
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ISTENTISZTELET LITURGIÁJA: 
 
 

  Köszöntés 

  Kezdő ének: 458:1 („Aki értem megnyíltál…”) 
   Keresztelés: Horváth Csongor 

 Ének: 25:1-2 („Szívemet Hozzád emelem…”) 

  Fohász  
 Olvasmány (ld. középen  ) 
  Imádság 

  Igehirdetés előtt: KÉ 56 („Mint szarvas…”)  

  Alapige (ld. középen  ) 
 Igehirdetés (ld.a túloldalon) 

 

  Csendes imádság 

  Imádság 

  Miatyánk 
 

  Hirdetések röviden (ld. jobb oldalon  ) 


  Úrvacsorára készítő ének: 165:1;4  

(„Itt van Isten köztünk…”)
  Úrvacsorai közösség 

(közben halk orgonaszó) 

  Születésnaposok köszöntése 

 

  Záróének: 178 („Dicsőség…”) 

Áldás 

  SZÓZAT 

 

  GYÜLEKEZETI HÍREINK: 
 

 Néhány szó gyülekezeti életünkről… 

 Szerdán 9 órától  Bibliaórát tartunk.  

 Pénteken 5 órától  Ancora IFI. 

 Szeptember 4-től (péntek, 16.30) indul a 

KonfIFI 

 Október 9-11-ig KonfIFI-Ancora Hétvégét 

tervezünk Piliscsabán 

 Férfi- és női segítséget kérünk pakoláshoz  

szeptember 3-án és 4-én. 

 Idén az iskola kezdési támogatást csak az 

Alapítványunk keretéből tudunk adni – így 

most csak a leginkább rászorultaknak adunk. 

Ha valaki kimaradt véletlenül és jól jönne ez 

a támogatás, nyugodtan jelezze (van egy 

tartalékkeret erre)! 

 

 

 

Az Úr legyen gyülekezetünk őriző Pásztora! 
 



  O L V A S M Á N Y :  F I L  2 ,  1 2 - 3 0  



  A L A P I G E :  F I L  2 ,  1 4 - 1 6 A  
 

 

„Zúgolódás és vonakodás nélkül tegyetek 

mindent, hogy feddhetetlenek és romlatlanok 

legyetek, Isten hibátlan gyermekei az elfordult és 

elfajult nemzedékben, akik között ragyogtok, mint 

csillagok a világban, ha az élet Igéjére 

figyeltek.” 
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„MINT CSILLAGOK…” 
címmel  

Igét hirdet: Sóskuti Zoltán 
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BEVEZETÉS 

Felemelő, megrendítő, gyönyörködést, csendet és 

alázatot kiváltó, valamiféle transzcendens élmény, amikor 

nyár estén felnézünk a végtelen, hatalmas, csillagos 

égboltra! Mind a hívő és mind a kétkedő léleknek eláll a 

szava, gyönyörködik, rácsodálkozik, kutatja és zavarba jön 

tőle… Nekünk, reformátusoknak a csillag vallási jelkép 

templomainkon, sokat jelent: a csillag, amely utat mutat a 

keresőnek, amely elvezet a Jézushoz. Ragyogás, fény a 

sötétben, az éjszakában. Ezt a képet használja Pál apostol 

arra, hogy elmondja a fillipben élő hívőknek: mi a dolguk, 

kik ők a világban.  

Szeretném, ha ma erről a képről elmélkednénk együtt, 

keresve mindezt magunkra nézve: kik vagyunk mi, 

keresztyének, a világban; mi a mi küldetésünk? 

Az elmúlt héten gyülekezeti Facebook csoportunkban 

Sarkadi Nagy Pál egy tanítását osztottam meg. Ennek 

üzenete sommásan: a vallást az ember saját önzése 

szolgálatába állítja…; a keresztyén élet két oldala: hallani 

és cselekedni az Igét…; az Istentisztelet: előkészület a 

szolgálatra („Az igazi Istentisztelet hétfőn reggel kezdődik 

és szombat estig tart, a vasárnapi Istentisztelet előkészület 

erre az Istentiszteletre”). 

Ebből kiindulva egy izgalmas dialógus indult ki a 

szolgálatról. Ebből is egy kis summa: a szolgálat hőmérő, 

megmutatja, hányadán állok Istennel…; az Úr hangjára is 

figyelni kell, nemcsak beszélni Hozzá…;  az 

Igehallgatásnak gyümölcse kell legyen…; az Ige munkálja 

bennünk a szolgálatot…; fogjunk gyanút, ha Isten nem 

használhat valamiért minket… Ezekhez a súlyos 

mondatokhoz persze azokat árnyaló kis feloldások is 

kerültek. Bennünk ezek itt és most milyen érzéseket, 

gondolatokat, kérdéseket generálnak…? 

Nézzünk a csillagokra, nézzünk ma felolvasott Igénkre, 

és tegyük fel hát ezek után még egyszer kérdésünket még 

inkább fókuszálva így: kik vagyunk mi, keresztyének, a 

világban; mi a mi küldetésünk; mit jelent Isten akaratát 

cselekedni, szolgálni? 

A rövid válasz ez: legyünk olyanok, mint a csillagok! 

Bővebben: 1.) Legyen a „külső hatás” belső formáló 

életté! 2.) Legyünk tiszták! 3.) Ragyogjon át rajtunk 

Jézus! [Vegyük sorra mindezeket! 

 

 

1.) LEGYEN A „KÜLSŐ HATÁS” BELSŐ FORMÁLÓ ÉLETTÉ! 

Tudjátok, hogyan keletkeznek a csillagok?  

Az ún. molekuláris felhőkből lesznek, melyek nagy 

kiterjedésűek, gyenge egyensúlyban vannak, és külső 

hatásra ez az egyensúly felborul, kisebb anyagcsomókra 

oszlik, ezekből ún. globulák jönnek létre, amik még 

nagyon hideg és sötét objektumok. Lassan egyre sűrűbbek 

és forróbbak lesznek, majd létrejönnek belőlük az ún. 

protocsillagok, ezek már sugározni kezdenek, és nagyon 

lassan, tömegétről függően, 300 ezer év vagy éppen 30 

millió év alatt válnak csilaggá. 

Így van a lélekkel is. Nagyon gyenge egyensúlyban 

állunk, nagy összevisszaságban… Amikor Isten megérinti 

lelkünket, félünk, mert felborul minden, ami addig 

rendszernek látszott – de ha engedjük, szép lassan összeáll 

valami új, valami forró, sugárzó, ragyogó – ami fényt ad a 

sötét égen. 

Hogyan is olvastuk? Előbb: „félelemmel és rettegéssel 

munkáljátok üdvösségeteket…”; majd: „Isten az, aki 

munkálja bennetek…” Nincs itt ellentmondás? Nincs. E 

kettő egyszerre történik. „Isten viszi véghez az akarást és 

a kivitelezést bennünk. (…) Úgy kegyelmez, hogy bennünk 

élő akaratot formál. (…) Lehetetlen, hogy ne 

kapcsolódjunk bele ebbe a munkába. (…) De lehetetlen az 

is, hogy ne a legnagyobb megilletődéssel tegyük ezt, 

amikor a világmindenség hatalmas Ura a munka 

gazdája.” (JK) A külső erő bensővé válik. [A 

keresztelésen felolvasott Ige (a Krisztus-himnusz) ezt a 

formáló erőt sugározza!] 

Éppen ezért a szolgálat lényege az „engedés” – kitenni 

magam Isten formáló erejének. Ez pedig megrendítő 

ajándék, mert jó csillaggá válni „molekuláris felhőből”, 

mert bár átalakulással jár, de megéri, mert ragyoghatunk! 

Ennek az engedésnek is két része van: az Ige 

hallgatása és cselekvése – ebből ered a szolgálat. E kettő 

által egyszerre formálódik a lélek! „ha az élet Igéjére 

figyeltek”… [példatörténet]** 

2.) LEGYÜNK TISZTÁK! 

Most már nézzünk a szűkebben vett Alapigénkre 

[néhány fordításbeli, szómagyarázati megjegyzéssel*]! 

„Zúgolódás és vonakodás [* kétely, habozás] nélkül 

tegyetek mindent, hogy feddhetetlenek [* tiszták] és 

romlatlanok [* ártatlanok, keveretlenek, tiszták] legyetek, 

Isten hibátlan [* feddhetetlen, ártatlan] gyermekei…” 

Talán így foglalhatnánk össze mindezeket: 

különbözzetek, legyetek tiszták! Miért? Mert ez a lényetek 

lényege; és azért is, mert akkor látszotok – mint a 

csillagok. Nem véletlen, hogy Pál ezt így körülírja! Mert 

szolgálatunkba sok minden más belekeveredik „a 

régiből”… Mert Ige olvasásunkba, hívő létezésünkbe is 

belekeverednek nagyon is emberi gyarlóságok. Akkor is 

így volt, ma is így van; velük is, velem is, veled is…! A 

keresztyénség jövője sötétülő Európánkban a tisztaság! Ez 

adhatja vissza hitelünket! A tiédet, a gyülekezetünkét, az 

Egyházét! Ezért is kell vigyázni, hogy élünk, hogy 

szolgálunk. 

Tisztának lenni jó! A sötét égen fényleni jó! Ennek is 

két része van: hallani a tiszta Igét és cselekedni, szolgálni 

azt! E kettő által egyszerre formálódik a lélek! „ha az élet 

Igéjére figyeltek”… [példatörténet]** 

3.) RAGYOGJON ÁT RAJTUNK JÉZUS! 

És végül: „…az elfordult [* görbe, elgörbült, ferde 

hajlamú, gonosz] és elfajult [* önmagából kifordult, 

másokat félrevezető, lázító, elvetemedett, romlott] 

nemzedékben, akik között ragyogtok [* világosságra hoz, 

láthatóvá tesz, fénylik, nyilvánosságra hoz – akár 

felszólító módban is érthető], mint csillagok a világban…” 

Jézus egyszer így sóhajtott fel: „Ó, hitetlen és elfajult 

nemzedék, meddig leszek még veletek? Meddig szenvedlek 

még titeket?” (Mt 17,17) Igen, mert nektek kell majd 

folytatni, ti ragyogjátok tovább, amit elhoztam… 

Mert, amikor egy hívő ember ragyog, nem ő ragyog, 

hanem benne Krisztus. Mert a nagy átformálódás után, ha 

tiszták maradunk, Őt hordozzunk, az Ő ereje katalizál 

bennünket. A szolgálat ebből fakad. Nem tud nem látszani, 

ha az Igét hallgatjuk, meghalljuk, befogadjuk magunkba – 

mert élni kezd bennünk, és ragyogni fog. Úgy, mint Mózes 

arca, amikor Istennel találkozott! 

Azért vágyjuk, kívánjuk a szolgálatot, azért tesszük, 

mert ez fakad belőlünk. Ez az jó motiváció – és az, hogy 

látjuk a szükséget, a sötét éjt, amit beragyoghatunk, mert 

fáj, ami van, az elfordult, elvetemedett világ…!  

Ragyogni jó – ezért érdemes élni! Ennek is két része 

van: hallani a tiszta Igét és cselekedni, szolgálni azt! 

Lassú folyamat az: lehet, hogy még nem tartasz itt, de ha 

már felbomlott vagy felbomlóban van a „molekuláris 

felhő” efelé tartatok – „ha az élet Igéjére figyeltek… 

[példatörténet]**                                        sóskuti zoltán lp. 


