
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 AZ ISTENTISZTELET LITURGIÁJA: 
 

   CSEND  
 Ki mindenkit, mi mindent használt már fel 

Isten az életedben, hogy valami javadra 
legyen, vagy abban, hogy az Urat megismerd? 

 
 

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

Czirkos Adrienn; Megela-Szabó Ádám 
 Fő ének: 134 („Úrnak szolgái…”) 
 

  Fohász 
 Olvasmány [ középen] 
  Imádság 
 

 Igehirdetés előtti ének: : Bizakodjatok... 
 [ középen] 

 Alapige [ középen] 
   Igehirdetés [ ld: túloldalon] 
 

  Csend 
 Ráfelelő ének: 272  

(„Mind jó, amit Isten tészen…”) 
  Imádság  
  Miatyánk 
 

  Hirdetések [ ld: jobboldalon]  
  Zoller Ferenc és Gabika illetve Palásthy Zsolt és 

Claudia megáldása házassági évfordulóik 
alkalmával 

 

 Záró ének: 265 („Hagyjad az Úr Istenre…”) 
  Áldás 
 HIMNUSZ 

 

 GYÜLEKEZETI HIRDETÉSEK: 
 

 Kedd 1000: Baba-Mama Kör  Szerda 900: Bibliaóra 
 Szerda 1830 Kérdések órája  Péntek 1700 IFI 2.-KonfIFI  

 Vasárnap 900: Kánon Kör  
  Vasárnap 1000: Istentisztelet  

 (közben nyáron gyermekmegőrzés*) 
 

Tegnap részt vehettünk Kozák Péter és Bella Virág
esküvőjén. 

A szerdai Bibliaórán különleges templomsétában lehetett 
részünk - próbaképpen (+1 alkalom: aug.12. 1800!) 

Ma találkozhatott együtt imádkozva közösségünkért és 
imát kérő tagjaiért az Imakör  

A táborban spontán alakult KÁNON KÖR ezentúl 
minden vasárnap 900-kor találkozik közös éneklésre 

A gyülekezeti tábor hanganyaga (és hamarosan a ppt-k is 
és a videok is) felkerültek a honlapra! 

Imádkozzunk a holnap kezdődő Hittanos Napközis 
Táborért (augusztus 1-5.) Kérnek gyümölcs, zöldség, 
lekvár, süti adományokat, melyet Andársiné Antal Éva
testvérünkkel lehet egyeztetni (30/567-63-09) Előre is 
köszönjük! 

Jövő héten elmarad a napközis táborra való tekintettel a 
Baba-Mama Kör, és a szerdai Bibliaóra. A Kérdések 
óráját viszont megtartjuk. 

*Nyári vasárnapi gyerekvigyázás csak 2. osztályosokig
van!  

Újkenyéri Úrvacsora osztás: aug. 21. 
Presbiteri gyűlés: aug. 28. (istentisztelet után) 
Az Istentisztelet előtti/eleji csendről… 
Sóskuti Zoltán lelkipásztor augusztus 1-20-ig lesz 

szabadságon. 
Az augusztusi lelkészi fogadóórák tekintetében a 

honlapon található gyülekezeti naptár ad eligazítást. 
 

 SZÜLETÉSNAPOSOK KÖSZÖNTÉSE 

 

 OLVASMÁNY: APCSEL 27, 27-44; 28, 1-10 
 
 
 

 ALAPIGE: APCSEL 27, 22-26 
 

"Én azonban most is azt tanácsolom nektek, hogy 
bizakodjatok, mert egy lélek sem vész el közületek, csak a 
hajó. Mert ma éjjel elém állt annak az Istennek az angyala, 
akié vagyok, és akinek szolgálok. Ez azt mondta: Ne félj, Pál, 
neked a császár elé kell állnod, és Isten neked ajándékozta 
mindazokat, akik veled vannak a hajón. Ezért bizakodjatok, 
férfiak! Én hiszek az Istennek, hogy úgy lesz, ahogyan nekem 
megmondta. Egy szigetre kell kivetődnünk." 

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 ú l i u s  3 1 .  

"ApCsel ráadás"-sorozat/3. 
„ I s t e n  k ü l ö n ö s  e s z k ö z e i ”  címmel 

Keresztel és Igét hirdetet:  Sóskuti Zoltán lelkipásztor  

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 kedden ill. szerdán 15.00-18.30 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 

 

Bizakodjatok,  
Jó az Úr!  

Jósága éltet.  
Bizakodjatok,  

Jó az Úr!  
Hallelujah! 

 

„Lábam előtt mécses a te 
igéd, ösvényem 
világossága.”  

(Zsolt 119,105) 

„Minden gondotokat őreá 
vessétek, mert neki gondja 

van rátok.”  
(1Pt 5,7) 



 

BEVEZETÉS 
A hívő ember nem légüres térben él - hanem érintkezik a 

világgal (természeti jelenségekkel, pogány emberekkel, 
közösségekkel, szokásokkal, helyzetekkel). Ezek az 
érintkezések hol kemény próbatételek (Pál életében akad 
bőven ilyen részlet [**]), hol pedig mindezek Isten eszközei 
lehetnek az övéi segítésére, megmentésére. 

Kétszázhetvenhat különféle ember (köztük szép számmal 
rabok is) utazik egy hajón a Földközi-tengeren, iszonyú 
viharban, több napon át, szinte teljesen reménytelenül... Pál 
azonban különleges kijelentést kap arról, hogy mindenki 
megmenekül ŐÉRTE, mert vele terve van Istennek: 
"ajándékul" kapja a többi utas életét mindehhez. Ez 
önmagában is döbbenetes! Azonban, ha belegondolunk, ki 
mindenki és mi minden áll Isten tervének szolgálatában, 
igencsak elcsodálkozunk és nagy reménységet kapunk, ám 
azt sem fogom elhallgatni, hogy sok komoly, nehéz kérdés is 
adódik mindezek nyomán... 

I. 
 Ilyen segítséget jelentett a jeruzsálemi római százados, 
aki megmentette Pált a lincseléstől. A világi hatalom is 
végső soron Isten hatalma alatt van. Ezért mondja Jézus is 
hatalommal a látszólag hatalmas Pilátusnak, akinek 
látszólag kezében van: "... Semmi hatalmad nem volna 
rajtam, ha felülről nem adatott volna neked..." (Jn 19,11) 
Ezért óriási hit, amikor a három fiatal ellenáll az igencsak 
hatalmas(nak látszó) Nabukodneccárnak, és így vallják meg 
hitüket Isten végső hatalmáról (...) Milyen érdekes, hogy ezt 
hogyan használja fel Dániel bizonyságtételével együtt népe 
életében Isten! Aztán pedig jön a hatalmas Kyros. aki 
elengedi a fogságból Izrael népét. Isten (fel)használja őt is... 

A ma felolvasott történetben újra egy Júliusz nevű római 
százados [neve lejegyzésre került a Szentírásban, s így 
évszázadok óta olvasunk róla!] lesz Pál segítségére, akiről 
ezeket olvassuk: "emberségesen bánt Pállal, és megengedte, 
hogy elmenjen barátaihoz, és azok gondoskodjanak róla"; 
"Pál így szólt a századoshoz és a katonákhoz: Ha ezek nem 
maradnak a hajón, akkor ti sem menekülhettek meg. A 
katonák ekkor elvágták a mentőcsónak köteleit, és hagyták, 
hogy elsodorja az ár."; "A katonáknak az volt a szándékuk, 
hogy megölik a foglyokat, nehogy valaki kiúszva 
elmeneküljön. De a százados meg akarta menteni Pált, ezért 
visszatartotta őket elhatározásuktól" Embersége és 
szimpátiája Isten kezében jó eszköz lehetett az apostol 
megmentésére, sőt Isten ezzel a maga hatalmát is 
megmutatta! 

 A viharok is Isten kezében vannak! Tudjuk, hogy például 
Luther életében is jó eszköz lehetett... Isten a természeti 
jelenségeket is felhasználja sokszor arra, hogy tervét 
véghezvigye. Látjuk, hogy ez az igen precízen lejegyzett hajóút 
miképpen mutatott Istenre, s miként segítette Isten tervét (Pál 
Rómába jusson, és ott bizonyságot tegyen Krisztusról). 
 Itt áll előttünk a máltai jelenetek sora is, benne a barbár 
néppel, akik csodálkozva, a maguk pogány logikája, babonás 
vallásossága alapján előbb gazembernek, később istennek ítélik 
Pált; majd Publiusz a máltai előkelő jósága és kényeztetése; 
azután az ő apjának betegsége, kinek meggyógyítása révén 
Pálék hatalmas „népszerűségre” tesznek szert, sok szeretetben 
részesültnek, és nem utolsó sorban lehetőséget kapva a 
bizonyságtételre... 

Mind-mind Isten terveként, eszközeként állnak előttünk, 
ahogy olvassuk ezt a kalandos utat az ApCsel-ben... Úgy tűnik 
minden és mindenki Mindenható Urunk kezében van! Szinte 
illusztrálja annak igazságát, amit Pál ír éppen a rómaiaknak: "Azt 
pedig tudjuk, hogy akik Istent szeretik, azoknak minden javukra 
szolgál, azoknak,akiket örök elhatározása szerint elhívott." (Róm 
8,28) Eddig ez valóban felemelő tanulság, reménységet ad 
minden körülmények között! Igen ez az Isteni Gondviselés hit 
ereje. Ahogyan tanítjuk is konfirmandusainknak: "Mi a 
gondviselésbe vetett hitnek öt haszna? 1. Megszabadít az 
aggodalmaskodástól. 2. Megszabadít a babonák béklyójából. 3. 
Megszabadít az emberektől való félelemtől. 4. Derűssé és 
hálássá tesz. 5. Reménységet ad minden körülmények között." 
Nincs félnivalónk, bízhatunk - ezek szerint... Ahogy olvastuk: 
"Ezért bizakodjatok (...) Én hiszek az Istennek..." Bizakodásra ad 
okot hitünk dolgaira nézve, hogy bizony Urunk sokszor még a 
pogányokat is felhasználja Isten Országának építésében...! 

II. 
Ugyanakkor sokunkban felmerülhet ezek után két komoly 

kérdés, melyeket nem szeretnék megkerülni:  Az első 
kérdéssor így hangozhat talán többetek gondolatai között: Ezek 
szerint akkor olyan a világ, mint egy terepasztal, melyen Isten 
kedvére mozgat mindent - így minket is? Akkor hol az egyéni 
szabadságunk - ha minden csak eszköz az Úr kezében?  A 
második kérdés pedig talán így fogalmazódik meg bennünk: Ha 
mindez igaz, akkor Isten miért nem védi meg az övéit (az első 
kereszt(y)énektől a reformátorokon át egészen napjainkig az IÁ 
mészárlásai közepette)? Sőt, akkor miért nem "döntötte fel ezen 
a terepasztalon egy mozdulattal" az olyan kegyetlen diktátorokat 
mint Hitler vagy Sztálin?  

Vajon ezekre van válaszod? Mit szoktál ezekre mondani, 
amikor ezt megkérdezik tőled? Válaszkeresésünk közben legyen 

előttünk Pálnak mondandójának egy fontos részlete: "akié 
vagyok, és akinek szolgálok"! Ő így "definiálja" magát. 
 Nekünk, öntudatos, felvilágosult, szabadság-szerető, XXI. 
századi tudással embereknek igen nehéz elfogadni, hogy valaki 
felettünk áll, sőt azt csinál velünk, amit akar. Azt pedig, hogy 
csak "bábok" lennénk, teljességgel elfogadhatatlan a mi 
agyunknak. Pedig: Istenéi vagyunk (teremtésünk és 
megváltatásunk jogán), hatalmas "súlykülönbség" van 
közöttünk, és tényleg azt csinálhat velünk, amit akar. Ez hitünk 
egyik központi igazsága. Pál így mondja: "akié vagyok". Ám, 
hogy miként viszi véghez tervét velünk és általunk, az egészen 
különös és szinte felfoghatatlan - ugyanis leggyakrabban nem 
robotokként, nem akaratunkat kikapcsolva teszi ezt (ritkán ilyen 
is van! [**] - és miért is ne tehetné Isten?), hanem bizony a mi 
személyiségünkön át, a mi döntéseinket felhasználva! Miközben 
mi döntünk, valahogy mégis az által vagy annak ellenére az Úr 
akarata valósul meg, az Úr tervét segítjük elő. Így látjuk ezt a 
ma felolvasott történetben is. Ezt látjuk az egyháztörténet 
számos lapján is; és talán tudnánk mindnyájan példákat mondani 
a magunk életéből vagy környezetéből [**]. 

Mi mivel hogyan függ össze, mi miből következik - egészen 
különleges szövete ez a történéseknek [**]. utólag tudunk erre 
időnként rácsodálkozni: "ha akkor az nem lett volna..."; "ha nem 
késem le a buszt..."; "ha akkor nem döntök úgy..."; 
folytathatnánk a sort... 
 Mindezek alapján mondhatjuk: a dolgok Isten kezében 
vannak, és nem lát(hat)unk bele (legfeljebb kegyelméből 
időnként) "lapjaiba". Sok mindent nem értünk... [**] Sok 
mindent másképp tettünk volna a helyében... [**] Sok 
mindennek nem lett volna szabad megtörténnie a mi 
véleményünk szerint... [**] A kérdés: hiszem-e, és így (!) 
elfogadom-e, hogy Isten a „főnök”, tudja, mit csinál, Neki van 
terve, és az végső soron jó terv? Pál így mondja: "akinek 
szolgálok" - tehát alávetem magam a tervének, és bízom benne 
minden külső körülmény ellenére és minden érthetetlenség 
ellenére. 

Aki szívéből megismerte az Evangéliumot és az átjárta, az hisz 
- mert ismeri, hogy ISTEN LEGNAGYSZERŰBB TERVE véresszájú 
tömegen, hitét veszetett Júdáson, cinikus Pilátuson, gúnyolódó 
Heródesen át, a megaláztatás botrányán át, a keresztrefeszítés 
szörnyűségén át, a halál mélységén keresztül VALÓSULT MEG –
elérve Megváltó Jézusunk reménységet hozó feltámadásáig, a 
Szentlélek kitöltetéséig, az Egyház csodájáig, egészen hozzád..., 
és majd a Mennyei Dicsőségig... Ez jó terv - tele reménységgel! 
Beszélj hát te is úgy a viharban Istenről: "akié vagyok, és akinek 
szolgálok"!                                                   Sóskuti Zoltán 


