
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 AZ ISTENTISZTELET LITURGIÁJA: 
 

 

  CSEND – Istentisztelet előtt 5 perccel 

 Ráhangoló kérdés:  
 Miben változott a hitünk évek 

alatt? 
 

  Köszöntés 
  Fennálló ének: 164:1 („Kegyes Jézus…”) 
  Ének: 226:1;3  („Meghódol lelkem…”) 
 

  Fohász  
 Olvasmány (ld. középen  ) 

  Imádság 

  Gyermekek indulása a Gyerekistentiszteletre 
  Igehirdetés előtt: KÉ 3 („Ahány csillag…”) 
 
  Alapige (ld. középen  ) 

 Igehirdetés (ld: a túloldalon) 

 
  Csendes imádság 
  Imádság 

  Miatyánk 

 
  Hirdetések (ld. jobb oldalon  ) 
  Születésnaposok köszöntése 
 

  Záróének: KÉ 42 („Jöjj, az Úr vár reád…”) 
  Áldás  
  HIMNUSZ 

 

 

„FELCSEPEREDŐ HIT”  

címmel Igét hirdet: Sóskuti Zoltán 

 

  GYÜLEKEZETI HÍREINK: 
 

 Együtt érző szívvel gondolunk +Balázs István 

családjával elhunyt szerettükre… 

 Beszámoló a Munkatársi Délutánról 

 Ma 14.30-tól KonfIFI Délután lesz, ha jó 

időnk lesz, szabad téren. Információ 13.30-ig 

a honlapon! 

 Hétfőn Presbiteri Gyűlést tartunk – benne 

elvégezzük a közegyházi tisztújítás ránk eső 

részét, választva… 

 Továbbra is gyűjtjük az adományokat a 

gyülekezet mindenkori másik lelkésze 

lakására! 

 Jövő heti alkalmaink:  Kedd 10
00

 Baba-

Mama Kör  Szerda 9
00

: Bibliaóra  Péntek 

16
30

 KonfIFI  Péntek 18
00

 Ancora IFI  

Vasárnap 9
00

: Kánon Kör illetve Imakör  

Vasárnap 10
00

: Istentisztelet és gyerek-

Istentisztelet;  Házi Biblia Körök  

Hittanórák…  

 Október 17-én szombat reggel 8 órától Közös 

templomtakarítás (ablakmosás és pakolás a 

lomtalanításhoz… Várunk erre segítő kezeket!  

 Köszönjük kertünk tegnapi további szépítését 

– folytatás következik... 

 2020. okt. 19-21. „Láss velem! Erezz és láss!" 

szakmai, érzékenyítő napokat szervez a 

Vakmisszió a Református Missziói 

Központban. Jelentkezés okt. 11.-ig 

(személyes v. online részvétel is lehetséges). 

 

Az Úr legyen Gyülekezetünk őriző pásztora!  

 

 

  O L V A S M Á N Y :  E F  1 ,  3 - 1 4  


  A L A P I G E :  Z S I D  5 ,  1 1 - 1 4  
 

11 Erről nekünk sok mondanivalónk van, amit nehéz 

megmagyarázni, minthogy eltompult a hallásotok. 12 Mert mostanra 

már tanítóknak kellene lennetek, mégis arra van ismét szükségetek, 

hogy Isten beszédeinek alapelemeire tanítsanak titeket, és olyanokká 

lettetek, mint akiknek tejre van szükségük, nem kemény 

eledelre.13 Aki ugyanis tejen él, járatlan az igazság igéjében, mivel 

kiskorú. 14 A nagykorúaknak pedig kemény eledel való, mint 

akiknek tapasztalatuk folytán gyakorlottak az érzékeik a jó és a 

rossz megkülönböztetésére. 
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1. 
HITÜNK FORMÁLÓDÁSÁNAK KÜLÖNBÖZŐ KORSZAKAI VANNAK 

 

Talán többen gyönyörködtünk már az általunk ültetett fában, 

bokorban, virágban – látva, ahogy időről-időre nő, 

felcseperedik. Hasonlóképpen, szülőkként, nagyszülőkként, így 

lehetünk tanúi gyermekeink, unokáink felcseperedesének. 

Mindezekben egyfajta folyamatos növekedést látunk, vagy 

valamiféle változást-formálódást – és ennek megvannak a maga 

korszakai. 
Amint mai Alapigénkben olvassuk, úgy tűnik, a hívő 

emberrel is így van, szorosabban véve a bennünk lévő hitről is 

elmondható, hogy növekszik, változik, formálódik – és így 

megvannak a maga korszakai. Nem csak a Zsidókhoz írott 

levélben, hanem az 1Kor-ban és az 1Pt-ben és olvashatunk 

arról, hogy a hívő ember életében létezik kiskorúság illetve 

nagykorúság, tejnek itala illetve kemény eledel. 
Azt is kimondhatjuk, hogy, amint telnek a hitben megélt  

éveink, és változik a hitünk, sok mindent másképp látunk, és 

másképp élünk meg, másképp csinálunk.  
Ez a normális – az előbbiekben megállapítottakból fakadóan.  
De mitől van ez? Vagyis: miben áll hitünk növekedése, 

változása, formálódása? 
2. 

HITÜNKET AZ ISTENNEL VALÓ KAPCSOLAT FORMÁLJA 
 

Sok más mellett, legfőképpen az okozza ezt a fajta változást, 

hogy egyre többet ismerünk meg Istenből és Általa 

önmagunkból, egyre több mindent tapasztalunk meg Istennel 

élve, imádkozva, Ővele és Őbenne értelmezve mindazt, ami 

bennünket ér és körülvesz. Azaz hitünk a kapcsolatban változik, 

a kapcsolatból épül.  
Segítsen bennünket ennek megértésében egy fontos analógia 

(ami egyben konkrét valóság is), miszerint, úgy vagyunk 

Istennel, mint az örökbefogadott gyermek. Hiszen Istent  

Atyának csak egyetlen Fia szólíthatja: az Egyszülött Fiú, Jézus. 

Mi csak azért imádkozhatunk úgy, hogy „Miatyánk”, mert Jézus 

Krisztus áldozatáért, Isten saját tetszéséből örökbefogadott 

bennünket – amint azt az efézusi levélből felolvasott részben 

egészen különös „hangszerelésben” tárja elénk Pál apostol. [**] 
Mi a kihívás az örökbefogadott gyerek számára ebben az új 

élethelyzetben? Megfigyelni a családot, ahova került, megérteni 

annak működését, belesimulni, megtanulni, részévé lenni ennek 

a merőben új világnak – ami nagyon is különbözik attól, 

ahonnan jött; attól, ami sejtjeiben van, ami zsigereibe égett. 
 Nem könnyű feladat ez – nem is megy egyszerre, hanem 

csak szép lassan, pontról-pontra, tapasztalatról-tapasztalatra. 

Így figyeli meg a hitre jutott ember az Isten Országának 

„működését”, a Szentháromság közösségét, az egyház (a 

gyülekezet), mint Isten elhívott janinak közösségének, rendjét.  
Ez is nagy kihívás éppen úgy, amit csak lassan, pontról-

pontra, tapasztalatról-tapasztalatra tud elsajátítani, megtanulni a 

hitre jutott ember. 
3. 

HITÜNKET FORMÁLÓDÁSÁT ÉRDEMES FIGYELEMMEL KÍSÉRNI 
 

Ebben a kapcsolattartásban az Igének és az imádságnak 

kiemelt szerepe van. Hiszen a „tejnek itala” illetve a „kemény 

eledel”, Istennek eligazító Igéje formálja a hívő lelket – 

méghozzá belülről, úgy hogy bennünk él. Az imádság pedig erre 

és az egész kapcsolatra reflektál: ki Ő, ki vagyok én, és hogyan 

élem meg  a kapcsolatomat az Úrral…? 
Éppen ezért, mi magunk is (mint hívő embereknek), illetve 

minket nézve a testvéreink is, gyönyörködhetünk / 

gyönyörködhetnek, hogyan növekszik bennünk a hit, változunk, 

formálódunk. 
Így nézzünk vissza a megtett útra, Testvéreim! Miben 

növekedett a hited? Hogyan formálódott? Miként változott? 

Milyen korszakaid voltak erre nézve? A mai üzenetnek ez a 

lényege: próbáld ezért ezeket megfogalmazni, mert fontos! 

Sokszor éppen azért nem változunk, mert ebben nem 

„gyakoroljuk magunkat” [de szép régi hívő kifejezés ez!]! [**] 
4. 

NEM REKEDHETÜNK MEG A TEJNEK ITALÁNÁL 
Nem tarthatsz ugyanott hitedben, mint egy évvel ezelőtt, 

főleg nem ott, ahol 10 évvel ezelőtt! Mert a hit egy dinamikus 

kapcsolat Istennel! Ebben folytonos hatások érnek minket, amik 

formálnak. 
Ha azt a választ adod, hogy nem változott semmi, akkor 

valami „elakadásod van” az Istennel való kapcsolatodban.  Ez 

sok mindent jelenthet. Vagy megszakadt az Úrral való élő 

kapcsolat valamiért… Vagy az is lehet, hogy annyira 

megkeményedtél, már nem is figyelsz Istenre… Sok minden 

lehet… 
A mai Ige alapján azonban az is lehet, hogy  

„belekényelmesedtél” a csecsemő állapotba (és még mindig 

tejnek italára van szükséged). Megrekedtél – és nem váltál érett 

felnőtt keresztyénné. 
Miért baj ez? Szeretnél olyan fát, bokrot, virágot, gyermeket 

vagy unokát, aki nem fejlődik, ugyanolyan marad, mint életének 

legelső korszakában...? Gondolj csak bele...! 
Mert mi is a különbség az anyatej és a kemény eledel között? 

Az anyatej (hadd mondjam így most) „elkészítve” kerül a 

szervezetünkbe, az édesanyánk teste elkészítette nekünk, 

úgyhogy nincs más dolgunk vele, csak lenyelni. Azonban a 

kemény eledelhez fogak kellenek, rágnunk kell – nekünk is kell 

tenni azért, hogy táplálhasson. 
Sokaknak ez a fejlődés elmarad félelemből, a biztonság 

elvesztésének félelméből. „Jobb nekünk, ha megmondja az 

egyház, a lelkész, a törvény, mit kell gondolnunk és tennünk.” 

Ez a rossz értelemben vett fundamentalizmus forrásvidéke is. 

(Ne értsük félre: persze protestantizmus eleve jó értelemben 

fundamentalista, hiszen mindenre nézve Isten Igéje a 

kiindulópontja és semmi más. [**]) Ezzel szemben a felnőtt hitet 

az jellemzi jó protestáns módon, hogy minden hívőnek van 

Bibliája, ismerete és saját lelki tapasztalása, azaz „mint akiknek 

tapasztalatuk folytán gyakorlottak az érzékeik a jó és a rossz 

megkülönböztetésére" . 
5. 

A „FELCSEPEREDETT HIT”  TANÍTANI KÉPES 
Gyermekségünk része, hogy a felnőttek mondják meg, miről 

mit kell gondolni, milyen jó és mi a rossz. A felnőttkor azt 

jelenti, hogy van felelősségünk, tudásunk és tapasztalatunk, ami 

alapján mi magunk mérlegelünk.  
(Hadd tegyem hozzá azért mindehhez: a „növekvés” szó 

megtévesztő! Néha úgy változik a hitünk, mintha fogyna, vagy 

mintha visszakanyarodnánk oda, ahol már jártunk egyszer... 

Ilyen van. Sőt, ez is része a változásnak. Sokszor mélységek, 

kétségek, kérdések vezetnek minket a következő korszakunkba... 

[**] Nem pont így van-e ez egy gyermek, egy kamasz vagy egy 

felnőtt "fejlődésében"?) 
A felolvasott Igében ezért van sürgetés: „Mert mostanra 

már tanítóknak kellene lennetek, mégis…” Fel kell hát 

cseperednünk, Testvéreim! Mi, egykor gyermekek a hitben, 

képesek leszünk a gyermekeket tanítani – szavakkal, élettel; 

vagy néha úgy, mint az egykori „kevésbeszédű öregek a 

hegyekben”. 
[Foglaljuk össze tehát a mai üzenetet!] 

1. HITÜNK FORMÁLÓDÁSÁNAK  KORSZAKAI VANNAK. Sokféle 

kérdésen, kétségen, kudarcokon, elbizonytalanpdáson megyünk 

át. 2. HITÜNKET AZ ISTENNEL VALÓ KAPCSOLAT FORMÁLJA. A 

saját tapasztalatok és megismerések mélyebb meggyőződést is 

hoznak. Emellett vennünk kell a fáradságot és a bátorságot, 

hogy tanuljunk, gondolkozzunk Isten Országának dolgairól. 3. 

HITÜNKET FORMÁLÓDÁSÁT ÉRDEMES FIGYELEMMEL KÍSÉRNI. 

Tehát tudatosan figyelnünk kell hitünre, lelki életünkre. 4. NEM 

REKEDHETÜNK MEG A TEJNEK ITALÁNÁL. Ehhez bátran hagyni 

kell változni és formálódni gondolkodásunkat és 

hitgyakorlásunkat, Isteni Igéjére és Szentlelkére hagyatkozva. 5. 

A „FELCSEPEREDETT HIT” TANÍTANI KÉPES. Törődjünk tehát 

hitünk, lelki életünk, theológiai gondolkodásunk (mert ahogy a 

Régiek mondták: az a theológus, aki imádkozik) formálódásával 

– hogy ebből mások is kaphassanak!                 sóskuti zoltán 

– hogy ebből mások is kaphassanak!         sóskuti zoltán 


