
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PÜNKÖSD VASÁRNAPI INTERNETES ISTENTISZTELET 
„AZ ÚR ADTA” címmel  

Igét hirdet: Sóskuti Zoltán lp. 
 
 

  Köszöntés 
  Énekek: KÉ 77 („Tied a dicsőég…”) 
  Énekek: KÉ 65 („Ragadj magaddal…”)  
 
  Fohász  
 Olvasmány: ApCsel 2, 1-13 (Pünkösd) 
  Imádság 
  Igehirdetés előtt: 377:1  

(„Szentlélek, végy körül…”) 
 

 Alapige  Jak 1, 17-18 
 

„…minden jó adomány és minden tökéletes 
ajándék onnan felülről, a világosság Atyjától 
száll alá, akiben nincs változás, sem fénynek 
és árnyéknak váltakozása. Az ő akarata szült 
minket az igazság igéje által, hogy mintegy 
első zsengéje legyünk teremtményeinek.” 

 

 Igehirdetés (ld: a túloldalon) 
 

  Csendes imádság 
  Imádság 
  Miatyánk 

 

  Hirdetések (ld. középen) 
  Születésnaposok köszöntése 

 Ivanics Ferenc Istvánné; Csutoros István; 
Karsai Ildikó; Samu Éva; Kapsa Marcell; 
Kelemen Ábros; Ökrös Dóra 

  HIMNUSZ (imádságként) 
  Áldás  
 
  Záróének: a Tűz című dal  
 

  GYÜLEKEZETI HÍREINK: 
W e b :  r e f k e r e s z t u r . h u  

 

 Néhány szó gyülekezeti életünkről... 
 A KonfIFI, Ancora IFI illetve HBK-csoportok az Internet 

különböző formáin keresztül tartják továbbra is 
alkalmaikat. 

 Konfirmáció ügyében az érintet családokkal még 
egyeztetünk… 

 A templom megnyitása június 21-én várható – de ez még 
módosulhat. További információk honlapunkon ill. 
lelkipásztorainknál. 

 Urnatemetőnk megnyitása ügyében zajlik az egyeztetés – 
információk honlapunkon ill. Szabó Zsuzsánál (telefonon, 
mailben). Sürgős ügyintézés Sóskuti Zoltánnál. 

 Bárkinek bármilyen segítségre van szüksége keresse 
diakónusainkat, lelkipásztorainkat!  

 Azon gyülekezeti tagjaink, akik elvesztették a válság miatt 
munkájukat, jelezzék ezt lelkipásztornak, hogy segíthessen 
közösségünk! 

 Keresztelések, esküvők, temetések ügyében a válság alatti 
információk lelkipásztorainknál A gyülekezet 
PASZTORÁCIÓJÁT, A KAPCSOLATTARTÁST, 
LELKIGONDOZÁST A LELKIPÁSZTOROK TOVÁBBRA IS 
VÉGZIK, telefonon, e-mailben, Messenger-en elérhetők, 
sőt bátran keressük őket! 

 A nettel nem rendelkező tagjainknak eljuttatjuk litlapot  - 
ebben szolgáló testvéreink révén 

Az Úr legyen gyülekezetünk  őriző Pásztora! 
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Lelkipásztoraink:  Sóskuti Zoltán  06-30-822-5435;     lp.rkeresztur@gmail.com  szabadnapja: kedd;  Jani Lívia   06-30-835-4917;  szoborka@gmail.com    szabadnapja: szerda 
   Gondnokunk:   Dr. Hajdú Csaba   30-618-7651  Urnatemető információ Szabó Zsuzsánál  06-70-3216838  szzsueva@gmail.com CSAK TELEFONON, MAILBEN! 
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PÜNKÖSD HÉTFŐI INTERNETES ISTENTISZTELET 
„ÚJ ÉRTELEM” címmel  

Igét hirdet: Kisturi Eszter th.hallg., gyakornok 
 
 

  Köszöntés 
  Énekek: 165:1 („Itt van Isten köztünk…”) 
  Énekek: 374:1-4 („A pünkösdnek jeles napján…”) 
 
  Fohász  
 Olvasmány: ApCsel 2, 14-42 
  Imádság 
  Igehirdetés előtt: 165:4-5 („Által jársz…”) 
 

 Alapige  ApCsel 2, 14.37 
„Ekkor előállt Péter a tizeneggyel, felemelte a 
hangját, és így szólt hozzájuk: Zsidó férfiak és 
Jeruzsálem minden lakója! Figyeljetek szavaimra, és 
tudjátok meg, mit jelent mindez! (…) Amikor ezt 
hallották, mintha szíven találták volna őket, és ezt 
kérdezték Pétertől és a többi apostoltól: Mit 
tegyünk, testvéreim, férfiak?  
Péter így válaszolt: Térjetek meg, és 
keresztelkedjetek meg mindnyájan Jézus Krisztus 
nevében bűneitek bocsánatára, és megkapjátok a 
Szentlélek ajándékát.” 

 Igehirdetés (ld: a túloldalon) 

 

  Csendes imádság 
  Imádság 
  Miatyánk 

 

  Hirdetések (ld. középen ) 
 

  Záróének: 374: 5-6 („Örüljünk azért Őneki…”) 
  Áldás   
  HIMNUSZ (imádságként) 

„Térjetek meg, és keresztelkedjetek meg mindnyájan 
Jézus Krisztus nevében bűneitek bocsánatára, és 

megkapjátok a Szentlélek ajándékát.” (ApCsel 2,38) 



A PÜNKÖSD VASÁRNAPI IGEHIRDETÉS VÁZLATOSAN: 
Háromezren térnek meg az első Pünkösdön – most pedig 

üres a templom. Különös ünnep, tudom. (Mégis hiszem, Isten 
Lelke így is ki tud áradni ránk, rád, aki most otthonodba ülve 
hallgatod ezt, és vágysz ünnepelni. Isten Lelke előtt nincsenek 
határok! [**]) Azt is sejtem, hogy még furcsább a mai ünnepi 

Igehirdetés címe: „Az Úr adta…” Ahogy halljuk, szinte 

önkéntelenül folytatjuk is: „…az Úr vette el, áldott legyen az Úr 

neve!” Jób története jut róla eszünkbe… A héten Sarkadi Nagy 
Pál egy Jóbról szóló Igehirdetése nagy hatást tett rám. Bár a 
mondat második fele is fontos lehetne most, amikor olyan sok 
mindent elvesztettünk – mégis az első feléről szólok ma. 

 Sok olyan tárgyat őrzünk, aminek önmagában nincs sok 
értéke, szinte kacat más számára, de nekünk drága, mert olyan 
valakitől kaptuk, aki kedves, fontos nekünk. Így őrzök én is egy 

kettétört kövecskét, néhány pólót vagy egy Igés jelzőt… [**] 
Attól értékesek, hogy olyan valakitől kaptuk, aki becses, értékes 
számunkra.  Jób mondata arra hív minket, hogy minden jót, 
amink van, ami becses, értékes, fontos számunkra, az Úr adott. 
Tudunk-e úgy nézni szüleinkre, otthonunkra, szép emlékeinkre, 
barátainkra, házastársunkra, gyerekeinkre, unokáinkra, 
tehetségeinkre, érdeminkre, győzelmeinkre, vagyonkánkra, 
alkotásainkra, hogy mindezeket az ÚR ADTA? Mennyivel 
inkább értékesek, becsesek lesznek mindezek számunkra, ha 
meglátjuk bennük Isten ajándékát – hogy mindezekben Istennel 

van dolgunk?! Mit is mond Jakab levele? Ezt olvastuk: „minden 
jó adomány és minden tökéletes ajándék onnan felülről, a 
világosság Atyjától száll alá”. Milyen másképp bánunk velük, 
mennyivel hálásabb a szívünk, ha ezt komolyan vesszük!!! (Azt 
csak csendesen teszem hozzá: milyen másképp tudunk ezektől 

búcsúzni, elengedni őket – „az Úr vette el”…! Milyen más így 
a veszteség, az elmúlás, ha komolyan vesszük így együtt e 

kettőt: Az Úr adta, az Úr vette el”. Akkor már azt is ki tudjuk 

mondani minden időben, bárhogy is legyen: „Áldott legyen az 

Úr neve!”) 

 [Ám még mindig mai mondandóm felszínénél, „héjánál” 
vagyunk  fontosak ezek, de még nem vagyunk a lényegnél, a 

többnél…] Pünkösdkor olyan ajándékot kapott az ember, hogy 
fel sem mérheti, fel sem tudja fogni a Benne rejlő Ajándékozó 
Szeretet! Isten Szentlelke jött el közénk, Istennek Lelke tisztítja 
át és tölti be a bűnös embert! Értjük ezt? Belegondoltunk már? 
Onnan, Felülről egy Tökéletes Ajándék! Isten mindig is az 
ember felett, mégis az emberrel volt – nem hagyott el minket! 
Felettünk és velünk – de BENNÜNK? Megbecsüljük ezt a drága 
ajándékot? Láttuk magunk előtt Jézust az Evangéliumok szavai 
által megelevenedve (az eltelt ünnepeinket). De jó lett volna 
nekünk is Vele fizikálisan, személyesen találkozni! Látjuk az 

Ószövetség prófétáit, ahogyan Isten vezette őket, ahogyan 
átjárta őket és így egész szolgálatukat. Irigykedve nézzük a 

bibliai történetekben ezt a „V.I.P.” bánásmódot, élményeket, 
amiket Isten nekik juttatott (persze a sok küszködést nem 

irigyeljük tőlük…). Pünkösdkor pedig mindezek mindenki 

számára „elérhetővé” lesznek! Isten nemcsak elhalad 
mellettünk, nemcsak Vele vacsorálunk, nemcsak néha hallgatjuk 
beszédét, nem csupán három évig Vele vándorlunk, hanem 
BENNÜNK van, BELÜLRŐL szól, és [pestiesen szólva] 

„nulla-huszonnégyben” VELÜNK van – sőt EGÉSZ 
ÉLETÜNKBEN! Ugyanaz a Lélek lehet benned, mint 

Mózesben, Illésben, Ézsaiásban…, és folytatva: a Pünkösdkor 

beszélő Péterben, vagy Pál apostolban…! Megbecsüljük ezt a 
drága ajándékot? 

 Mindent és mindenkit azért szerethetünk, mert abban 
felfedezzük Isten ajándékát, Isten ajándékozó kezét. A 

Szentlélek annyival több, hogy Ő maga Isten – nem „áttételes” 

értelemben, hanem EGÉSZEN! Értitek? Mert én nem… Ez már 
a misztikum, szent titok, amit csak megsejthetünk, ami 

megérinthet egy pillanatra minket, „mint egy angyalszárny”… 
Hadd említsek még egy különbséget! Jakab ezt írja:  

„minden jó adomány és minden tökéletes ajándék onnan 
felülről, a világosság Atyjától száll alá, akiben nincs változás, 

sem fénynek és árnyéknak váltakozása.” Az Örökkévalóval van 
dolgunk, az örökkévalóság érint meg és jár át bennünket, amikor 
Isten Lelkét kapjuk meg! Micsoda erő, micsoda vigasztalás van 
ebben! Az Örökkévaló érint meg, hogy a múlandó ne uraljon el 
– hogy a mulandót csak Érte szeresd, aki adta, de el is tudd 

engedni… Érted ezt? Egy képpel: mint a „mentőcsónak 

biztonsága” a „süllyedő hajón”. Isten „átment” a 

„viharból” a „Partra”. Te már tudhatod, hogy bár a hajó 
minden rakományával elsüllyed, de te megmenekülsz, és 
másokat is vigasztalhatsz: bár nem látszik a szárazföld, de van 
mentőcsónak, és van ígéreted, hogy kiértek vele (ahogyan Pál 
Máltára, nem is ilyen szimbolikusan, hanem valóságosan– Isten 
Lelkétől vezetve kapott ígéretet). 

 Mindezek után joggal kérdezhetjük: Hogyan lesz a 
miénk? Hogy történhet ez meg a mi életünkben is? Hogy történt 
meg Pünkösdkor? Hallgatták Péter Igehirdetését – az Ige 
hallgatása, érintése és befogadása révén történik ez ma is! Így 

olvastuk Jakabnál: „Az ő akarata szült minket az igazság igéje 

által, hogy mintegy első zsengéje legyünk teremtményeinek”. 
Ahogy mondtam az elején: Isten Lelke előtt nincs akadály – sem 
a járvány, sem a zárt templom! Isten Lelke a világhálón át is 
munkálkodik! Az Ige szól, az Igét lehet olvasni! Az Igét lehet 

otthon mondani! Az Igét lehet továbbmondani… Az Igét most is 
meghallhatod – és betölthet Isten Lelke, újjászülve téged is, 

örökké veled maradva – [ahogy múlt héten hallottuk:] 
felszabadítva téged is, áldott változásokat indítva el benned, 

átformálva „Jézus arcúvá”, és még mennyi mindent adva, 
elvezetve egészen a Mennyei Házába téged is!  sóskuti zoltán 

 
A PÜNKÖSD HÉTFŐI IGEHIRDETÉS VÁZLATOSAN: 

 
Nehéz a Szentlélekről beszélni, hiszen különös az Ő 

működése. Olyan mint a szél, mely fúj, és mi nem tudjuk azt 
irányítani. De a Szentlélek működése nem érthetetlen, nagyon is 
értelemmel teli, mikor a saját életünkön tapasztaljuk! Erről szól 
Péter pünkösdi prédikációja és a megtérők története: Hogyan 
hoz a Szentlélek megjelenése új, mélyebb értelmet a jelenünkbe, 
a múltunkba és a jövőnkbe. 

Exkurzus: Pétert a Szentlélek 53 nappal a tagadása után már 
több ezer előtt hitét megvalló apostollá tette. 

Jelen: Az ünnepre Jeruzsálembe érkező, Istennel találkozni 
akaró zsidó férfiak nem ismerik fel az Istennel való találkozás 
új, mélyebb lehetőségét. Szükség van Péterre és az ő 
prédikációjára, hogy ezt megértsék. Valakire, aki érti, tudja, mi 
történik éppen. Péter prédikációja annyira nagy jelentőséggel 
bír, hogy hatására megszületik az első keresztény gyülekezet. 
Isten az emberi beszédet is használja, ezért fontos, hogy mi is 
beszéljünk a Lélekről, a Lélek által mindarról, amit már értünk, 
vagy amit éppen most értettünk meg Istenből. Isten – Lelke által 
– ma hozzád is szólni akar, halld meg az Ő szavát! 

Múlt: Péter prédikációja feltárja a múlt legfontosabb 
eseményét: Jézus Krisztus életét és megváltását. A Lélek 
munkájára a 3000 zsidó férfi megérti, és mi is megérthetjük: 
„Nem éltem még e föld színén, Te értem 
megszülettél…”(329.dicséret) Ezért mi már nem egy történelmi 
személyként, hanem Megváltóként tekintünk Jézusra, akit 
minden embernek meg kell ismernie!  

Jövő: A Lélek munkájának hatására új, mélyebb értelmet 
nyer a jövőnk. Az életünk ugyanis nem céltalan, hanem nagyon 
komoly célja van: az Istennel való szeretetközösség megélése. 
És ha ezt megértjük, miénk is lesz a kérdés: mit tegyünk? Ha 
pedig már megtértünk, és megkeresztelkedtünk, akkor is tovább 
kérdezhetünk, Isten Igéje válaszol! Vegyünk részt a keresztény 
közösségben KITARTÓAN! Olyan kitartóan, mint az első 
keresztények: gúnyolások, üldözések, akár az életünk árán is! 
Tegyünk bizonyságot kitartóan az Atyáról, a Fiúról és a 
Szentlélekről a Szentlélek által. És keressük minden alkalommal 
az Igének, az életünknek azt az új, mélyebb értelmét, melyet 
Isten mutatni akar nekünk a Lélek által! 

 
     Kisturi Eszter  


