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  AZ ISTENTISZTELET LITURGIÁJA: 
 

  CSEND – Istentisztelet előtt 5 perccel 

➢➢ Ráhangoló kérdés:   

 Vajon milyen Igékre (bibliai mondatokra) 

emlékszem úgy, hogy azok egyszer valamikor 

fontosak voltak? 
 

  Köszöntés 
 

  Fennálló ének: 164  („Kegyes Jézus…”) 
 

 A Lónyay utcai Református Gimnázium és 

Kollégium 5/a és 5/b osztályának szolgálata 
 

  Fohász  
  Olvasmány (ld. középen  ) 

   Imádság 
 

  Gyermekek az Úr asztala körül  
 

  Igehirdetésre készítő ének:  

25:1-2  („Szívemet hozzád emelem…”) 

  Alapige (ld. középen  ) 

 Igehirdetés [ld:  a túloldalon] 
 

  Csendes ima 

  Lónyay-s diákok imaszolgálata 

  Miatyánk 
 

 Tóth Csaba Csongor iskola igazgató beszéde 
 

  Hirdetések (ld. jobb oldalon  ) 

  Születésnaposok köszöntése 
 

  Záróének: 225: 1-3; 5 („Nagy hálát adjunk…)  

  Áldás    

  HIMNUSZ 

 

 

 GYÜLEKEZETI HIRDETÉSEK: 
 

 KÖSZÖNTJÜK szeretettel a Lónyay Gimnázium 5/a 

és 5/b osztályát, osztályfőnökeiket (Rácz Kornélia 

és Nagy Mária Anita) és igazgató urat (Tóth Csaba 

Csongor)! 

 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 

 Néhány szó a presbiteri gyűlésünkről… 

 Ancora nevű IFI-csoportunk lelki hétvégére utazik el 

jövő héten – imádkozzunk áldásért számukra! 

 HBK csoportvezetők alkalma kivételesen holnap 

1830-tól a Vadkacsa utcában 

 A Magvetők munkatársi találkozása: október 26. 

 Okt. 20. 1500: Kisfecskék és Sasok délutánja 

„Őszköszöntő” címmel (plakát is készült róla!) 

 Okt. 27. 1500: KeReT-Konfi délután 

 * Felnőtt Közösségi Hittanóra minden szerdán 1830-

kor. Következő témánk: Kempis Tamás: Krisztus 

követése című híres könyve II.. 

 Alapítványunk köszöni az 1%-os felajánlásokat – 

ebből a tavaly befolyt összeg: 445 000 Ft, amit 

gyülekezeti célokra fordítunk… 

 Adományok és egyházfenntartói járulékok 

befizetésének formái… (+adomány a diákoknak) 

 Várjuk a Halottak Napja körüli temető látogatást 

felügyelő munkatársakat (nagyon sok látogató 

várható!). Jelentkezés: Szabó Zsuzsánál 

[elérhetőségei a lap tetején] 

 Várjuk a cikkeket újságunk következő számába a 

refkeresztur@gmail.com mail címre. 

 Várjuk a 12 évet betöltött ifjakat KonfIFIre 

(konfirmációs felkészítése) 
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„Velem marad” címmel 
 Igét hirdet: Sóskuti Zoltán lelkipásztor 

 

 

 OLVASMÁNY: MT 13, 18-23 
 

 „Ti tehát halljátok meg a magvető példázatát! Amikor 

valaki hallja a mennyek országának igéjét, és nem érti, 

eljön a gonosz, és elragadja azt, ami szívébe van vetve: 

ez olyan, mint akinél az útfélre hullott a mag. Akinél 

pedig sziklás talajra hullott, az hallja az igét, és azonnal 

örömmel fogadja, de nem gyökerezik meg benne, 

ezért csak ideig való, s amint nyomorúság vagy üldözés 

támad az ige miatt, azonnal eltántorodik. Akinél pedig 

tövisek közé hullott, hallja az igét, de e világ gondja és 

a gazdagság csábítása megfojtja az igét, és nem hoz 

termést. Akinél pedig jó földbe hullott, az hallja és érti 

az igét, és terem: az egyik százannyit, a másik 

hatvanannyit, a harmadik harmincannyit.” 

 

 

 ALAPIGE: JN 14,26 
 

 „A Pártfogó pedig, a Szentlélek, akit az én 

nevemben küld az Atya, ő tanít majd meg titeket 

mindenre, és eszetekbe juttat mindent, amit én 

mondtam nektek.” 
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Belénk égnek a reklámok szlogenjei. [illusztráció: 

többféle generációs reklám]** 

Nagyapánk, nagyanyánk, szüleink szavajárása is 

bennünk van. [példák]** 

A minket megsértő, bántó szavak mennyire 

megmaradnak bennünk, sebeznek, mérgeznek, fel-

feljönnek, ölhetnek. Az iskolai-munkahelyi 

gúnyolódás, csúfolás emberi életeket határozhat meg, 

lelkeket tehet tönkre. [példák]** 

Egy-egy jó szó, amit egyszer régen valaki mondott 

nekünk, egy-egy jó tanács, egy-egy igazi bölcsesség 

milyen gyönyörűen el tud kísérni bennünket egész 

életpályánkon, utat mutat, erőt ad, velünk marad…! 

[példák]** 

Különös, de még idős korban is megmaradnak, fel-

feljönnek bennünk, a megtanult versek, sőt a lelki 

énekek, slágerszövegek… 

 

Ha emberek szavai, mondatai így megmaradnak, 

hát hogyne maradna meg az Isten Szó, az Ige! 

Miért? Mi benne ez a hatalmas erő, amelyből 

kifolyólag sokan emlegetnek Igéket egy életen át, fel-

felsóhajtva mondogatva azokat…? 

Némelyek azt mondják, ez vagy az az Ige így meg 

így segített nekik, vagy meggyógyultak, megtértek 

általa, sőt, megmentette az életüket… [**] Hogy lehet 

ez? 

 

Sőt, a Biblia azt mondja, hogy Isten beszéde 

minden dolgon túl megmarad – minden elmúlik, de 

Isten beszéde megmarad örökké! Örökké? Különös. 

Így olvassuk Ézsaiás prófétánál és később Péter első 

levelében is idézetként: „>>Mert minden test olyan, 

mint a fű, és minden dicsősége, mint a mező virága: 

megszárad a fű, és virága elhull, de az Úr beszéde 

megmarad örökké<<. Ez pedig az a beszéd, amelyet 

hirdettek nektek.” (1Pt 1,24-25; Ézs 40,6-8) 

Annyi minden elmúlik [**], annyi mindent el kell 

engedjünk – de Isten beszéde mindig velünk marad, 

VELED MARAD! 

 

Hogy marad meg bennünk?  

A magvető példázata elmondja azt, hogy nem 

marad meg bennünk… Isten Szava a mag. Három 

szomorú esetet említ… [**] Ma, itt a templomban is 

megtörténhet veled ezek közül bármelyik… [**] 

Említ Jézus azonban egy negyedik esetet is. Ott 

gyümölcstermésről hallunk. „Akinél pedig jó földbe 

hullott, az hallja és érti az igét, és terem: az egyik 

százannyit, a másik hatvanannyit, a harmadik 

harmincannyit.” (Mt 13,23) Valóban igaz tehát, hogy 

az Isteni Szóban erő van! Érdemes rá alapozni!  

 

Hadd mondjam el néhány Isteni Szóval, Igével, 

hogy történhet ez meg veled is! 

 Először is nyitottságra, figyelemre van 

szükségünk – kemény talaj helyett, puha, 

„megművelhető” szívre! „Ma, ha az ő hangját 

halljátok, ne keményítsétek meg a szíveteket!” (Zsid 

4,7b) Igét hallgatni nyitott szívvel – ez minden 

csodának a kezdete. 

 Másodszor így olvassuk több helyen is, így a 

Zsid 10.16-ban is: „Ez az a szövetség, amelyet kötök 

velük ama napok múltán”, így szól az Úr: 

„Törvényemet szívükbe adom, és elméjükbe írom.” 

Hagyni, hogy elérje értelmünket, érzelmeinket, 

mélyen egész lényünket, hogy a miénk legyen az Ige! 

Ne csak külső szó! 

 Harmadszor az egyik zsoltárban olvassuk 

imádságként: „Szívembe zártam beszédedet, hogy ne 

vétkezzem ellened.” (Zsolt 119,11) Ebben van valami 

mély meghittség és igenlés. Olyan, mint egy kedves 

kép, SMS-üzenet, emléktárgy – ami túlmutat magán, 

amihez mi magunk tartozunk, sok minden feszül 

benne. Olyan, mint kisgyerekkorban a plüssállat, aki 

nélkül nem tudunk aludni. Olyan, mint a napfény 

melegét keresni még az őszi hidegben; olyan, mint 

amikor már azért mosol fogat, mert tudod, hogy az 

neked jó, nem azért, mert a szüleid mondják, hogy 

kell… Az ilyen ember már tudja, az Ige a védelem a 

rossz utak ellen, a kétségbeesés ellen és minden rossz 

ellen. 

 

Olyan az ember lelke, mint egy nagy raktár. 

Minden ott van benne (össze-vissza vagy viszonylag 

rendezetten) mindaz, amit az életében „összehordott”, 

„beengedett”, „befogadott”.  

Azok az Igék is ott vannak, amiket már igazán 

befogadtunk, amik a „mieinkké” lettek. Sokszor 

elfeledetten hevernek lelkünk mélyén – nem vesszük 

elő ezeket. 

Ám van egy csodálatos ajándéka a hívő embernek: 

Isten Lelke nemcsak rendet tud tenni ebben a 

„raktárban”, hanem előhoz belőle sokszor fontos 

dolgokat – emlékeztet. 

Így hozza elő belőlünk a már „szívünkbe írt” 

Igéket, amikor szükségünk van rá! Eszünkbe juttatja a 

azokat a fontos mondatokat! Erről beszél mai 

alapigénk: „A Pártfogó pedig, a Szentlélek, akit az én 

nevemben küld az Atya, ő tanít majd meg titeket 

mindenre, és eszetekbe juttat mindent, amit én 

mondtam nektek.” (Jn 14,26) 

 

Egy gyülekezeti testvérünk egyszer így fogalmazta 

meg:  „Úgy találok rá gyertyafényedre, ahogy nő 

bennem a sötét.” (Szentjánosi Csaba) Ott vannak 

lelkünkben világító gyertyaként Isten Szavai. Amikor 

nő a sötétség bennünk vagy csak körülöttünk, ott 

mutatják az utat, ott bíztat a fényük, nyugtat a 

lángjuk… 

Nem lehet Isten Szava nélkül élni, túlélni, és 

meghalni sem…! 

 

Mi a titka és ereje az Igének? Miért több 

szavaknál, mindennél? János evangéliuma elején ezt 

olvassuk: „Az Ige testté lett” – Jézusra vonatkozik ez. 

Személyében látjuk, értjük meg az Isten Szó erejét! 

Vele találkozunk az Igében.  

Ezért nem csupán szó, hanem mennyei bölcsesség, 

élő erő, átélhető szeretet! Az Ige hallgatás és 

befogadás – ahogy bennünk él és mozdul Isten 

beszéde – éppen ezért ÉLMÉNY, a legnagyobb 

élmény! 
             Sóskuti Zoltán 


