
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 AZ ISTENTISZTELET LITURGIÁJA: 
 

  CSEND – Istentisztelet előtt 5 perccel 

➢➢ Ráhangoló kérdés:  
 Mi az életem értelme, célja – nem csupán 

elméletileg, hanem mit mutat a gyakorlat? 

  Köszöntés 

  Fennálló ének: 138: 1  
(„Dícsér Téged teljes szívem…”) 

  Fő ének: 266  („Egek nagy Királya…”) 

  Fohász  
  Olvasmány (ld. középen  ) 

   Imádság 

  Gyermekek az Úr asztala körül  

  Igehirdetésre készítő ének: 172  
(„Szűkölködünk…”) 

  Alapige (ld. középen  ) 

 Igehirdetés [ld:  a túloldalon] 

  Csendes ima 

  Imádság,   Miatyánk 

  Istent dicsőítő éneklés:  

  KÉ 10 („Jézus, neved oly csodálatos…) 

  KÉ  5 („Eljött hozzám…) 

  KÉ 22 („Szálljon hangunk…) 

  Hirdetések (ld. jobb oldalon  ) 

  Születésnaposok köszöntése 

  Záróének: KÉ+  

Tied a dicsőség és imádás,  

felemeljük kezeinket, és dicsérjük szent neved. 

Ó Hatalmas, keze nagy csodákat tesz,  

Veled senki nem ér fel! 

  Áldás: „…és imádkozom azért, hogy a szeretet egyre inkább 

gazdagodjék bennetek ismerettel és igazi megértéssel, hogy 

megítélhessétek, mi a helyes, hogy tiszták és kifogástalanok legyetek 

Krisztus napjára, és gazdagon teremjétek az igazság gyümölcsét Jézus 

Krisztus által Isten dicsőségére és magasztalására.” (Fil 1. 9-11) 

  HIMNUSZ 
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 GYÜLEKEZETI HIRDETÉSEK: 
 

 Meghalt Zoltán Zsuzsanna testvérünk. A héten 

búcsúztunk Szűcs Zoltánnétól (Király Zsuzsi 

testvérünk édesanyjától), és ma búcsúzunk 

Babosné László Margit kedves presbiterünktől, 

Istentisztelet után, 1130-kor. Isten adjon erőt és 

reménységet gyászainkban! 

 Beszámolók: a felnőtt hittan óráról; a KonfIFIről; 

a KeRet-Konfi délutánról; Isten iránti hálaadással 

egy testvérünk céladományáról és múlt 

vasárnapi Gedeon Társaságot támogató 

perselypénzről… 

 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 

 Hétfőn este Biblia Kör Vezetők alkalma lesz 

 A Felnőtt Közösségi Hittanóra most szerdai 

témája: „A zsidóság és keresztyénség” 

 Az adventi gyerekdélutánra (dec. 8.) várjuk 

a résztvevőket, kérjük, regisztráljunk! 

 Adventi szombati főtéri gyertyagyújtásokról 

 A 70 évet betöltött időseink Advent-

Karácsonyi Ebédjéről… 

 Péntek este lesz a Magvetők találkozója! 

 HÁZAS HÉTVÉGE: 2019. február 16-17. Vác,  

 10 család számára szeretnénk tartós 

élelmiszer csomagot adni – aki tud, járuljon 

hozzá ehhez tartós élelmiszerekkel! 

 A rákoscsabai Jókai Mór Református 

Általános Iskola hirdetése… 

II SS TT EE NN TT II SS ZZ TT EE LL EE TT   
  2018.  NOVEMBER 25.    

 

„ISTEN DICSŐSÉGÉRE” címmel 
 

 Igét hirdet: Sóskuti Zoltán lelkipásztor 
 

 
 OLVASMÁNY: 2KOR 4, 7-18    ALAPIGE: 2KOR 4, 7;15;16 

„7 Ez a kincsünk pedig cserépedényekben van, hogy 

ezt a rendkívüli erőt Istennek tulajdonítsuk, és ne 

magunknak: 8 Mindenütt szorongatnak minket, de 

nem szorítanak be, kétségeskedünk, de nem esünk 

kétségbe; 9 üldözöttek vagyunk, de nem elhagyottak; 

letipornak, de el nem veszünk; 10 Jézus halálát 

mindenkor testünkben hordozzuk, hogy Jézus élete is 

láthatóvá legyen testünkben. 11 Mert életünk 

folyamán szüntelen a halál révén állunk Jézusért, hogy 

Jézus élete is láthatóvá legyen halandó testünkben. 

12 Azért a halál bennünk végzi munkáját, az élet 

pedig bennetek. 13 Mivel pedig a hitnek ugyanaz a 

Lelke van bennünk, ahogyan meg van írva: „Hittem, 

azért szóltam”, mi is hiszünk, és azért szólunk. 14Mert 

tudjuk, hogy aki feltámasztotta az Úr Jézust, az Jézussal 

együtt minket is feltámaszt, és maga elé állít veletek 

együtt. 15 Mert minden értetek van, hogy a kegyelem 

sokasodjék, és egyre többen adjanak hálát Isten 

dicsőségére. 16 Ezért tehát nem csüggedünk. Sőt ha a 

külső emberünk megromlik is, a belső emberünk mégis 

megújul napról napra. 17 Mert a mi pillanatnyi könnyű 

szenvedésünk minden mértéket meghaladó nagy, 

örök dicsőséget szerez nekünk, 18 mivel nem a 

láthatókra nézünk, hanem a láthatatlanokra, mert a 

láthatók ideig valók, a láthatatlanok pedig 

örökkévalók.” 
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Mostanában sokat kell gondolkodnunk a halálról – a szokásos november elei napok 

miatt is, és a közösségünket ért gyászaink kapcsán is. Ahogyan már megvallottam előttetek, 

magam is sokat viaskodtam az elmúlás és a halál kérdéseivel. 

Ma az ÉLETről szeretnék előttetek beszélni. Pontosabban az előzők sötét háttere előtt 
hagyni, hogy felragyogjon a tiszta fény. Mi az életünk értelme? Rövidebben: Mi az ÉLET? 

 

CSERÉPEDÉNYBEN KINCS – ISTEN RENDKÍVÜLI EREJE BENNÜNK 
 

Ahogy olvassuk, mi „ t ö r é k e n y  c s e r é p e d é n y e k ”  vagyunk… Egy idő után erre 

rájövünk… [**] Azonban azt is mellette találjuk Pál szavaiban, hogy k i n c s e t  

k a p t u n k ! Ez a kincs Jézus Krisztus, és Vele minden, amit Ő jelent… A Kegyelem! 

A kettő összefüggése pedig Pál Istentől kapott felismerése szerint: azért efféle törékeny 

cserépedényekbe rejtette kincsét az Örökkévaló Isten, hogy azt a „ r e n d k í v ü l i  e r ő t ” , 

amit ez a kincs jelent, n e  m a g u n k n a k , hanem N e k i  tulajdonítsuk.  

Vagyis: I s t e n  d i c s ő s é g é t  tükrözze életünk – minden ezért van, ezért vagyunk, ez 
az értelme életünknek. Hogy érint ez téged…? El tudod fogadni…? Éled? Csakugyan ez a 
célod? Boldoggá tesz ez a cél…? Elég ezért élni…? Ez tűzbe hozza a lelkedet…? 

 

BELSŐ HARC ÉS „FEGYVERLETÉTEL” ÚTJÁN 
 

Talán furcsa? „Merő hiúságnak”, „önzésnek” tűnik Isten részéről, hogy ezért teremtett 
minket? Első megközelítésben, emberi mércével, talán igen. Nemrég egy hittanos 

tanítványomból fakadt fel őszintén ez a felháborodás: „Micsoda egoizmus ez Isten 

részéről…!” De hadd kérdezzelek! Nincs joga annak, aki megteremt, „kitalál”, életre hív, 
hogy arra „használjon”, amire akar? 

Jób hatalmas lelki útja végén, hogy is kezdi beszédét az Úr? „Ekkor megszólalt az Úr a 
viharban, és ezt mondta Jóbnak: Ki akarja elhomályosítani örök rendemet tudatlan 
szavakkal? Övezd hát föl derekadat férfiasan! Én kérdezlek, te meg oktass engem! Hol 

voltál, amikor a földnek alapot vetettem? Mondd el, ha tudsz valami okosat! Tudod, ki 

szabta meg annak méreteit, vagy ki feszített ki fölötte mérőzsinórt? Mire vannak erősítve 
oszlopai, vagy ki helyezte el sarokkövét, amikor együtt vigadoztak a hajnali csillagok, és 
ujjongtak mind az istenfiak? Ki zárta el ajtókkal a tengert, amikor buzogva előtört a föld 

gyomrából, amikor felhőbe öltöztettem, és sűrű homállyal takartam be, amikor határt 

szabtam neki, zárat és ajtókat raktam rá, és ezt mondtam: Eddig jöhetsz, tovább nem, itt 
majd megtörnek büszke hullámaid! Lett-e parancsodra reggel, mióta élsz?” (Jób 38, 1-12) 

És Jób „leteszi a fegyvert”, és térdre hull… Átmentél már efféle viharon, végigjártad már 
ezt a lelki utat, harcot, ennek elfogadásáig jutva? 

Vagy eszünkbe juthatnak Ézsaiás könyvének ezen sorai: „Egyenrangú talán az agyag a 

fazekassal? Mondhatja-e az alkotás alkotójának: Nem ő alkotott engem?! Mondhatja-e a 
fazék a fazekasnak: Nem ért a dolgához?!” (Ézs 29,16) Azt csinál velünk Isten, amit akar. 

 

A HELYREÁLLÍTTATÁS ÚTJÁN 
 

És mit akar? A maga dicsőségét helyezni belénk! Azért ez „nem kevés”! Az ember 

teremtésénél mit olvasunk? Teremtőnk „a maga képére és hasonlatosságára teremtett 
minket.” Társul. Nem szolgának, hanem szabadnak! Az ember ezt játszotta el, és ma is, 

minden ember egyre távolabb „szakad” ettől. 

Ahogy mondtam: Isten a maga dicsőségét akarja látni az Övéiben. Miért? Kettős választ 
adhatunk erre a kérdésre. Az egyik: mert akkor van az ember a helyén – Teremtőjével 

kapcsolatban, mert átjárja Isten Lénye, szentsége, szépsége és EREJE! A másik cél ebből 

következik. Ennek révén megláthatják Isten dicsőségét, szépségét, szeretetét, EREJÉT m á s o k  

i s ,  akik még mindig nincsenek a helyükön, boldogtalanok, nem gyönyörködhetnek még Istenben, 

nem lehetnek még Vele kapcsolatban...  
Az élet értelme e szerint az is, hogy valamit tudunk változtatni a magunk, a barátaink, 

családunk, országunk, Egyházunk, az emberiség rossz irányán – hogy szabad változtatni, 

korrigálni a halálba tartó irányon! [gyakorlati példák]** 
 

BELSŐ BELÁTÁS, A MEGTAPASZTALÁS ÚTJÁN 
 

Ezt belülről kell belátnunk. Eljutni addig, hogy mi is elmondhassuk: „hittem, azért 

szóltam”.Szent Ágoston is nagyon messziről érkezve, nagy belső csaták után írja le 

Vallomásaiban híres sorait – hitt, mélyen hitt, és ezért szólt, ezért írja le egész lelki útját, behívva 

minket imája meghittségébe:  

„Uram, te nagy és minden dicséretre igen méltó vagy; erős hatalmadnak, bölcs 
mivoltodnak sem vége, se határa. S íme, teremtett világod aprósága: az ember akar 
dicsérni téged. Nyakán a halál igája, lelkében bűne tüskéje, s az a bizonyosság, hogy 
a kevélyeknek ellenállsz, s mégis, ez a porszem kezed alkotása között: az ember 

dicsérni akar téged. A te indításod bennünk, hogy gyönyörűség dicsérnünk téged, 
mert magadnak teremtettél minket, s nyughatatlan a mi szívünk, míg csak el nem 
pihen benned.” 

Ez az, amikor az ember megadja magát, elismerve Isten igazságát (valóságát – Őt, úgy, amint 
van), és csak térden állva, mély alázattal, és kimondhatatlan örömmel dicsőíti Teremtőjét. 

„Magadnak teremtettél minket” – miért olyan nehéz ezt elfogadni? Az ember, ha valamiért ő 

dolgozott, valami az övé, nem ő rendelkezik vele? Nem úgy gondolkodik róla, hogy az érte van, és 
ha az övé, azt csinál vele, amit akar? [példák]** Ezen igazság (az egyetlen igazi valóság!) 

elfogadásának kulcsa azonban az, amikor az ember mélyen, belülről, szívből belátja: „nyugtalan 

a mi szívünk [az én szívem!], míg csak benned meg nem nyugszik”! Ez annak a megélése, 

„kipróbálása”, megízlelése, hogy akkor jó nekem, ha Istent dicsőítem, ha Vele élek, ha Érte élek 

– mert akkor a helyemen érzem magam, mert akkor van értelme az éltemnek! 
 

ELVEHETETLEN ÉLET – A VALÓSÁG LÁTÁSA 
 

Az élet értelme tehát, hogy Isten dicsősége minél inkább megcsillanjon rajtunk. Ezért 

mondhatja oly nagy szabadsággal az apostol: „Ezért tehát nem csüggedünk. Sőt ha a külső 
emberünk megromlik is, a belső emberünk mégis megújul napról napra.”  

Ez elvehetetlen! Ez örökké frissen tartott élet! Mer a láthatatlanra nézni a láthatón túl! Ez 

örök élet! Ezért érdemes élni…, és meghalni is! Ez szabadság. Ez segít elviselni, hogy a mi külső 

emberünk megromol…; a mi cserépedényünk bizony törékeny… Vagy, ahogy egy rákos beteg 

lelkésztársam mondta, amikor megkérdeztem, hogy van, hogy bírja: „Ezen nincs mit csodálkozni, 
meg van írva, hogy a mi földi sátorházunk elbomol”. Megrendített. Felemelt. Ezt éppen a ma 

felolvasottak folytatásaként, a 2Kor 5-ben találjuk megírva: „Mert tudjuk, hogy ha e mi földi 
sátorházunk elbomol, épületünk van Istentől, nem kézzel csinált, örökké való házunk a 

mennyben.” (2Kor 5,1) Ott már mindenki számára egyértelmű igazság, valóság lesz Isten 

dicsősége. Ott már mindenki térdet hajt és dicsőíti az Urat – ámulva, boldogan, szívből! Közeleg 

az Adventi idő ebben az esztendőben is – hát e r r e  készüljünk! 

Itt még csak a hit látja ezt valóságnak. Itt még el van rejtve ez a titok. De számunkra és 

általunk lehet ez a titok felfedve, hirdetve! Micsoda megtiszteltetés ez! Isten titkát bízta ránk! 
Fedezzük fel újra szép református köszönésünket! „Áldás békesség!” Válasz: „Istennek 

dicsőség!”  SOLI DEO GLORIA! ÁMEN!                                                                 Sóskuti Zoltán 


