
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 AZ ISTENTISZTELET LITURGIÁJA: 
 

   CSEND 
 Mitől függ, hogy a szülők, nagyszülők 

vallásossága, hite továbbmegy-e az 
utódokban?  

 Mit csináljunk és mit ne csináljunk ehhez? 

 Köszöntés 
 Fennálló ének: 377:1  

(„Szentlélek végy körül bennünket…”) 
 Főének: 235: 1;2;4 („Hallgass meg minket...”) 
 
  Fohász 
 Olvasmány [ középen] 
  Imádság 
 
 Igehirdetés előtt: 173  

(„Nem vagyunk mi magunkéi…”) 
 
 Alapige [ középen] 
   Igehirdetés [ ld: túloldalon] 
 
  Csend 
 Ráfelelő ének: KÉ 11 (Jöjj, az Úr vár reád…) 
  Imádság  
  Miatyánk  
 
  Hirdetések [ ld: jobboldalon]  
 
  Záró ének: 90:1 („Tebenned bíztunk…”) 
  Áldás 
 HIMNUSZ 

 

 GYÜLEKEZETI HIRDETÉSEK: 
 

 Kedd 1000: Baba-Mama Kör  Szerda 900: Bibliaóra  
 Péntek 1630 Konfirmációs óra  Péntek 1800: IFI 2.  
 Vasárnap 1000: Istentisztelet (közben négy 
korosztályos csoportban gyermekistentisztelet); Házi 
Biblia Körök; hittanórák ovikban, iskolákban… 

 
 

Beszámoló: Vízkereszti Istentisztelet; Kérdések 
órája; Ima alkalom 

Szerdán folytatódnak a Bibliaórák! 
Csoport Vezetők Köre: jan. 18. 18.30 
Évkezdő gyülekezeti ima alkalmak folytatása (Közös 

ima a missziói munkaterv alapján): jan. 31. 
vasárnap 8.30-9.30. Minden gyülekezeti tagot 
hívunk! 

Ökumenikus Imaheti alkalom jan. 21. csütörtök 1800 
az evangélikus templom gyülekezeti termében 

Jan. 24. 12.00: Presbiteri gyűlés 
Ma, 1130–kor kiemelten fontos presbiteri gyűlés lesz 

Rákosligeten – imádkozzunk érte! 
A könyvterjesztés ajánlatából 
A Reformátusok Lapjáról… 
 
Házas Hétvége: február 6-7. (Vác) 
IFI-Konfi Hétvége:április 22-24 (Piliscsaba) 
 
Gyülekezeti Többgenerációs Hét:  

július 10-15. (Szajol) Írjuk be a naptárunkba! 
 

 SZÜLETÉSNAPOSOK KÖSZÖNTÉSE 

 

 OLVASMÁNY: 5Móz 6, 4-9; 20-25 
 

"4. Halld meg, Izráel: Az Úr a mi Istenünk, egyedül az Úr! 5. 
Szeresd azért az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes 
lelkedből és teljes erődből! 6. Maradjanak a szívedben azok az 
igék, amelyeket ma parancsolok neked. 7. Ismételgesd azokat 
fiaid előtt, és beszélj azokról, akár a házadban vagy, akár 
úton jársz, akár lefekszel, akár fölkelsz! 8. Kösd azokat jelként 
a kezedre, és legyenek fejdíszként a homlokodon; 9. írd föl 
azokat házad ajtófélfáira és a kapuidra! (...) 20. Ha majd 
megkérdezi a fiad, hogy miféle intelmek, rendelkezések és 
törvények ezek, amelyeket megparancsolt nektek Istenetek, 
az Úr, 21.  akkor így felelj fiadnak: A fáraó szolgái voltunk 
Egyiptomban, de az Úr erős kézzel kihozott bennünket 
Egyiptomból. 22. Az Úr nagy és veszedelmes jeleket és 
csodákat vitt véghez Egyiptomban a fáraón és egész háza 
népén a szemünk láttára. 23. Minket pedig kihozott onnan, 
hogy elvezessen bennünket ide, és nekünk adja azt a földet, 
amelyet atyáinknak esküvel megígért. 24. És megparancsolta 
nekünk az Úr, hogy teljesítsük mindezeket a rendelkezéseket, 
és féljük az Urat, a mi Istenünket, hogy jó dolgunk legyen 
mindenkor, és megtartsa életünket az Úr, ahogyan ma is. 
25.És igazak leszünk Istenünk, az Úr előtt, ha megtartjuk és 
teljesítjük mindazokat a parancsolatokat, amelyeket ő 
parancsolt nekünk." 

 

 ALAPIGE: 5Móz 6, 7-9 
(ld. az Olvasmányban kiemelve) 

Budapest-Rákoskeresztúri 
Református Egyházközség

Bp. 1173 Pesti út 31.  
weblapunk: k ere sz tu r .wbi .hu

Bank: 10700615 44644905 51100005 
Keresztúri Református Misszió Alapítvány:

 18195998-1-42 

I S T E N T I S Z T E L E T  
2 0 1 6 .  J A N U Á R  1 0 .  
„HÁZ BAN ,  ÚT ON ,  REGGEL ÉS EST E” 

címmel 
Liturgia: Bella Virág th. h.    Igehirdetés: Sóskuti Zoltán lp. 

Diakóniai munkacsoport:  Idősek és betegek látogatása, segítése: Kovács Lászlóné és Horváth Kálmánné  06-20-5301505;  kovacsnekornelia@hotmail.com  Fiatal házasok, kisgyermekes családok 
segítése: Kovács Zsófia  06-30-485-2623;  paszkal4@gmail.com  anyagi támogatás, munkakeresők segítése: Palásthy Zsoltné  06-20-999-4284;  palasthyc@t-online.hu  Imacsoport, imakérések: 
Cieklinski Sándorné  06-70-615-9149;  eva470313@gmail.com  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    
Urnatemető ügyintézés: a keddi ill. szerdai nyitva tartás alatt. ügyintéző  Szabó Zsuzsa  707-2630;06-70-3216838  szzsueva@gmail.com       Istentiszteleti zene: Gyimesi Bence kántor ill. Sunday Band 

Sóskuti Zoltán lelkipásztor:  06-30-822-5435; parókia: 209-4267;  
 soskutizoltan@gmail.com Fogadó órája: szerda 15.00-18.30  
+ megbeszélt időpontokban   Szabadnapja: hétfő.  

Szabó István exm. teol. h.:  06-30-290-4128;  szi.ktur@gmail.com 
Fogadó órája: kedd 15.00-18.30 Szabadnapja: csütörtök. 

Dr. Hajdú Csaba főgondnok:  06-30-618-7651  
Kelemen Zoltán gondnok:  06-30-691-8098  kelemenzo@gmail.com 



 

BEVEZETÉS 
 

Mostanában többen kérdeztek arról, hogy miként lehet 
kisgyermekeiknek átadni a hitet, milyen szokások, könyvek, 
"otthoni családi szertartások" segíthetnek ebben. A 
"Növekedés és továbbadás évében" figyeljünk ma kifejezetten 
az utódainknak való továbbadásra! Amikor erről szólok, 
biztos vagyok benne, hogy többek gyomra összerándul: 
azoknak, akik nem tudták (tudják) továbbadni a hitet 
gyermekeiknek, mert korábban még ők sem gondolták olyan 
komolyan, vagy féltek, vagy mással voltak elfoglalva; vagy 
egyszerűen a gyermekeik nem voltak rá fogékonyak; vagy 
unokáik, akik mindig sietnek vagy szüleik nem engedik a 
vallásos nevelést... [**] 

Eszembe jut egy idősebb hívő ismerősöm, aki mindig is 
kicsit világiasabban élte meg a hitét, valahogy nem tudott 
igazán elmélyülni a hite, mert gyerekkorában mindig családi 
áhítaton kellett otthon részt vennie buzgó vallásos szüleivel, 
amíg a többiek kint fociztak... [**] Emlékszem egy másik 
testvérre, akinek szülei hiteles hívő élete olyan alapot adott, 
amihez mindig visszatért, ha el is kanyarodott, felnőtté válva 
pedig maga is arra az alapra építette életét.  

Mégis mitől függ, hogy a szülők, nagyszülők vallásossága, 
hite továbbmegy-e az utódokban? Mit csináljunk és mit ne 
csináljunk ehhez? 

I. 
 

Álljon itt két előzetes megjegyzés!  
Lényeges kiindulópont, kifejezetten református 

alapelvünk: mi nem tudunk senkit megtéríteni, nem a mi 
munkánk eredménye a hitre jutásunk, hanem "Isten Szentlelke 
és Igéje által" az Ő kegyelméből válhatunk hívő emberekké. 
Ez azért is fontos, hogy kevesebb görccsel és utólagos 
önváddal gondolkozzunk erről. Ez a történés egyszerűen 
nincs a mi hatalmunkban. Mindez nagyobb részben titok, 
csoda! Van, hogy mindent elkövetünk gyermekünk, unokánk 
hitre jutásáért - és mégse történik meg.  Az is megtörténhet, 
hogy éppen ellenünkre (rossz példánk vagy hitetlenségünk 
ellenére) jutnak hitre gyermekeink. 

A másik megjegyzés: nem elsősorban az átadásra, 
bizonyságtételre kell figyelnünk, az "csak" következmény - 
hanem arra, hogy éljünk igazán, bennünk éljen a reménység, 
lelki életet éljünk, növekedjünk - ahogy erről ez évi 
vezérigénk alapján ("... legyetek készen mindenkor számot 
adni mindenkinek, aki számon kéri tőletek a bennetek élő 

reménységet.") a múlt heti Igehirdetésben is beszélgettünk 
erről... 

Így tehát azt is hozzá kell tenni az előzőkhöz, hogy van 
azért dolgunk, szerepünk, lehetünk áldott eszközökké, 
példákká. Bizony csak akkor tudjuk továbbadni a hitet, ha 
van mit továbbadni, ha a belső életünkre figyelünk. 

 
II. 
 

Ezek után nézzünk rá mai Alapigénkre! Miben állt az 
ószövetség népénél a hit továbbadása? Hogyan maradhatnak 
a nép szívében azok, amiket Isten mondott? 
"Ismételgesd azokat fiaid előtt..." Hogy is szól a mondás? 

"Ismétlés a tudás anyja". Amit sokszor elmondunk, rögzül, 
bevésődik, egyre mélyebb rétegekbe, egyre kevésbé "hullhat 
ki belőlünk". A mai szakasz eleje, a "Sömá Jiszraél" ősi 
hitvallás. Rengetegszer mondták el a kegyes zsidók. Ilyen 
nekünk az Apostoli Hitvallás... [**] Vannak saját 
hitvallásszerű mondataink. Ilyen egy Nagymama sóhaja: 
"Istennek hála..." vagy "A Jóisten mindig megsegít". [**] 
 Azután ezt is olvastuk: "beszélj azokról, akár a 

házadban vagy, akár úton jársz, akár lefekszel, akár fölkelsz"  
Egyszerűbben: legyen jelen mindaz, amit hiszel az 
életetekben, legyen természetes módon beszédtéma. Az 
otthonotokban vacsora közben, vagy étkezés előtti imában, 
esetleg egy-egy megjegyzésben, jóízű beszélgetésben, netán 
egy közösen megnézett filmet értékelve... Út közben kocsival, 
busszal utazva, egy családi kiránduláson, iskolába menet... 
Lefekvéskor vagy felkeléskor legyen jelen a hitünk - 
imádkozva, a sötétben pár mondatot beszélgetve elalvás előtt, 
este Bibliát olvasva... Ami természetesen jön. Mindenkinek 
megvannak erre a formái. Sokféle forma lehetséges - csak 
legyen valami, és jöjjön az természetesen (őszintén) belőlünk! 
Más dolog a "csak (üres, kiüresedett) formaság" és a "formát 
találni a tartalomhoz" (közösen!!!). 
 Különös parancs ez: "Kösd azokat jelként a kezedre, és 

legyenek fejdíszként a homlokodon." Egy szóval visszaadva: 
legyenek emlékeztetők arra, kihez is tartozol. Emlékeztetésre 
van szükségünk, mert feledékenyek vagyunk! [Erről szól a 
mai bibliai rész fel nem olvasott, középső szakasza!]Ennek 
egy másik "hangszerelése" ez a mondat: "írd föl azokat házad 
ajtófélfáira és a kapuidra!" Legyen egyértelmű. ki az Úr a 
háznál. Régi elterjedt kereszt(y)én szokás (ma ezt újfajta 
dizájnnal tesszük [**]) az Igés házitáblák, vallásos jelképek 
kihelyezése otthonunkban. [példa**] Persze ezeket 

kockázatos kitenni, mert akkor úgy is kell ám élni!" [**] Nem 
tökéletes életet, hiba és botlás nélkülit kell élnünk - olyan 
úgysincs! A képmutatás azonban a legnagyobb ellenség a 
hitre nevelésben! A gyerekek ugyanis erre nagyon 
érzékenyek! Megbocsátani és bocsánatot kérni... Ez az egyik 
legfontosabb ellenszer a képmutatás és a hiteltelenség ellen. 
[**] 
 Végezetül egy lényeges tanács: "Ha majd megkérdezi a 

fiad, hogy miféle intelmek, rendelkezések és törvények ezek, 
amelyeket megparancsolt nektek Istenetek, az Úr, akkor így 
felelj fiadnak: A fáraó szolgái voltunk Egyiptomban, de az Úr 
erős kézzel kihozott bennünket Egyiptomból..." Itt jön a 
történet. A mi történetünk, családunk története, Isten népének 
története: mit cselekedett velünk Isten. A spontán, életünk 
által vagy helyzetek által előhívott kérdések, kérdezések és 
válaszok (bizonyságtételek, ágostoni értelembe vett 
"vallomások" [**]) mellett mi is készíthetünk elő apropókat! 
Ilyenek a családi és egyházi ünnepek... [**] Persze ehhez 
olyan élet kell, amit kérdeznek, ami kérdezésre indít: "Ha 
majd megkérdezi a fiad"..., ha... 

 
* * * 

 
ÖSSZEFOGLALVA: Nincs kezünkben és döntően nem rajtunk 

múlik gyermekeink, unokáink hitre jutása - Isten titokzatos 
ajándéka ez.  

A saját lelki életünkre kell figyelni elsősorban. Szavainknak 
és viselkedésünknek szinkronban kell lennie, különben hiába 
beszélünk! E kettőnek pedig a szívünkkel kell szinkronban 
lennie. 

Erőlködés nélkül, természetes módon kialakíthatunk 
formákat, amik segítenek (együtt) megélni és továbbadni 
hitünket. 

Leginkább: legyen természetesen jelen a család életében, 
reakcióinkban, beszélgetéseinkben, ünnepeinkben Istenben 
való hitünk. (Nincs külön lelki élet és hétköznapi élet - egyik 
a másik része...!) 

Különböző módokon emlékeztessük magunkat (és így 
szeretetteinket is) arra, kinek adtuk oda az életünket, mert 
bizony elbukunk, hűtlenkedünk, nem vagyunk tökéletesek 
(ezt fel szabad vállalnunk!). 

Nagy ajándék, ha gyerekeink, unokáink kérdeznek minket! 
[**] Olyan életet igyekezzünk élni, ami kérdezésre hív!  

Legfőképpen pedig: ne szűnjünk meg imádkozni értük! 
 Sóskuti Zoltán 


