
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 AZ ISTENTISZTELET LITURGIÁJA: 
 

 
  Köszöntés 

  Kezdő ének: 329.2 („Nem éltem még…) 

  Keresztelés: Molnár Szófia 

  Főének: 312 („Várj ember szíve készen…”) 
 

  Fohász  

 Olvasmány (ld. középen  ) 

  Imádság 

 Igehirdetés előtt: 372:1  

(„Könyörögjünk az Istennek Szentlelkének…”) 

 
  Alapige (ld. középen  ) 

 Igehirdetés (ld: középen, ill. a túloldalon) 

  Csendes imádság 

 Ráfelelő ének: 84:1  

(„Ó seregeknek Istene…”) 

  Imádság 

  Miatyánk 

 
  Hirdetések (ld. jobb oldalon  ) 
  Születésnaposok köszöntése 

Miglinski Julijana, Rácz Kornélia, 

Soós István, Láposi Józsefné , 

Vári Hajnalka Gyöngyi,  

Nagy Zoltán Lajosné,  

Pecsukné Hajdú Katalin
  Záróének: 134  

(„Úrnak szolgái mindnyájan…”) 

 
  Áldás  
 
 

  GYÜLEKEZETI HÍREINK: 
 

 Istentiszteleteinken a járványügyi szabályok 

betartását (maszk viselése, kézfertőtlenítés, 

távolságtartás) továbbra is szeretettel kérjük! 

[Maszk hordása: kültéren csak a temetések 

alkalmával kötelező.] 

 E héten búcsúztunk +Birinyi Lóránttól. Kérjük 

Isten vigasztalását a gyászoló családnak! 

 Beszámoló: presbiteri gyűlésről; Köszönjük a 

templomunk ragyogó tisztaságát! 

 Jövő heti alkalmaink: 

szerda 900: Beszélgetős Bibliaóra (Google 

Meet) 

péntek 1400 - 1700: KonfIFIsek találkozása  

péntek 1800: Ancora Ifi  

vasárnap 1000: Istentisztelet (YouTube 

csatornánkon is követhető) 

Imakör; Kánon kör 

 Baracskai Ifis tábor – Július 12-18. Jelentkezni 

még ma lehet!  

 Idősek hete (07.19-23): jelezzük részvételi 

szándékunkat Peterdiné Molnár Judit lp-nál 

06.30-ig! 

 Urnatemetőnk NYITVA vasárnaponként, 

illetve szerdán 15-18 óra között. (Részletek 

honlapon, hirdetőtáblákon.)  

 Urnatermi ügyintézés: Szabó Zsuzsánál: tel. és 

online (H-P 9.00-17.00), illetve előzetes 

bejelentkezéssel szerdánként személyesen. 

 Továbbra is gyűjtjük az adományokat a 

gyülekezet mindenkori másik lelkésze lakására! 

 

Az Úr legyen Gyülekezetünk őriző 

pásztora! 

  O L V A S M Á N Y :  É Z S  2 5 , 6 - 1 0 A  
6 Készít majd a Seregek Ura ezen a hegyen minden népnek lakomát zsíros 

falatokból, lakomát újborral, zsíros, velős falatokkal, letisztult újborral. 7 Ezen a 

hegyen leveszi a leplet, amely ráborult minden népre, és a takarót, amely betakart 

minden nemzetet. 8 Véget vet a halálnak örökre! Az én Uram, az Úr letörli a 

könnyet minden arcról, leveszi népéről a gyalázatot mindenütt a földön! – Ezt 

ígéri az Úr! 9 Ezt mondják majd azon a napon: Itt van a mi Istenünk, benne 

reménykedtünk, és ő megszabadított minket! Itt van az Úr, benne reménykedtünk, 

vigadjunk és örüljünk szabadításának! 10 Mert az Úr keze nyugszik ezen a 

hegyen. 

  A L A P I G E :  M T  2 2 , 1 - 1 4   
1 Jézus ismét példázatokban beszélt hozzájuk: 2 Hasonló a mennyek országa 

ahhoz a királyhoz, aki menyegzőt készített a fiának. 3 Elküldte szolgáit, hogy 

hívják össze a meghívottakat a menyegzőre, de azok nem akartak elmenni. 4 

Ekkor újabb szolgákat küldött, akikhez így szólt: Mondjátok meg a 

meghívottaknak: Íme, elkészítettem az ünnepi lakomát, ökreim és hízott állataim 

levágva, és minden készen van, jöjjetek a menyegzőre! 5 De némelyek, ezzel mit 

sem törődve, elmentek: egyik a földjére, a másik a kereskedésébe. 6 A többiek 

pedig megragadták szolgáit, bántalmazták és megölték őket. 7 A király haragra 

gerjedt, elküldte seregeit, és elpusztította ezeket a gyilkosokat, városukat pedig 

felégette. 8 Akkor ezt mondta szolgáinak: A menyegző ugyan kész, de a 

meghívottak nem voltak rá méltók. 9 Menjetek ki tehát az országutakra, és akit 

csak találtok, hívjátok el a menyegzőre! 10 A szolgák ki is mentek az utakra, 

összegyűjtöttek mindenkit, akit csak találtak, gonoszokat és jókat egyaránt, és 

megtelt a lakodalmas ház vendégekkel. 11 Amikor a király bement, hogy 

megtekintse a vendégeket, meglátott ott egy embert, aki nem volt menyegzői 

ruhába öltözve, 12 és így szólt hozzá: Barátom, hogyan jöhettél be ide, hiszen 

nincs menyegzői ruhád! Az pedig hallgatott. 13 Akkor a király ezt mondta 

szolgáinak: Kötözzétek meg kezét-lábát, és vessétek ki a külső sötétségre; ott lesz 

majd sírás és fogcsikorgatás. 14 Mert sokan vannak az elhívottak, de kevesen a 

választottak. 
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Min múlik? Az ember társas lény, teremtettségünkből 

adódóan nem jó nekünk egyedül. Keressük azt, kihez, 

hogyan tudunk kapcsolódni, vágyjuk és várjuk, hogy 

hozzánk is kapcsolódjanak. Előfordul persze, hogy nem 

tudjuk pontosan megmondani, hol, hogy kezdődött a 

kapcsolatunk, míg máskor pontosan tudjuk, hol csúszott 

el. Diogenész cinikus filozófusról mesélik, hogy egyszer 

egy ember a tanítványa akart lenni. Mikor Diogenész ezt 

meghallotta, a kezébe nyomott egy döglött heringet, és így 

szólt hozzá: Kövess engem! És végigvitte a város 

legforgalmasabb helyein, a piactéren, a templomok előtt. 

Diogenésztől már megszokták, hogy furcsa dolgokat 

művel – ő pedig nem törődött vele, ha nevettek rajta. De 

kinevették az új tanítványát is, aki egy nyálkás, büdösödő, 

döglött heringet markolászott, mint filozófiai feladatot. Ő 

egy darabig tűrte, aztán egy idő után eldobta. Ekkor 

Diogenész ránézett, és ennyit mondott:  Hmmm… Egy 

heringen múlt a barátságunk. 

No és nekünk? Ma, itt és most, amikor megint csak 

sokféle helyzetből érkeztünk meg Isten tiszteletére… 

nekünk min múlik a barátságunk Jézussal? Mint a királyi 

menyegző vendégseregének… ott a példázatbeli embernek 

vajon egy ruhán múlt? Vagy nem volt elég jó? Nem volt 

méltó a lakomára? Nézzük meg egy kicsit közelebbről az 

Evangélium szövegét, min múlik a királlyal való 

barátságunk? 

  

Sokféle előfeltevésünk lehet. A legegyszerűbb, hogy van 

valamilyen szokás, amit mindenképp meg kell tartani, 

mint ahogy a nagy világvallások esetében az lenni szokott. 

Ezeket összehasonlítva könnyen találunk mit szabad vagy 

inkább mit nem szabad tenni listákat. Kiderülhet, hogy az 

iszlámban lehet egy férfinek több felesége, de nem ihat 

alkoholt, a zsidók ihatnak alkoholt, de nem ehetnek 

disznóhúst és tenger gyümölcseit, a hinduk pedig 

marhahúst nem. Ebben a példázatban semmi ilyet nem hoz 

fel Jézus, sőt, az egész Újszövetségben is csak minimális 

ilyen jellegű korlátozással találkozunk, az is főleg a 

különböző kultúrából érkező hívek békés egymás mellett 

élése miatt van. Nem ezen múlik hát a barátságunk.  

  

Gondolhatjuk azt is, hogy ez az ember nem volt elég jó. 

Mint a gazdag ifjú, aki a parancsokat megtartotta, de egy 

fogyatkozása volt még. Jó volt, de nem elég jó. Érdekes 

módon a példázat ezt az értelmezést sem támogatja. Azt 

olvassuk: A szolgák kimentek az utakra és összeszedtek 

mindenkit, akit csak találtak, gonoszokat és jókat 

egyaránt. És erről az emberről nem tudjuk, hogy az 

összeszedett jók vagy az összeszedett gonoszok közül való 

volt. Vagyis nem azon múlik Jézus meghívása, hogy jók 

vagy gonoszak vagyunk. Gonoszként is hív, és ha jó 

vagyok se elég csupán az, hogy hív. 

  

Felmerülhet bennünk, hogy eleve valami kizáró ok, vagy 

méltatlanság miatt nem kerülhetünk az Ő közelébe. 

Vannak talán olyan személyiségtípusok, akik 

hajlamosabbak arra, hogy lebecsüljék saját magukat. 

Lehet, hogy már mi is mondtuk magunkban, hogy ó, hát 

én? Hát én nem érdemlem ezt, nem jár nekem, nem érek 

ennyit. De a méltatlanság érzése nemcsak az önértékelés 

torzulása lehet. Ha van valamilyen előfeltétele a 

kapcsolatnak, akkor lehet, hogy ránk nem vonatkozhatna. 

pl. Az élet egy másik területére gondolva: ha egy pályázat 

kiírása a 17. kerület lakosainak szól, akkor már a 10. 

kerület lakosaként sem vonatkozhat rám, még akkor sem, 

ha amúgy csak az utca túloldala választ el. Ha valakinek 

van ilyen sejtése Istennel kapcsolatban is, az jól sejti. 

Valóban méltatlanok vagyunk. Első körben Izrael 

népéhez, a kortárs zsidókhoz szólt Jézus és az első 

tanítványok is. Ők voltak a kiválasztottak – ezt látjuk az 

Ószövetségben, Istennek egy választott népe volt – de 

ahogy a példázatban is van egy második körös meghívás, 

az Újszövetség már arról tanúskodik, nem a 

népcsoportunk dönt: mi, pogányokból lett keresztények 

később ugyanúgy jöhetünk. Viszont innen is félre lehet 

menni, ezen is el lehet csúszni. Attól, hogy az esélyes 

bicikliversenyző kiesik, még nem automatikusan nyer a 

következő.  

  

Ha nem kulturális szokásokon, nem is az ember 

értékességünkön, nem is az eleve adott méltóságunkon 

múlik a Jézussal való kapcsolatunk, akkor min? 

Figyeljétek meg: ez az ember, aki végül kívülre kerül, 

egyedül van. Nem szól sem a királyhoz, sem a többiekhez. 

Nem kér ruhát. Nem kérdezi, hogyan tehetne szert rá. Ott 

van a közösségben, de nem tagja a közösségnek. Nem 

közösségi tag, hanem egy ember egy idegen tömegben. 

Nincs kapcsolata sem a királlyal, sem a szolgákkal, sem a 

többiekkel, akik a jók és gonoszok közül ott vannak a 

menyegzőn. 

Testvéreim, ez Jézus barátságának a kulcsa. Ez az első 

lépés az új ruha, az új személyiség felé. Hogy 

kapcsolatban vagyunk-e valójában Vele – vagy csak ott 

vagyunk némán a tömegben. Nem lehetünk olyan 

gonoszak, hogy ez a kapcsolat ne változtasson meg, és 

nem lehetünk olyan jók, hogy nélkülözhetnénk. Erről az új 

ruháról, az új személyiségünkről Pál apostol ezt írja az 

Efezusi levélben: 2Öltsétek magatokra az Isten 

hasonlóságára, igaz mivoltban és igaz szentségben 

teremtett új embert! 

Az Új emberünk Krisztus, aki eleget tett értünk. A királyi 

menyegző példázatának képével: Jézus Krisztus által lehet 

ünnepi fehér ruhánk. Ennek a felfedezése, elfogadása, 

megélése napi szintű feladat, vagy még inkább lehetőség! 

Hogy válhatunk a szerető és szent Istenhez hasonlóvá, 

ahogy Pál írja? Ez titok. Nem elég, hogy bizonyos 

dolgokat teszünk, bizonyos dolgokat pedig nem. Titok, de 

egy biztos: akkor változunk, ha kapcsolatban vagyunk. 

Ahogy ti is látjátok, hogy megváltozik a gyermeketek, ha 

mással kezd barátkozni. Megváltozik az osztály, ha új 

tagjai lesznek. Megváltozik az ember, ha kapcsolatba 

kerül egy másik emberrel – hát még ha Jézussal kerül 

kapcsolatba. A meghívás most is hangzik: gyertek a 

királyi menyegzőre! Jöjjetek, mind akik megfáradtatok, 

meg vagytok terhelve! Gyertek, akik szomjazzátok a 

valódit, akik keresitek az értelmet, akik vigasztalásra 

szorultok! Jöjjetek, mind akik már tudjátok, mi mindenért 

vagytok hálásak, akik ünnepeltek! Jöjjenek a 

bizonytalanok és kétkedők, hogy bizonyosságot 

nyerhessenek! 

 

Hangzik a hívás, most is – a királyi menyegzőre: Isten 

örökkévaló országába. Jézus Krisztus miatt vagyunk 

hivatalosak. Keressük Őt? Keressük Őt, hogy késszé 

tegyen bennünket! Legyünk többet Vele, keressük, hogy 

hol van a munkánkban, a kinti sétában, a reggeli 

kávézásban, az Ige olvasásában, imádságban. Keressük, 

amikor csak lehet, amíg csak lehet, mert ha keressük, meg 

fog találni bennünket! Ámen    jani lívia 


