középen  ) 

 Igehirdetés [ld:  a túloldalon] 
 

  Csendes ima 

  Imádság 

  Miatyánk 

  Áldás    
 

  Úrvacsora előtt: 256 („Irgalmazz…”)  

  Úrvacsorai közösség 

Énekek: 264; 274; 392; 434; 435; 436; 462; 

463; 464; 466; 467; ,,, 

 
 

  Hirdetések (ld. jobb oldalon  ) 

  Születésnaposok köszöntése 
 

  Záróének: 178 („Dicsőség az Atyának…)  

  Áldás    

  HIMNUSZ 

 

 

 GYÜLEKEZETI HIRDETÉSEK: 
 

 Beszámolók: Bence és Judit esküvője, KonfIfi, 

Magvetők alkalma… 

 Jövő heti alkalmaink:  

 Kedd 1000 Baba-Mama Kör  Szerda 900: 

Bibliaóra Szerda 1830: Felnőtt Közösségi 

Hittanóra*  Péntek 1630 KonfIFI  Péntek 1800 

Ancora IFI  Vasárnap 900: Kánon Kör illetve 

Imakör  Vasárnap 1000: Istentisztelet és 

gyerek-Istentisztelet;  Házi Biblia Körök 7 

csoportban  hittanórák 

 * Felnőtt Közösségi Hittanóra minden szerdán 

1830-kor. Következő témánk: Kempis Tamás: 

Krisztus követése című híres könyve – és 

háttere. 

 Várjuk a segítő testvéreket október 6-án 

szombaton reggelre egy templom- és kert 

nagytakarításra 

 Alapítványunk köszöni az 1%-os 

felajánlásokat – ebből a tavaly befolyt összeg: 

445 000 Ft, amit gyülekezeti célokra fordítunk… 

 Október 6-án 1000-kor a rákoshegyi 

reformátusok vendége lesz Miklya Luzsányi 

Mónika, számtalan remek gyerekkönyv írója, 

és országos előadó, aki felnőtteknek és 

pedagógusoknak is előadássorozatokat tart. 

Előadásának címe: „A digitális rém – a digitális 

világ veszélyei”. Várnak minden érdeklődőt! 

 Várjuk a cikkeket újságunk következő 

számába (nyári tábori beszámolók, gyülekezeti 

események, bizonyságtételek…) a 

refkeresztur@gmail.com mail címre. 

 HBK csoportvezetők alkalma minden hó 4. 

hétfőjén 1800-tól a Vadkacsa utcában – 

először október 22-én 

 Várjuk a 12 évet betöltött ifjakat KonfIFIre 

(konfirmációs felkészítése) 

ÚÚ RR VV AA CC SS OO RR ÁÁ SS   II SS TT EE NN TT II SS ZZ TT EE LL EE TT   
  2018.  SZEPTEMBER 30.    

„Ma – alázattal és örömmel” címmel 
 Igét hirdet: Sóskuti Zoltán lelkipásztor 

 

 

 OLVASMÁNY:  LK 18,18-30 

 

 ALAPIGE: LK 19,1-10 

 

1 Ezután Jézus Jerikóba ért, és áthaladt rajta. 2 Élt ott 

egy Zákeus nevű gazdag ember, aki fővámszedő 

volt. 3 Szerette volna látni, hogy ki az a Jézus, de kis 

termetű lévén, nem láthatta a sokaságtól. 4 Ezért 

előrefutott, és felmászott egy vadfügefára, hogy lássa 

őt, mert arra kellett elmennie. 5 Amikor Jézus odaért, 

felnézett, és így szólt hozzá: Zákeus, jöjj le hamar, mert 

ma a te házadban kell megszállnom. 6Ekkor sietve 

lejött, és örömmel befogadta. 7 Akik ezt látták, 

mindnyájan zúgolódtak, és így szóltak: Bűnös embernél 

szállt meg. 8 Zákeus pedig odaállt az Úr elé, és ezt 

mondta: Uram, íme, vagyonom felét a szegényeknek 

adom, és ha valakitől valamit törvénytelenül vettem el, 

a négyszeresét adom vissza annak. 9 Jézus így felelt 

neki: Ma lett üdvössége ennek a háznak, mivelhogy ő 

is Ábrahám fia. 10 Mert az Emberfia azért jött, hogy 

megkeresse és megtartsa az elveszettet.  
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AZ IGEHIRDETÉS VÁZLATOSAN: 

BEVEZETÉS  

 

Kétszer fordul elő ebben a szakaszban a "MA" szó: "Ma nálad...", illetve "ma 

lett üdvössége" 

Ma egy olyan ember van előttünk, aki élni tudott a MÁVAL. 

Ez a MA előkészített alkalom volt. Mi volt előbb? Arra kellett elmennie 

Jézusnak – és Zákeus ezt tudva, rákészült, így felmászott a fára? Vagy Jézus tudta, 

ott lesz Zákeus - és azért ment arra? 

„Arra kellett elmennie”: Ki előzött meg kit? Ki tudta előbb? Ki tervezte? 

Akárhogyan is volt, Zákeusban ALAZAT volt. Jézus pedig észrevette és ez 

hatott Zákeusra.  
 

Zákeus három ponton volt alázatos és élt át ennek nyomán mennyei örömet: 
 

1.) Isten-keresésben - "nálad vacsorálok" öröme (Jézus a vendégem) 

Komolyan vette az alkalmat Zákeus. Mert vágyakozott valami lelki jó, valami 

csoda után, valami,szeretet után. Ezért él az alkalommal. Felmászott egy fára a 

fővámszedő. "Bevállalta ezt a cikit", látni akart és látszani is talán. Alázatos és 

gyors volt. Micsoda öröm volt erre az alázatra kapott jézusi válasz számára: "MA 

veled vacsorálok." 

Amikor Istent keressük, olyan fontos mozzanat annak érzékelése, hogy 

"észrevettek"...! 

Miért pont Zákeust szúrta ki" Jézus? 
 

2.) Befogadásban,- házában az Ige hallgatásban 

Jézus Zákeus vendége lett. Fogadhatja otthonában. Nagy tisztesség! 

Úgy, mint a betániai Mária, figyel Jézus szavaira, hallgatja Őt. Alázattal, ő a 

nagy ember a "vándorprófétát". 

Alázatos odahallgatásának gyümölcse: a megértés, a felismerés és a látás. 
 

3.) Cselekvés (emberek felé) - a belülről-felülről cselekvés öröme 

Zákeus úgy reagál Jézusra, hogy át sem gondolja, egyszerűen megszületik benne 

egy döntés, lelkes elhatározás - csak úgy, egyszerűen, alázattal, gyorsan. [**] 

Micsoda öröm ez - mekkora biztatás ez számunkra! (Merőben különbözik a gazdag 

ifjútól Zákeus…) 
 

BEFEJEZÉS 

A 10. vers summája: „Mert az Emberfia azért jött, hogy megkeresse és 

megtartsa az elveszettet” 
             Sóskuti Zoltán 

 

 

Kempis Tamás: Krisztus követése 

IV./18. Ne legyen az ember a szentségnek kíváncsi vizsgálója, 

        hanem értelmét vesse alá a szent hit engedelmességének, 

        és így kövesse az alázatos Jézust 

 

„Óvakodnod kell attól, hogy ezt a mélységes mély szentséget kíváncsian és 

haszontalanul vizsgálgasd, hacsak nem akarsz a kételkedés mély örvényében 

elmerülni. A fölségesnek vizsgálója megszédül a dicsőségtől. Többet tud Isten 

végbe vinni, mint ember érteni. Elviselhető az igazságnak jámbor és alázatos 

kutatása, amely mindig kész a tanulásra, és az atyáknak tisztes mondásai szerint 

igyekszik haladni. Boldog egyszerűség, amely nem jár a kérdéseknek 

nehézségekkel teli útján, inkább Isten parancsainak sík és világos ösvényein halad. 

Sokan elveszítették áhítatos lelkületüket, mikor vizsgálni próbálták, ami nem rájuk 

tartozik. Hitedet fogják számon kérni tőled és igaz életedet, nem elméd járását és 

Isten titkainak mélységét. Ha azt sem érted, azt sem fogod föl, ami alattad van, ami 

fölötted van, hogyan érthetnéd? Vesd alá magadat Istennek, alázd meg értelmedet a 

hit előtt, akkor megkapod a tudás világosságát hasznod és szükséged mértéke 

szerint. Némelyek súlyos kísértésekbe esnek a hit és az Oltáriszentség körül, de 

ennek nem annyira ők az okai, inkább a gonosz lélek. Ne sokat törődj a 

gondolataiddal, ne szállj vitába velük, ne felelj azokra a kételyekre, amelyeket a 

sátán fölvet benned, inkább higgy Isten szavának, az ô szentjeinek és prófétáinak, 

akkor elfut tőled a semmirekellő ellenség. Gyakran nagyon hasznos az, hogy Isten 

szolgájának ilyesmit kell tűrnie. Mert nem kísérti ô a hitetleneket meg a bűnösöket, 

azokat már biztosan magáénak ismeri, a hívő embereket s az imádságos lelkűeket 

azonban sokféle módon kísérti, zaklatja. Járj hát egyszerű és kétségektől ki nem 

kezdett hittel, és alázatos tisztelettel vedd magadhoz az Oltáriszentséget, amit pedig 

meg nem érthetsz, azt hagyd bízvást a mindenható Istenre. Nem csap be téged az 

Isten, az csapódik be, aki a kelleténél jobban hisz magának. Az egyszerűekkel jár-

kel az Isten, az alázatosaknak nyilatkoztatja ki önmagát, értelmet ad a kisdedeknek, 

megnyitja a tiszta szívűek szemét, de elrejti kegyelmét a kíváncsiak s a gőgösek 

elől. Az emberi okoskodás erőtlen és könnyen csalatkozik, viszont az igazi hit nem 

csalatkozhatik. Minden okoskodásnak és természet szerint való vizsgálódásnak 

követnie kell a hitet, nem megelőznie és megtörnie. Mert a hit és a szeretet 

legszebben itt tündököl, és titokzatos úton-módon ebben a legszentebb és 

legméltóságosabb szentségben munkálkodik leginkább. Az örök, mérhetetlen és 

végtelen hatalmú Isten, égen és földön nagy és kifürkészhetetlen dolgokat visz 

végbe, csodatetteit nem lehet kikutatni. Ha olyanok volnának Isten művei, hogy az 

emberi okoskodás könnyen nyomukba érne, nem kellene őket csodálatosnak és 

kimondhatatlannak emlegetnünk” 


