
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 AZ ISTENTISZTELET LITURGIÁJA: 
 

   CSEND  
 Merünk különbözni? Merünk másképp 

szólni, másképp tanulni, másképp tanítani, 
másképp jelen lenni...?  
 Jézushoz kötöttük az életünket, Ő a 

középpontunk, Körülötte „keringünk”, 
Tőle vesszük a fényt, az erőt? 

 

 Köszöntés 
 Kezdő ének: 90:1 („Tebenned bíztunk…”) 
 Fő ének: KÉ 15 („Mint szarvas…”) 
 

  Fohász 
  Imádság 
 Alapige: Filem 10-12 [ középen] 
   Igehirdetés [ ld: túloldalon] 
 

  Csend 
 Ráfelelő ének: KÉ 11  

(„Jöjj, az Úr vár reád…”) 
  Imádság  
  Miatyánk 
 

 Hittanos gyermekek szolgálata 
  A gyermekek közt szolgáló munkatársak, 

hitoktatók, tanárok megáldása 
 

  Hirdetések [ ld: jobboldalon]  
 

 Záró ének: 434 („Vezess, Jézusunk…”) 
  Áldás 
 HIMNUSZ 

 GYÜLEKEZETI HIRDETÉSEK: 
 
 

 Kedd 1000: Baba-Mama Kör  Szerda 900: Bibliaóra 
 Szerda 1830: Kérdések órája  Péntek 1630 KonfIFI  
 Péntek 1800 IFI 2.  Vasárnap 900: Kánon Kör  
  Vasárnap 1000: Istentisztelet - párhuzamosan 

gyermekistentisztelet több csoportban; valamint hittanórák 
óvodákban, iskolákban ill. Házi Biblia Körök 

 
 

BESZÁMOLÓ: Presbiteri gyűlésről illetve a 
szombati munkatárs képzésről 

Konfirmációs oktatásra lehet jelentkezni 
szeptemberben folyamatosan – megváltozott 
formában, a KonfIFI csoportba (péntek 1630) 

Szeptember 7. 1830 Kérdések órája 
Néhány pld-ban újra kapható Sándor Endre könyve 
Szept. 17-én buszos kirándulás lesz. Célállomás: 

(Eger) – Bélapátfalva – Szilvásvárad Jelentkezés 
Sóskuti Zoltánnál 1000 Ft/fő összeggel. A busz 
költség 54 jelentkező esetén 2000 Ft; a kisvonatozás 
(választható): 2x900 Ft/fő 

Szeptember 12-vel kezdődő héten újra indulnak a 
Házi Biblia Körök… Várjuk a régi és új tagokat! 

Szeptember 24-én reggel 8 órától templomi 
nagytakarításra várjuk a gyülekezet tagjait 

Munkatársi Hétvége: November 12-13. 
Jelentkezzünk mielőbb Kelemen Zoltánnál! 

A szaletlinél lévő faanyagok elvihetők – jelezzük 
szándékunkat erre nézve Kelemen Zoltán műszaki 
gondnoknál! 

Szülők Szombatja Rákoscsabai reformátusoknál: 
09.10.; 10.08.; 11.12.; 12.10… (9 alkalom) 900-1200 

 
 

 SZÜLETÉSNAPOSOK KÖSZÖNTÉSE 

 

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 

H I T T A N O S  É V N Y I T Ó  
I S T E N T I S Z T E L E T  

2016. SZEPTEMBER 4. 
„ M i n t  c s i l l a g o k ”  címmel 

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.  

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

ALAPIGE: Fil 2, 12-18 
(kiemelve: Fil 2,15b) 

 
„Ezért tehát, szeretteim, ahogyan mindenkor 
engedelmeskedtetek, nem csupán jelenlétemben, 
hanem sokkal inkább most, távollétemben is, 
félelemmel és rettegéssel munkáljátok 
üdvösségeteket, mert Isten az, aki munkálja bennetek 
mind a szándékot, mind a cselekvést az ő tetszésének 
megfelelően. 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. Ezzel dicsekszem majd Krisztus 
napján, hogy nem futottam hiába, és nem fáradtam 
hiába. Sőt ha italáldozatul kiöntetem is a hitetekért 
bemutatott áldozatban és szolgálatban, örülök, és 
együtt örülök mindnyájatokkal; de ugyanígy 
örüljetek ti is, és örüljetek velem együtt!” 
 



 

Ha tiszta az idő, és jól látni a csillagokat, lenyűgöző az esti 
égbolt. Nyáron lefeküdni a fűbe – és bámulni a csillagokat 
egészen különleges élmény. FELEMELI A 
TEKINTETÜNKET, ELCSENDESÍT. Az ember ilyenkor 
lelassul, hallgat, megnyugszik és csak néz, csodálkozik...: 
gyönyörködik és megrendül. 

Pál apostol arra hívja a Filippiben élő hívőket, hogy olyanok 
legyenek városukban, mint a csillagok a világban: ADJANAK FÉNYT AZ 
ÉJSZAKÁBAN, TISZTÁN RAGYOGJANAK, EMELJÉK FEL A az emberek 
TEKINTETÉT. 

 
Mi lenne, ha az égbolton nem ragyogna többé semmi éjszaka? A vaksötétbe 

elvesznénk...! Mi lenne ezzel a világgal, ezzel az Istentől „elfordult, elfajult 
nemzedékkel", ha Isten gyermekei (gyerekek és felnőttek!) nem ragyognának? Ez 
az „elvetemedett" [régi Károli-fordítás, beszédes képet hordozó szóval]** 
nemzedék elveszne a maga sötétségében...  

 
Szüksége van ránk a világnak! A csillagok utat mutatnak... Hogy is énekeljük? 

„Csillagok, csillagok, szépen ragyogjatok! A szegény legénynek utat 
mutassatok..." Ha a népdal ezt mondja, mennyivel inkább igaz ez a felolvasott 
Ige fényében a lelkiekre nézve! 

Nemcsak azért kezdjük a tanévet templomban, mert Isten segítségét, áldását 
kérjük, hanem azért is, hogy 
megerősödjünk benne diákként, 
tanárként, szülőként: MI ISTENÜNK 
KÜLDÖTTEI VAGYUNK AZ 
ISKOLÁBAN (ahogy a 

munkahelyünkön, 
lakókörnyezetünkben, családunkban).  

Megmenteni a világot? Igen! Jézus 
ezt tette: ez az Evangélium – és mi ezt 
hirdethetjük, ezt mondhatjuk el, ezt 
élhetjük eléjük (a sok-sok ál- és 

látszatmegoldás közepette, a sok önjelölt sztárocska helyett)! 
 
Hogyan válhatunk csillagokká e világon? Mitől ragyog a csillag? 
"A csillag a csillagászat szaknyelvében olyan égitest, amely nukleáris energiát 

termel, így saját fénnyel rendelkezik, szemben a bolygókkal, amelyek központi 
csillaguk fényét verik vissza, és elenyésző saját sugárzást bocsátanak ki." 

Mi, innen, lentről, szabad szemmel mindkettőt (sőt a műholdakat is) ragyogni 
látjuk az éjszakai égen.  [Hadd használjam mindkét képet annak megvilágítására, 
mi is a dolgunk és hogyan tehetjük ezt!] 

Úgy adunk fényt, mint a bolygók – 
keringünk egy csillag körül, és az ő 
fényét adjuk tovább. A mi csillagunk, 
"sztárunk": Jézus. Közel kell legyünk 
Hozzá, sőt Őhozzá kell kapcsolni az 
életünket! 

Úgy adunk fényt, mint a csillagok – 
ha belül a szívünkben Isten Lelke 
munkálkodik, ha Isten Igéje átjárja a 
szívünket, ha Isten Szeretete fűt minket 
belülről, ez "energiát termel", és 
elkezdünk ragyogni! 

A tudósok szerint a csillagok 
születése [nem olyan, mint a mai 
sztároké!] több évmilliós éves 
folyamat. Az is idő, míg az Istentől 
elfordult ember lassan "csillaggá" lesz... 
Ahogy egy csillag kialakulásának is 
megvannak a szakaszai, úgy a lelki élet 
kiteljesedésének is... Ám egyszer el kell kezdődjön... Igazán... 

 
Pál azért mondja mindezeket a filippibelieknek, hogy felfogják: ők mások, mint 

a hitetlenek, ők különböznek – vagyis másnak kellene lenniük, különbözniük, 
Merünk különbözni? Merünk másképp szólni, másképp tanulni, másképp 

tanítani, másképp jelen lenni...?  
Betöltjük a küldetésünket ezen a világon? 
Jézushoz kötöttük az életünket, Ő a középpontunk, Körülötte „keringünk”, Tőle 

vesszük a fényt, az erőt? 
Bennünk él és munkálkodik Isten Lelke, Igéje, Szeretete? 
Isten népének különböznie kell, különben nem látszik meg, sőt lassan maga is 

elvetemedik, maga is elfajul és elfordul, és már nem Isten népe! Igaz ez rád 
személyesen, de a családodra, gyülekezetünkre, egyházunkra egyaránt. 
Vigyázzunk, hát! 

Nekem is személyesen szól ez – és mindig önvizsgálatra, bűnbánatra, 
megjobbulásra hív: hiszen ez volt 1995-ben elhívási Igém a lelkipásztori 
hivatásra. [**] 

 Sóskuti Zoltán 

Réber László rajza 


