
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 1. RÁHANGOLÓDÁS 

  GYÜLEKEZETI HÍREINK: 
 

 Jövő heti alkalmaink: kedd 930  Baba-Mama 

Kör; péntek 1630   KonfIFI utána 1730 Oázis IFI; 

vasárnap 955 Istentisztelet és 

gyerekistentisztelet; előtte: Kánon Kör; Imakör 

valamint hittanórák; Házi Biblia Körök és 

hittanórák folyamatosan… 

 TERVEZETT ÜNNEPI ALKALMAINK: 

 Áldozócsütörtöki-Mennybemeneteli 

Istentisztelet: május 26. 1800 

 Konfirmációs vizsga beszélgetés: 

június 4. 1500 

 Pünkösdi Úrvacsorás Konfirmációs 

Istentisztelet: június 5. 1000 

 Pünkösdi Másodnapi Úrvacsorás 

Istentisztelet: június 6. 1000 

 További tervezett táboraink: 

 Napközis tábor: június 27-július 1. 
 Nyári gyülekezeti hét: SZAJOL – júilus 10-15  
 Idősebbek Nyári Hete: július 27-31 

 

 Új beosztott lelkészünk várhatóan augusztus 
1-től áll szolgálatba 

 Jövő vasárnap a kerti munkálatokra gyűjtünk 
külön persellyel 

 Adó 1%-hoz: Magyarországi Református 
Egyház: 0066 Alapítványunk adatai a 
láblécben 

 

Az Úr legyen Gyülekezetünk őriző pásztora! 
 

 

 


  O L V A S M Á N Y :  

L K  7 ,  3 6 - 5 0  
 

  A L A P I G E :  

M T  2 1 ,  2 8 - 3 2  

28 Erről pedig mit gondoltok? Egy embernek volt két fia. Az elsőhöz 

fordulva ezt mondta: Fiam, menj el, dolgozz ma a szőlőben! 29 Ő 

így felelt: Nem akarok. Később azonban meggondolta magát, és 

elment. 30 Azután a másikhoz fordulva annak is ugyanezt mondta. 

Ő azonban így felelt: Megyek, uram. De nem ment el. 31 Ki 

teljesítette a kettő közül az apja akaratát? Azt felelték: Az első. 

Jézus erre ezt mondta nekik: Bizony mondom nektek, hogy a 

vámszedők és a parázna nők előttetek mennek be az Isten 

országába. 32 Mert eljött hozzátok János az igazság útján, de nem 

hittetek neki, a vámszedők és a parázna nők pedig hittek neki. Ti 

azonban ezt látva még később sem gondoltátok meg magatokat, 

hogy higgyetek neki. 

ISTENTISZTELET 

2022. május 22. 

Jézus példázatai-sorozat/8. 
„Kapcsolat és engedelmesség”  

címmel  
Igét hirdet: Sóskuti Zoltán lp.. 

 

 AZ ISTENTISZTELET LITURGIÁJA: 
 
 

  Csendes készülés  
  Köszöntés 

  Kezdő ének: 119:1  („Az oly emberek....) 

  Ének: 226 („Krisztusom kívüled…“) 
  Fohász 
  Olvasmány (ld. középen  )  
  Imádság 
   Gyermekek az ÚrAsztala körül 
 

 Ének:  

„Bizakodjatok, jó az Úr, 
Jósága éltet. 

Bizakodjatok, jó az Úr, 
Halleluja! 

  Alapige (ld. középen  )  

 Igehirdetés (ld: a túloldalon) 
 

  Csendes imádság 
  Imádság  
  Mi Atyánk… 
 

  Hirdetések (ld. jobb oldalon  )  
  Születésnaposok köszöntése 
 

Záró ének: 478  („Ó irgalmas Isten…”) 
  Áldás  
  HIMNUSZ 
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Kérsz valamit gyermekedtől és ő kapásból NEMet mond. 
Mit csinálsz ekkor? Megismétled a kérdést? Talán többször, 
egyre hangosabban? Fenyegetőzöl? Próbálsz a lelkére hatni? 
Vagy érveket mondasz? Esetleg megzsarolod? Vagy üzletelsz 
vele? Netán érzelmi manipulációk sorába kezdesz? 

Hát Istennek miként reagál a mi NEM válaszunkra? 
[Mielőtt ezt kibontanánk, kicsit hagyjuk levegőben a 

kérdést!] 
 

1.) TÜKÖR 
Hogy próbál Jézus tanítani, tükröt állítani hallgatói elé? 

Elmond egy történetet. Ezt látjuk a mai Olvasmányban is, az 
Alapigénkben is, és számos esetben.  

Érdekes a bevezető mondata (különböző fordításokban):  
„Mi a véleményetek erről?"; "Vajon erről mit gondoltok?": 
"Mit gondoltok?": "Hogyan vélekedtek erről?" Belehiv egy 
történetbe, és elgondolkodtat. 

Az elmondott történettel meghökkenti hallgatóit, és tükröt 
tart elébük. Nem elméleti választ vár, hanem a megélt 
gyakorlati valósággal akarta őket szembesíteni. E példázat a 
kor vallásos elitjének szólt, akik külsőleg, látszólag, 
szavakban, a felszínen IGENt mondottak Istennek, de igazából 
mégsem engedelmeskedtek. A vámszedők és a parázna nők 
pedig éppen fordítva... 

 

2.) MEGGONDOLVA (megbánás) 
Miért engedelmeskednek? Figyeljünk a példabeszédre! Itt 

apa és fiairól van szó! Mindketten tehát az apa fiai! Az apa 
erre épít. Az egyik őszintén és ösztönösen válaszol: "NEM"-
mel. A másik látszólag "IGEN"-nel.Mi történik egyikkel 
(egyikben) illetve a másikkal (másikban)? 

Az elsőről így olvassuk: "meggondolta magát" 
("megbánta"; "meggondolta"). Valami átkattant, felülírta az 
ösztönöset, a kényelmeset... [**] (A másik ezt látva sem tette 
meg azt, amire IGENt mondott!) Tehát a vámszedőkben és 
paráznákban van megbánás, belátás, mert rájönnek arra, hogy 
ők FIAK - az APJUK kérte őket. 

A másik történetben miként is világította meg Jézus a 
parázna nő odaadó áldozatát? Akinek sokat engednek el, az 
hálásabb, vagyis Jézus szeretete, bocsánata hálát 
gyümölcsözött, kötődést hozott létre. A példázat nem azt üzeni, 
hogy mondj nemet előbb, az a jobb, hanem arról szól, hogy 
LEHET A NEMBŐL IGEN, és sajnos az IGENBŐL NEM. 

 

3.) KAPCSOLAT 

[Térjünk vissza ezután az elején feltett kérdésre!] Mit 
csinál Isten, ha bűnösök, engedetlenek vagyunk, ha NEMet 
mondunk? Szeret. Megbocsát. Hív. Érint. Kötődést formál. 
Ugyanis a kapcsolatra épít. 

Lélektani kutatások egyértelművé teszik, hogy minden a 
kapcsolatból fakad. Annak  a szülőnek vagy tanárnak 
engedelmeskednek jobban a gyerekek, akikkel meghitt, 
tisztelettel és szeretettel teljes kapcsolatuk van. [**] Ezen 
múlik minden! 

A NEMet mondást hagyja Isten, ahogy a Tékozló fiú 
történetében is. Várja, hogy a kapcsolat, a kötődés felülírja az 
ösztönöset, a bűnös természetet. Ezt várta már az Ószövetség 
idején is. Nem véletlen, hogy a Tízparancsolat is így kezdődik: 
"Én az Úr vagyok, a Te Istened, Aki..." Vagyis emlékezz, ki 
vagyok Én, mit tettem értetek, mivel kezdődött ez az egész. A 
Tíz Ige szövetségi ajándék! Ó-SZÖVETSÉG: azaz egy 
kapcsolat! Persze sokféleképpen „próbálkozott" [**] az Úr 
Izrael népével... [**] Fájdalmasan kérdezi Ézsaiáson át: "Hát 
mit kellett volna még tennem...?" (Ézs 5) [**] 

Az engedelmességben hozhat ideig-óráig eredményt a 
fenyegetés, megfelemlítés, a büntetés... Ám tartós, őszinte és 
mélyre ható engedelmesség csak a megélt, mély, gazdag, 
sokrétű, szeretet kapcsolat hozhat. Isten megismerése, a hála, 
a dicsőítése a lényeg, erre kell figyelnünk!  Ahogyan az egyik 
bizonyságtevő fogalmazott az ifi táborban: „Hát mennyi jót 
adott nekem Isten, hát akkor nehogy már Ellene játsszak!” 
Vagy ahogy Szent Ferenc ír Leónak. [>>] 

 

SUMMA 
Tiszta akarsz lenni, engedelmes, megtenni, amit kér? Hát 

építsd Vele a kapcsolatot, a többi jön! Ne görcsölj! Ne 
törvényeskedj! Ne bántsd magad! Ne írd le magadat! Csak 
örülj Istennek, adj hálát egyre bőségesebben, egyre inkább 
gyermek módon! Gondolj Rá sokat, szeresd, hagyd, hogy 
szeressen! Fedezd fel újra és újra, hogy, aki kér tőled, Ő a te 
Atyád! Aki kéri, hogy ne tedd, vagy épp tedd, vagy szolgálj, 
munkálkodj, Ő a te Szerető Atyád Jézus Krisztus által! 
      sóskuti zoltán 

__________________________________________ 
Assisi Szt Ferenc beszélgetése Leóval: (részletek) 

(Eloi Leclerc: Egy szegény ember bölcsessége) 
"– Ah, Leó testvér, higgy nekem! 
Ne foglalkozz te annyit lelked tisztaságával! 
Fordítsd tekinteted Istenre! 

Csodáld! Örvendezzél azon, hogy van! 
Ő, aki maga a szentség, a tisztaság! 
Adj hálát neki önmaga miatt! 
Ebben áll, kicsi testvérem, a szív tisztasága. 
És amikor te így Isten felé fordultál, 
többé már ne fordulj vissza önmagadhoz! 
Ne kérdezd, mennyit haladtál. Az azon való bánkódás, 
hogy nem vagyunk tökéletesek, hogy bűnösnek találjuk 
magunkat, még csak emberi érzelem, nagyon is emberi. 
Magasabbra kell emelni tekintetedet, sokkal feljebb. 
Van Isten, és létezik az ő mérhetetlensége, 
az ő változhatatlan fényessége. Annak van tiszta szíve, 
aki nem szűnik meg imádni az élő és igaz Urat. Akinek 
az egyetlen törekvése, hogy Isten életére odafigyeljen, és aki 
képes minden nyomorúsága közepett Isten örök ártatlanságában 
és örömében fürdeni, aranylóan, 
mint a porszem a napsugárban. 
Ez az emberi szív egyszerre kifosztott, és minden 
gazdagsággal teljes. Elég neki, hogy Isten maga Isten. 
És ebben találja meg minden békéjét és gyönyörűségét. 
Isten pedig maga a szentség és a tisztaság. 
– De Isten megköveteli a mi erőlködésünket és hűségünket is. 
– Kétségtelenül – válaszolta Ferenc. – De a szentség nem 
önmagunk kiteljesítése, mégcsak nem is valamiféle 
teljesség, melyet az ember megszerez önmagának. 
A szentség elsősorban üresség, amit fölfedezünk 
magunkban, és elfogadunk; 
és Isten maga jön, hogy betöltse azt 
abban a mértékben, ahogy megnyílunk az ő teljességére. 
– Hát akkor hogyan? – kérdezte Leó. 
– Egyszerűen nem szabad semmit sem megtartani 
önmagunkból. Mindent ki kell seperni. 
Még szorongásainkat is. Tiszta helyet kell készíteni. 
El kell fogadni azt, hogy szegények vagyunk. 
Le kell vetni mindent, ami nyomaszt bennünket, 
még hibáink súlyát is. És csak az Úr dicsőségét kell már 
szemlélni, s engedni, hogy az minket átjárjon. 
Isten él, s ez egyedül elég. Akkor a szív könnyűvé válik. 
Többé nem érzi önmaga súlyát; mintha kicserélték volna. 
Mint a pacsirta, megrészegül a tér tágasságától, 
s az ég azúrjától. Elhagy minden gondot és aggodalmat. 
A tökéletesség utáni vágy is megváltozik. 
Egyszerűen és tisztán Istent akarja, Istent magát." 

 


