
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 AZ ISTENTISZTELET LITURGIÁJA: 
 

 
  Köszöntés 

  Kezdő ének: 171  
(„Megáll az Istennek Igéje…”) 

  Fohász  
 Olvasmány (ld. középen  ) 
  Imádság 
 
  Alapige (ld. középen  ) 
 Igehirdetés (ld: a túloldalon) 
 
  Csendes imádság 
  Imádság 
  Miatyánk 
 
  Hirdetések (ld. jobb oldalon  ) 
  Születésnaposok köszöntése 

Keller Dezsőné; Miklós Gyula; Janiné 
Vakulya Gabriella; Kádár Zsombor 


  Áldás  
 
  Záró énekes bizonyságtételek 

A dalt dallá teszem 
Minden szót 

(Ferencz Annamária és Sóskuti Zoltán) 

 
  HIMNUSZ 
 
 

  GYÜLEKEZETI HÍREINK: 
 

 Beszámolók 

 Továbbra is gyűjtjük az adományokat a 
gyülekezet mindenkori másik lelkésze lakására! 

 Jövő heti ONLINE alkalmaink:  Szerdától-
szerdáig: NAPI MOZAIK (írás – honlapon)  
Szerda 1815: HETI MOZAIK (videó – 
YouTube-on) Szerda 1830: BESZÉLGETŐS 
BIBLIAÓRA (Google Meet)  Péntek 1630 
KONFIFI (Google Meet)  Péntek 1800 
ANCORA IFI (Google Meet)    Vasárnap 
1000:  ISTENTISZTELET  / gyerek-
Istentisztelet (videó – YouTube-on / Google 
Meet)  Házi Biblia Körök  Hittanórák…  

 A „TüKörKép” rovatunk janurban szünetel 

 Jan. 3-tól kérünk temető ügyeletest vasárnap 
8.00-12.00 között. Lehetőleg 65 év alatti 
testvért, akinek van kulcsa a templomhoz 
(jelentkezés: táblázatban v. Zsuzsánál mail/tel.) 
•Jan. 5-től is kérünk segítséget Zsuzsa 
szállításához gk-val keddi napokon: ind. lakás 
kb. 11.00 ind. templomból kb. 17.30 
(jelentkezés: táblázatban v. Zsuzsánál mail/tel.)  

 Januárban Jani Lívia lelkészünk szabadságon 
van. 

 Urnatemetőnk csak vasárnap 8.00-12.00-ig tart 
nyitva. A Temetői ügyintézésre elektronikus 
úton, telefonon van mód – személyesen csak 
kivételes esetben és előre bejelentkezve. 

 A gyülekezet lelkészei telefonon vagy neten 
érhetők el (személyes találkozás csak nagyon 
indokolt esetben) – kivéve szabadnapjukon. 

 

Az Úr legyen Gyülekezetünk őriző pásztora! 

 

  O L V A S M Á N Y :  J N  1 ,  1 - 1 4  
"1 Kezdetben volt az Ige, és az Ige Istennél volt, és az Ige Isten volt. 
2 Ő kezdetben Istennél volt. 3 Minden általa lett, és nélküle semmi 
sem lett, ami létrejött. 4 Benne élet volt, és az élet volt az emberek 

világossága. 5 A világosság a sötétségben fénylik, de a sötétség nem 
fogadta be. 6 Megjelent egy ember, akit Isten küldött, akinek a neve 
János. 7 Ő tanúként jött, hogy bizonyságot tegyen a világosságról, 

hogy mindenki higgyen általa. 8 Nem ő volt a világosság, de 
bizonyságot kellett tennie a világosságról. 9 Az Ige volt az igazi 

világosság, amely megvilágosít minden embert: ő jött el a világba. 
10 A világban volt, és a világ általa lett, de a világ nem ismerte meg 
őt: 11 a saját világába jött, de az övéi nem fogadták be őt. 12 Akik 

pedig befogadták, azoknak hatalmat adott arra, hogy Isten 
gyermekeivé legyenek; mindazoknak, akik hisznek az ő nevében, 13 
akik nem vérből, sem a test, sem a férfi akaratából, hanem Istentől 

születtek. 14.  Az Ige testté lett, közöttünk lakott, és láttuk az ő 
dicsőségét, mint az Atya egyszülöttjének dicsőségét, telve 

kegyelemmel és igazsággal." 
 

  A L A P I G E :  1 J N  1 , 1  
"Ami kezdettől fogva volt, amit hallottunk, amit szemünkkel láttunk, 
amit megfigyeltünk, amit kezünkkel is megtapintottunk, azt hirdetjük 

az élet igéjéről." 
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Lelkipásztoraink:  Sóskuti Zoltán  06-30-822-5435; parókia: 209-4267;  lp.rkeresztur@gmail.com  Fogadó óra: szerda 15.00-18.30 + telefonon vagy neten át;  szabadnap: kedd  
 Jani Lívia  06-30-835-4917;  szoborka@gmail.com  Fogadó ója: kedd 15.00-18.30 + telefonon vagy neten át   szabadnapja: csütörtök  

   Gondnokunk:   Dr. Hajdú Csaba   30-618-7651  Urnatemetőnk nyitva tartása : vasárnap 8.00-12.00; kedd 15.00-18.30; szerda 9.00-11.00 illetve 15.00-18.30;  péntek 16.30-20.00 
Urnatemetőnk csak vasárnap 8.00-12.00-ig tart nyitva!  ügyintézés (ha lehetséges, előbb neten vagy telefonon át!): Szabó Zsuzsánál  06-70-3216838  szzsueva@gmail.com  
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„ÉLŐ IGE”  
címmel Igét hirdet: Sóskuti Zoltán lp. 

 



BEVEZETŐ 
Mikor jó egy emberi alakot ábrázoló szobor? Talán 

akkor, amikor a befogadóban egyszerre csak élni kezd. Élni 
kezd újra. Mert egy hús-vér alakot formál (történelmünk 
valamelyik nagyját vagy egy egyszerű embert), aki 
készítésekor élő modellje volt a szobornak, majd kőbe 
zárva a pillanatot, megörökítette a szobrászművész. Amikor 
nézzük, sokmindent felidézve bennünk, szinte „élni kezd” 
egy jó szobor… 

 

I. „CSAK” KÖNYV 
Isten Igéje ma előttünk van egy nyomtatott könyvbe 

„zárva”: mondatok, szavak, betűk sokasága. Önmagában 
élettelen – „csak” egy könyv. Persze egy nagyon komoly 
folyamat gyümölcse: megőrzés, hagyományozódás, 
másolás, fordítás, szerkesztés, nyomtatás... Nagy kincs egy 
Biblia a kézben így önmagában is. Valamelyik ősünk által 
hajdan forgatott, "belakott" öreg Szentírások különösen is 
drága kincseink! De ennél nem több!  

Csak könyv – könyvespolcon őrizve, akár olvasva, akár 
tudományosan elemezve is, csak betű… Olyan szavak, 
melyek ki vannak szolgáltatva: lehet rájuk így vagy úgy 
hivatkozni, felhasználni céljainkra, mondatait kiragadva 
citálni – „viták és viszályok könyvét” csinálni belőle… 

De hogyan lesz Istennek Élő Igéjévé? Hogyan lesz 
ÚJRA Istennek Élő Igéjévé, amely hat, melynek ereje van – 
Hatalmas Isteni Szóvá, mely világot teremtett? 

 

II. AZ ÍROTT IGE AKKOR ÉS MOST 
1.) Amikor 119. Zsoltár írója gyönyörködik Isten 
törvényében, mint aki nagy nyereséget talált – és semmivel 
össze nem hasonlítható kincs számára Isten Szava –, akkor 
Ő az élő Igével való találkozását rögzíti, sőt az imádsága is 
ezzel az élettel teli!  Azonban számunkra már „csak” betűk, 
leírt szavak, élettelen mondatok… Hogyan lehet számunkra 
újra élővé, hogyan "kelhet életre" a holt betű? Miként 
élhetjük át mi is azt, amit a szentíró átélt, amikor leírta, 
"rögzítette" az Isten Lelke által ihletett szavakat? 
2.) Amikor Ézsaiás mennyei látomásban, egészen 
megrendülve, találkozik Isten Szentségevel és önmaga 
bűnös voltát átélve, majd megtapasztalja, hogy az oltárról 
levett parázzsal megtisztítják száját, és Isten Élő Szavát 
hirdetheti mint próféta – az ihletett szavai is Élő Igévé 
lesznek. (Ahogyan Jeremiás, Ezékiel vagy a többi próféta 

is megéli ezt a csodát, és könyveikben rögzítik…) Azonban 
számunkra már „csak” betűk, leírt szavak, élettelen 
mondatok… Hogyan lehet számunkra is újra élővé, hogyan 
"kelhet életre" a holt betű? Miként élhetjük át azt, amit a 
szentírók átéltek, amikor leírták, "rögzítették" az Isten 
Lelke által ihletett szavakat? 
3.) Isten kinyilatkoztatásának csúcsa pedig Jézus Krisztus 
eljövetele, amiről gyönyörűen beszél a János prológus! „Az 
Ige testté lett", testet öltött, sokak számára fizikailag 
hallható lett, érinthető, közeli… Hogyan fogalmazza meg 
János később a levelében? Ahogyan Alapigénkben 
olvastuk: „...amit hallottunk, amit szemünkkel láttunk, amit 
megfigyeltünk, amit kezünkkel is megtapintottunk, azt 
hirdetjük az élet igéjéről." 

Vagy ahogyan egy másik újszövetségi levél elején 
olvashatjuk (szintén az első rész első versei): „Miután 
régen sokszor és sokféleképpen szólt Isten az atyákhoz a 
próféták által, ezekben a végső időkben a Fiú által szólt 
hozzánk, akit mindennek örökösévé tett, aki által a világot 
teremtette. Ő Isten dicsőségének." (Zsid 1,1-2) 

Ezt adja hírül az egész Újszövetség – írásba foglalva 
Jézus szavait, tetteit; és mindennek következményeként az 
első idők bizonyságtevőinek és hitvallóinak szavait és 
tetteit. Mindez akkor és ott tele volt Élettel… 

Igaz a Biblia minden bizonyságtevőjére, amit János 
evangéliumának első részéből olvastunk Keresztelő Jánosra 
nézve: „Nem ő volt a világosság, de bizonyságot kellett 
tennie a világosságról. Az Ige volt az igazi világosság, 
amely megvilágosít minden embert: ő jött el a világba." (8-
9. vk.) Igen, mindez akkor és ott tele volt Élettel… 
Azonban számunkra már „csak” betűk, leírt szavak, 
élettelen mondatok… Harmadszor is hadd kérdezzem: 
Hogyan lehet tehát számunkra újra élővé, hogyan "kelhet 
életre" a holt betű? Miként élhetjük át azt, amit a szentírók 
átéltek, amikor leírták, "rögzítették" az Isten Lelke által 
ihletett szavakat? 

 

III. ÉLŐ IGE MOST 
Mi is szeretnénk hallani, látni, "élőben" megfigyelni, 

tapintani az Élő Igét! Hogy ránk is úgy hasson, ahogy 119. 
Zsoltár írójára a törvény; ahogy a látomás Ézsaiásra vagy 
a prófétai szó, azokra, akik megtértek; ahogy Jézus szavai 
hatottak tanítványaira, vagy tanítványainak szavai Filippi 
vagy Thessalonika gyülekezeteire!  

A Szentírás jó könyv! Talán furcsa ez a mondat – 
amúgy igaz –, de ezzel most, a bevezetőben említett jó 
szoborra szeretnék utalni! A Biblia Igéi életre tudnak kelni, 
ma is, számodra is, mert bennük él Isten hatalmas ereje és 
hatalmas szeretete! Nem is olyan régen az 1Pt 1,23-ban 
együtt olvastuk ezt a csodálatos mondatot: „...mint akik 
nem romlandó, hanem romolhatatlan magból születtetek 
újjá, Isten élő és maradandó igéje által." [**]  

Hogyan tudnád te is ezt megtapasztalni? Miként tudjuk 
ezt „előhívni"? Mi sehogy! Ezt az Igét (újra) életre keltő 
csodát ugyanaz végzi, Aki annak idején is megnyilvánult, 
Aki által annak idején is ihletve leíratott: Isten Szentlelke! 

Azonban mi is kellünk hozzá! 
- Kell hozzá a mi belátásunk: szükségünk van Élő Igére 

(mint a kenyérre és a tiszta vízre). 
- Kell hozzá a mi időnk: nem perceket, hanem 

valóságos időt odaszánni az Ige olvasására, 
tanulmányozására, hallgatására. 

- Kell hozzá osztatlan figyelem és teljes alázat, 
mindezekkel együtt engedelmesség: „Szólj, Uram, mert 
hallja a te szolgád" – és meg is cselekszi. 

E három említett lelki mozdulás a hitnek gyümölcse. 
Ezt kérni kell! Hívnunk kell Isten Szentlelkét, hogy 
mindezeket végezze el bennünk, hogy megérthessük az 
Igét, élő legyen és ható! 

 

[Végezetül hadd kérdezzek még valami fontosat 
tőled!] Meglátod az Élő Igét ebben a szent könyvben? 
Vagyis: hiszed-e, vallod-e, hogy több ez egy könyvnél, hogy 
ez Isten Szava hozzád? Ha IGEN, akkor… - ...hogy lehet, 
hogy Isten Szava nem érdekel?; - ...hogy lehet, hogy Isten 
Szavára nincs időd?; - ...hogy lehet, hogy Isten Szavára 
nem hallgatsz? 

Ne áltasd magad! - Akkor maga Isten nem érdekel! - 
Akkor magára Istenre nincs időd! - Akkor magára Isten 
nem hallgatsz! A végső kérdés ez: Mit gondolsz a 
Bibliáról? Nem elméletben, nem csupán hitvallásszerűen, 
hanem az élet gyakorlatod mit mutat erről? Élő és ható Ige 
számodra? Kérd Istentől – hogy te is elmondhasd: „Ami 
kezdettől fogva volt, amit hallottunk, amit szemünkkel 
láttunk, amit megfigyeltünk, amit kezünkkel is 
megtapintottunk, azt hirdetjük az élet igéjéről.” 


