
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 AZ ISTENTISZTELET LITURGIÁJA: 
 

  CSEND – Istentisztelet előtt 5 perccel 

➢➢ Ráhangoló kérdés:  
 Hogy érintenek a kemény prófétai mondatok? 

  Köszöntés 

  Fennálló ének: 312: 1  
(„Várj, ember szíve készen…”) 

  Fő ének: 312: 2-4   („Jól készítsétek útát…”) 

 
  Fohász  
  Olvasmány (ld. középen  ) 

   Imádság 

  Gyermekek az Úr asztala körül  

  Igehirdetésre készítő ének: KÉ 15  
(„Mint szarvas…”) 

  Alapige (ld. középen  ) 

 Igehirdetés [ld:  a túloldalon] 

  Csendes ima 

  Imádság 

  Miatyánk 

  Áldás 

 

  Hirdetések röviden (ld. jobb oldalon  ) 

  Születésnaposok köszöntése 

 

  Úrvacsora előtt: 460 („Amint vagyok…”)  

  Úrvacsorai közösség 

Énekek: 165; 264; 274; 392; 434; 435; 436; 462; 

463; 464; 466; 467; ,,, 

 

  Záróének: 89: 1 
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 GYÜLEKEZETI HIRDETÉSEK: 
 

 A héten temettük +Csepeli István Sándornét. 

Isten adjon erőt szeretteinek! 

 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  
 A Felnőtt Közösségi Hittanóra most szerdaii 

témája: „Kálvin fő művéről, az Institutio-ról” 

 Az adventi gyerekdélutánra (dec. 8.) várjuk a 

résztvevőket, kérjük, regisztráljunk! 

 Rákoshegyi Baptosta Imaház, 2018.12.08. 1500: 

Két dalkör közös adventi műsora (egyikben 

gyülekezeti tagjaink is fellépnek) 

 Van többféle lehetőség segíteni a Magyar 

Református Szeretetszolgálat karácsonyi 

adományozását rászoruló gyermekek, családok 

felé. Információk a lenti faliújságon. 

 A 70 évet betöltött időseink Advent-Karácsonyi 

Ebédjéről… 

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

 10 család számára szeretnénk tartós élelmiszer 

csomagot adni – aki tud, járuljon hozzá ehhez 

tartós élelmiszerekkel! 

II SS TT EE NN TT II SS ZZ TT EE LL EE TT   
ADVENT 1. VASÁRNAPJ ÁN  

  2018.  DECEMBER 2.   
„Válasz nélkül hagyott Kegyelem” címmel 

 Igét hirdet: Sóskuti Zoltán lp.    Ágenda: Jani Lívia lp. 
 

 
 OLVASMÁNY: MAL 3, 1-12 

1 Én majd elküldöm követemet, aki egyengeti előttem az utat. Hamar 

eljön templomába az Úr, aki után vágyódtok, a szövetség követe, akit 
kívántok. Jön már! – mondja a Seregek Ura. 2 De ki tudja majd 

elviselni eljövetelének napját, és ki állhatna meg, amikor megjelenik? 

Mert olyan lesz az, mint az ötvösök tüze és mint a ruhatisztítók 

lúgja. 3 Ahogyan nekiül az ötvös, hogy megtisztítsa az ezüstöt, úgy 

tisztítja meg az Úr Lévi fiait. Fényessé teszi őket, mint az aranyat és 

az ezüstöt. Akkor majd igaz áldozatokat visznek az Úrnak.  4 És 

olyan kedves lesz az Úrnak Júda és Jeruzsálem áldozata, mint az 

ősrégi napokban, a hajdani években. 5 Eljövök majd, és ítéletet tartok 

fölöttetek. Hamarosan vádat emelek a varázslók, a házasságtörők és a 

hamisan esküt tevők ellen, azok ellen, akik sanyargatják a 

napszámost, az özvegyet és az árvát, akik elnyomják a jövevényt, 
mert nem félnek engem! – mondja a Seregek Ura. 6 Én, az Úr, nem 

változtam meg, de ti is Jákób fiai maradtatok! 7Atyáitok idejétől 

fogva eltértetek rendelkezéseimtől, nem tartottátok meg azokat. 

Térjetek meg hozzám, és én is hozzátok térek! – mondja a Seregek 

Ura. De ti ezt kérdezitek: Miből térjünk meg? 8 – Becsaphatja-e 

Istent az ember? Ti mégis be akartok csapni engem! Ezt kérdezitek: 

Mivel akarunk becsapni? – A tizeddel és a felajánlásokkal! 9 Átok 

sújt benneteket, az egész népet, mert be akartok csapni engem! 

10 Hozzátok be a raktárba az egész tizedet, hadd legyen eleség a 

házamban, és így tegyetek próbára engem! – mondja a Seregek Ura. 

Meglátjátok, hogy megnyitom az ég csatornáit, és bőséges áldást 

árasztok rátok. 11 Elriasztom tőletek a sáskákat, nem pusztítják el 
földetek termését, nem teszik tönkre szőlőtöket a határban – mondja 

a Seregek Ura. 12Boldognak mond benneteket minden nép, mert 

gyönyörű lesz országotok – mondja a Seregek Ura.” 
 

 ALAPIGE: MAL 3, 1-2  
(ld. aláhúzva az Olvasmányban) 

 

 

ELKÖVETKEZENDŐ ISTENTISZTELETEINK: 
 dec. 9 és 16: Adventi Istentiszteletek 
 dec. 23. Adventi Istentisztelet a gyermekek 

szolgálatával 
 dec. 24. 1400: Karácsonyi Áhítat 
 dec. 25. 1000: Úrvacsorás Istentisztelet 
 dec. 26. 1000: Úrvacsorás Istentisztelet 
 dec. 30. 1000: Hálaadó Évzáró Istentisztelet 
 jan.1.     1000  Évkezdő Istentisztelet 
 jan.  6.   1000: MMM Úrvacsorás Istentisztelet  
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BEVEZETÉS 
 

Többen mostanában a Kegyelem-központúságot hiányolják az 

Igehirdetésekből. [Pedig múlt héten is ott volt [**]: Isten mindent 

megtehet velünk – hangzott. Majd ezután: Mit kezdett ezzel a 

hatalmával? Kincsét helyezte belénk, törékeny 

cserépedényekbe...] 

Sokat gondolkodva, rájöttem, talán az lehet a baj, hogy nem 

értjük egészen a próféták, a prófétai Igehirdetés lényegét – talán, 

mert sorozatunkban, nem tanítottam meg elég érthetően. 

Ezért most Malakiás könyvén keresztül szeretném még 
jobban megértetni, közel hozni a prófétai szót hozzátok!  

Azon a könyvön át, mely az Ószövetség sorrendben utolsó 

könyve – és egyben „előhangja” az Újszövetség „nyitányának”, 

Keresztelő Jánosnak. 
 

A KEGYELEM „PILLÉREI" 
 

Kezdjük az alapoknál!  

 Legyen a kiindulópontunk a megértéshez ez: Isten rég 

feladhatta volna Izrael népével, az emberrel, sőt, ma is velünk, 

veled és velem. Igaza lett volna… [példák]** Az, hogy m é g i s  

SZÓL MÉG ISTEN hozzánk (kérdez, kér, figyelmeztet, kiált, 

fenyít), azért van, mert szeret. Ezért nem adja fel! Ez már 

önmagában is a KEGYELEM megnyilvánulása! Isten nem 
törődik bele, hogy az Ő népe ne töltse be a Szövetséget, hogy az 

ember, (akiért népét kiválasztotta) ne legyen a helyén. Ezért 

küldte tehát az Úr az ószövetségi prófétákat is (köztük Malakiást 

is).  

Igaz ez Keresztelő Jánosra is, akinek eljövetelét ígéri 

Malakiás. János éppen a „határon áll”: személyében összeköti az 

Ószövetséget és az Újszövetséget. Legtündöklőbben pedig Jézus 

Krisztusban látjuk ezt, a Testté lett Igében! Erről szól a 

Karácsony is: Isten nem adja fel velünk! Meg akar menteni! 

Azóta is szól az Isten – az írott (Szentírás), a hirdetett és a látható 

(szentségek: keresztelés, Úrvacsora) Igén át! Ezért Kegyelem 
Malakiás könyve is – még ha kemény szó is! [**] 

 A prófétai Igehirdetést figyelve nem az a kérdés csupán, 

hogy MIT kér Isten (ez csak másodlagos, ez már „csak” amolyan 

„részletezés”), hanem az igazi kérdése az, hogy KI kér. Az a 

fontos, hogy KI (az, aki) SZÓL? A baj mindig ott kezdődik, ha 

nem látjuk (már) tisztán, kivel is van dolgunk, kicsoda Isten…! 

[**] 

 Aki felfogja, hogy KI SZÓL, aki „meglátja" Istent, nem 

tud nem HÁLÁS lenni! A mi tetteink tehát FELELETEK, a 

HÁLA gyümölcsei csupán! Nem a teljesítményt várja Isten, 

hanem azt, hogy ÉLJÜNK KEGYELMÉVEL, hogy VELE 

ÉLJÜNK! Ezt hiányolják a próféták! Azt kérdezik: Hol a k a d t  

e l  ez a t e r m é s z e t e s  folyamat, m i é r t  n e m  terem a hála 

gyümölcse Isten népe között? 

Keresztelő János eljövetelével is így van: „Annak 

kimondásával, hogy elküldi a követét az utat megtisztítandó 

közvetve megfeddte a zsidókat, akik nagyon sok akadályt állítottak 

mondhatni az útjába. Mintha ezt mondta volna: „Az általuk 

állított akadályokkal meggátolják a megváltás és a megígért 

üdvösség megmutatkozását: szükség lesz tehát követre, aki 
megtisztítja az utat” – írja Kálvin Malakiás-magyarázatában. 

 Igen, a Kegyelemből természetes módon következik a 

hála– de ez a Kegyelem nem következik semmiből! Nincs 

előzménye. Isten elhatározása, amiért nem tehetünk semmit!  

Ezzel visszaértünk az elejére. Isten szeret. Ezek az 

alappillérek a megértéshez. 
 

MALAKIÁS KÖNYVÉNEK „SUMMÁJA” 
 

Azonban sajnos könnyen érthetjük így a mai szakaszt: „Ti 

megadjátok a tizedet, nem csaptok be, rendesen éltek – és én 

cserébe megnyitom az ég csatornáit, megáldalak titeket. Üzlet az 

üzlet!”. Vagy így: „Amilyen az adjonisten, olyan a fogadjisten.” 
Ám, ha így értjük, akkor nem figyeltünk e prófétai könyv 

egészére. Márpedig fontos, hogy egyben lássuk ezt a könyvet (és 

általában a Bibliát) – ez segít a megértésben. Előtte ilyeneket 

olvashattunk: 

1.  „Szeretlek benneteket – mondja az Úr.” (1,2)  Ez a könyv 

felütése. Ez minden Isteni megnyilatkozás lényege. Ezt keressük 

mindig, amikor Isten tetteit, szavait érteni szeretnénk!  

2.  „A fiú tiszteli atyját, a szolga az urát. Ha én atya vagyok, 

miért nem tisztelnek? Ha én Úr vagyok, miért nem félnek engem? 

– mondja a Seregek Ura nektek,..” (1,6)  Ezt is olvashatjuk 

számon kérő, parancsoló szóként - holott a lényege az 
e m l é k e z t e t é s  arra a kapcsolatra, ami Istenhez köti Izraelt 

– amiből annyi „közös” történet bomlik ki, melyekben annyi 

bizonyság rejtezik… [**]  Benne van ebben Isten szomorúsága 

is - akik szülők vagyunk, jól értjük ezt a sóhajtást… [**] 

3.  „…Micsoda fáradság! - és még lihegtek is közben - mondja 

a Seregek Ura. Pedig lopott állatot hoztok, vagy sántát és bénát. 

Ha ilyen áldozatot akartok hozni, nem kívánom tőletek! - mondja 

az Úr. Átkozott a csaló! Van ép hím állat a nyájában, mégis 

hitványat áldoz az Úrnak, ha fogadalmat tesz. Pedig én nagy 

király vagyok – mondja a Seregek Ura –, és félik nevemet a 

népek!"(1,12-14)  Nekünk ez a hang is furcsa: követelőző, 

bántó, olyan „sértődős”. Pedig ez egyszerűen a kapcsolatról szól, 
tükröt tart a nép elé. Te nem tennél ilyet, amikor például egy 

baráttal vagy a házastársaddal ide jut a kapcsolat, ennyire 

egyoldalú, ennyire hamis, ennyire „nyögvenyelős”? [**]  Igen, 

néha kemény, néha kifejezetten gúny(or)os ez a hang – de ne 

felejtsük el: ébresztőnek szánta Isten. Jézus is beszél ilyen 

kemény szavakkal, képekkel nem egyszer. Egész egyszerűen 

azért, mert különben nem ébredünk fel lelkileg!  

4.  „Én megátkozom áldó karotokat, szemetet szórok arcotokba, 

ünnepeitek szemetjét, és kihordanak benneteket a szemétre. Akkor 

megtudjátok, hogy azért küldtem nektek ezt a figyelmeztetést, 

hogy érvényben maradjon a Lévivel kötött szövetségem – mondja 

a Seregek Ura. (…) Szövetségem volt vele, élet és békesség 

szövetsége  (…) Igaz tanítás volt a szájában, és nem volt álnokság 
az ajkán. Békességben és becsületesen élt előttem, és sokakat 

megtérített a bűnből.” (2, 3-7)  „Na, talán már ez tényleg 

sok!” – mondhatjuk. De mi ellen szól ez? A képmutatás ellen! 

Miért szól? Itt van benne megint az „érted haragszom, nem 

ellened!” Felidézi a múltat: „Milyen jó volt Istennel!” Erre a 

sóhajra akarja őket indítani! Mert sokszor ennek belátása segít 

visszatérni! Gondoljatok csak a tékozló fiúra…! [**] 

5. „Hűtlenné vált Júda, utálatos dolgokat követtek el Izráelben 

és Jeruzsálemben. Meggyalázta Júda az Úr szent helyét, mert 

idegen isten leányait szerette meg, és velük házasodott össze. (…) 

mert az Úr a tanúja annak, hogy hűtlen lettél ahhoz, akit 
ifjúkorodban feleségül vettél, pedig ő a társad, a feleséged, akivel 

szövetség köt össze.” (2,11;13-14)  Gyakori a prófétáknál a 

házasság-analógia – Isten és népe kapcsolatának bemutatására. 

Megint csak segít megérteni Istent, mit él át, amikor elfordulunk 

tőle – mint akit megcsalnak… [**]  Bizony a prófétai szó 

b ű n b á n a t r a  indít! Nincs Istentisztelet, Úrvacsora, Advent, 

hívő élet bűnbánat nélkül! Ezt sokan szeretnék elkerülni! [**]  

Ezek után, végül lássuk hát a mai Olvasmányban a tized 

kérdését – ezt sem szeretném megkerülni. Az adomány sosem 

Isten „lekenyerezése”, nem „befektetés”, nem „kényszer” – 

hanem megint csak mondom: a hála gyümölcse! Istennek nem a 
tized hiányzik népétől (persze ez is kellett ahhoz, hogy 

„működjön” a kultusz!), hanem a szívük! Az a fukar, hideg, 

semleges, képmutató, felszínes szív fáj Istennek. Ez látszódik meg 

az adakozásban, az áldozásban, az Istentiszteletben, a nép 

életében.… 

A te szívedről mit mutatnak ezek? A te életed mindezek 

fényében a helyén van? 
 

ÖSSZEFOGLALVA: 
 

ISTENNEK A VÁLASZ NÉLKÜL HAGYOTT KEGYELEM FÁJ. Jön 

már, jön már vissza Krisztus. Ahogy Keresztelő János 

Igehirdetése, Jézus első eljövetele, így a második eljövetele is tűz 

lesz, amely megpróbál, amely kiégeti az aranyból, ezüstből a 
salakot. Vajon, amikor mi ott állunk az Úr előtt, marad-e arany 

életünkből – ott vannak-e a válaszaink, hívő életünk válaszul Isten 

nekünk adott Kegyelmére?  Advent erről kérdez minket… 

Engedjük, hogy megvizsgálja szívünket a prófétai szó – most, 

ünnepre készülődve…!                                          Sóskuti Zoltán 


