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 AZ ISTENTISZTELET LITURGIÁJA: 
 
 
 

   CSEND  
 Mit jelent számomra Isten igéje? 

 Köszöntés 
 Kezdő ének: 90:1 („Tebenned bíztunk…”) 

 Megemlékezés: Dr. Dancs Gabrielláról 
 Fő ének: 164 („Kegyes Jézus…”) 
 

  Fohász 
 Olvasmány [ középen] 
  Imádság 
 Gyermekek az Úr asztala körül 
 Igehirdetés előtti ének: 171 

(„Megáll az Istennek Igéje…”) 
 Alapige [ középen] 
   Igehirdetés [ ld: túloldalon] 
  Csend 
  Imádság  
  Miatyánk  
 

 Úrvacsora előtti ének: 435 („Lelkem siet...") 

 Úrvacsorai közösség 
Énekek:  165;264; 370; 392; 460; 462; 463; 464;

466; 467; 458; 459; 461; 462,,, 
 

  Hirdetések [ ld: jobboldalon]  
 Záró ének: : 390:1;4 

(„Erős vár a mi Istenünk…") 
  Áldás 
 HIMNUSZ 

 GYÜLEKEZETI HIRDETÉSEK: 
 

 Kedd 1000: Baba-Mama Kör  Szerda 900: Bibliaóra 
 Csütörtök 1805 Gyülekezeti foci edzés ált. isk. gyerekeknek 
 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 
 

Fájó, de reményteli szívvel temettük a héten 
Szabados Ádám ill. Dr. Dancs Gabriella 
testvéreinket. 

Lelkipásztori beszámoló az elmúlt hétről... 
A szerdai Bibliaóra ill. a jövő vasárnapi 

Istentisztelet a gyászban, emlékezésben adhat majd 
segítséget mindnyájunknak... 

Szerda 1830: Kérdések órája 
A gyülekezeti gyerek fociedzés jövő héten sajnos elmarad 

- mivel az iskolaépület zárva lesz. 
Az őszi szünetre való tekintettel jövő héten nem lesz 

konfimációs alkalom (KonfIFI) illetve a REFISZ hétvége 
miatt IFI sem. 

November 20-án Istentisztelet után rövid ebéddel indítva 
Munkatársi Délutánt tartunk. Hívunk és várunk erre a 
délutánra minden gyülekezetünkben szolgáló testvért! 

A presbiteri gyűlést előbbre hoztuk (nov. 9. szerda 1830) 
Köszönjük a sok segítséget azoknak, akik Urnatemetőnk 

ünnepi nyitva tartása idején segítettek/segítenek ! 
Lelkészi mail cím változás: a fontos, sürgősebb leveleket 

az új címre küldjük, a régebbire csak tájékoztató jellegű, 
gyors választ nem kívánó, "ráérősebb" leveleket...! 

 INFORMÁCIÓK az új formájú liturgiás lap alján… 
 

 SZÜLETÉSNAPOSOK KÖSZÖNTÉSE 

 
 OLVASMÁNY: JN. 6,52-56, 60-63, 66-69 

 
"52 A zsidók vitatkozni kezdtek egymás között, és ezt kérdezték: 
Hogyan adhatná ez nekünk a testét eledelül? 53 Jézus így szólt 
hozzájuk: Bizony, bizony, mondom nektek: ha nem eszitek az 
Emberfia testét, és nem isszátok a vérét, nincsen élet 
tibennetek. 54 Aki eszi az én testemet, és issza az én véremet, annak 
örök élete van, és én feltámasztom őt az utolsó napon. 55 Mert az én 
testem igazi étel, és az én vérem igazi ital. 56 Aki eszi az én 
testemet, és issza az én véremet, az énbennem marad, és én őbenne.
(...) 60 Tanítványai közül sokan, amikor ezt hallották, így szóltak: 
Kemény beszéd ez: ki hallgathatja őt? 61 Mivel pedig Jézus jól 
tudta, hogy ezért zúgolódnak a tanítványai, így szólt hozzájuk: Ez 
megbotránkoztat titeket? 62 Mi lesz, ha majd meglátjátok az 
Emberfiát felmenni oda, ahol előzőleg volt? 63 A Lélek az, aki 
életre kelt, a test nem használ semmit: azok a beszédek, amelyeket 
én mondtam nektek: Lélek és élet. (...). 66 Ettől fogva tanítványai 
közül sokan visszavonultak, és nem jártak vele többé. 67 Jézus 
ekkor megkérdezte a tizenkettőtől: Vajon ti is el akartok 
menni? 68 Simon Péter így felelt: Uram, kihez mennénk? Örök élet 
beszéde van nálad. 69 És mi hisszük és tudjuk, hogy te vagy az 
Istennek Szentje." 

 
 ALAPIGE: ZSID. 4,12-13 

 
"12 Mert Isten igéje élő és ható, élesebb minden kétélű kardnál, 
mélyre hatol, az elme és a lélek, az ízületek és a velők szétválásáig, 
és megítéli a szív gondolatait és szándékait. 13 Nincsen olyan 
teremtmény, amely rejtve volna előtte, sőt mindenki mezítelen és 
fedetlen az ő szeme előtt. Neki kell majd számot adnunk." 
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Igét hirdet: Horváth Evelin th.hallg.     Liturgia, ágenda: Sóskuti Zoltán lp. 

I S T E N T I S Z T E L E T  a Budapest-Rákoskeresztúri Református Egyházközségben, 2016. OKTÓBER 30.   

  CÍMÜNK: Bp. 1173 Pesti út 31.  WEBLAPUNK: k e r e s z t u r . w b i . h u  BANKSZÁMLASZÁM: 10700615 44644905 51100005 ALAPÍTVÁNYUNK:  Keresztúri Református Misszió Alapítvány:  18195998-1-42 
ELÉRHETŐSÉGEINK: Sóskuti Zoltán lelkipásztor:  06-30-822-5435; parókia: 209-4267;  [sürgősebb levelekre]: lp.rkeresztur@gmail.com [ráérős levelekre]: soskutizoltan@gmail.com Fogadó órája:
szerda 15.00-18.30 + megbeszélt időpontokban; Kozák-Bella Virág beosztott lelkész:  06-30 581 7315;  bellavirag@gmail.com Fogadó órája: kedd 15.00-18.30 + megbeszélt időpontokban ; Dr. 
Hajdú Csaba főgondnok:  06-30-618-7651; Kelemen Zoltán gondnok:  06-30-691-8098  kelemenzo@gmail.com 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: 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    



 

A mai igeszakaszunk is egyfajta önreflexióra, önvizsgálatra hív bennünket, mégpedig azzal 
kapcsolatban, hogy hogyan viszonyulunk Isten igéjéhez. A mai igehirdetésre készülve 
beszélgettem többekkel és megkérdeztem őket, hogy számukra mit jelent Isten igéje. Minden 
megkérdezett önmagát kereszténynek valló ember volt, de a létező legkülönbözőbb válaszokat 
kaptam. Igeszakaszunk arról beszél, hogy függetlenül attól, mennyire sokféle módon 
viszonyulunk az Igéhez, az mégis megkerülhetetlen, és kiemelkedően fontos szerepet tölt be 
kivétel nélkül minden egyes ember életében. Szeretném, ha most mindenekelőtt belegondolnánk 
abba, hogy mit is jelent az Isten Igéje kifejezés. Ezt másképpen szoktuk úgy is mondani, hogy 
Isten szava. Akik itt vagyunk, többnyire teljes természetességgel használjuk ezt a kifejezést, de 
gondoljunk bele, hogy mennyire nagy dolog is az, hogy Istennek van szava! Sőt, hogy Istennek 
hozzánk van szava! 

A Mindenható Isten, aki a puszta szavával létre hívta a világmindenséget, minden emberi bukás 
és romlottság ellenére nem maradt néma, hanem a kezdetektől fogva újra és újra szól. Az Ő szavát 
foglalták írásba a szentírók, és néhány évszázad múlva összeállt a Biblia, Isten írott Igéje, amelyet 
a kezünkben foghatunk, amikor csak szeretnénk.  

Amikor Isten igéjéről beszélünk, elengedhetetlen, hogy beszéljünk Jézus Krisztusról, a testté 
lett igéről, Isten testté lett (Jn.1,14)szaváról, akiben Isten tulajdonképpen bemutatkozott nekünk, 
és akiben kijelentette az Ő szeretetét.  

A Zsidókhoz írott levél írója Isten igéjét élőnek és hatónak nevezi. Mi is tapasztalhatjuk azt, 
hogy a kimondott szavaknak mekkora ereje tud lenni. Biztosan mindannyian tapasztaltuk már, 
hogy egy bátorító szó mekkora lendületet és erőt tud adni, míg egy bántó szó sokszor mennyire le 
tudja törni az embert. Ha belegondolunk, hogy az emberi szó ekkora erővel tud hatni ránk, akkor 
mennyivel inkább az élő, mindenható Isten szava! Az igében itt szereplő szó olyan életről beszél, 
amely messze túlmutat a földi életen, ami az örökkévaló életre mutat. Az az erő, amivel Isten 
szava hat az emberre, szintén messze túlmutat az érzelmi hatásokon. 

A 12. vers az igét élesebbnek nevezi minden kétélű kardnál, amely egészen az elme és a lélek és 
az ízületek és a velők szétválásáig hat. Amikor ez a levél íródott, akkor a kétélű kard, amiről itt 
szó van, nagyon ritka volt, csupán az akkori orvoslásban és az áldozatok bemutatásánál lehetett 
találkozni vele. Ez kétélű kés-féle volt a kor sebészi kése, aminél élesebb vágóeszköz nem volt. A 
szentíró tehát az elképzelhető legélesebb vágóeszköznél is élesebbnek nevezi Isten szavát, amely 
képes olyan mélyre hatolni, hogy szétválassza a szétválaszthatatlant – az elmét a lélektől, az 
ízületeket a csontoktól. Ebben a mélységben képes megítélni az emberi szív szándékait és 
gondolatait. Akármilyen jó önismerettel rendelkezzünk is, legyünk akármilyen könyörtelenül 
őszinték magunkkal vagy egymással, eddig a mélységig nem tudunk eljutni. Egyedül Isten az, aki 
képes a legvégsőkig feltárni az ember szívét, és megmutatni azt, hogy kik és milyenek is vagyunk 
valójában. Ez az a mélység, ahol nem tudunk változtatni magunkon, akárhogy is szeretnénk, nem 
tudunk mások, jobbak és egészségesebbek lenni. Ez az a mélység, ahol csak Isten az ő Lelke által 
és az igéjével képes formálni, gyógyítani bennünket, hogy minden emberi hiányosságunk, 
összetörtségünk ellenére benne újra egyre inkább egésszé lehessünk. Ez a helyreállító munka a 
Szentlélek műve. Titok számunkra, hogy mit miért mikor és hogyan végez bennünk.A 
Szentírásból azonban egyértelmű számunkra, hogy bizonyos mértékig mi is kellünk ehhez a 
munkához, hiszen szükséges az, hogy Istenben bízva az ő igéjében keressük az akaratát. Csak, 
hogy néhány igét említsek: Jer.29,13; Zsolt.32,9.  

Láthatjuk tehát, hogy elképesztően fontos kérdés, hogy mi személyesen hogyan viszonyulunk 
Isten igéjéhez! Keressük-e benne az ő akaratát és vezetését? Amikor igével találkozunk, akár 
egyéni csendességben, akár istentiszteleten vagy valamilyen más közösségi alkalmon, kérjük-e 
előtte Istent, hogy küldje el Szentlelkét, hogy szóljon hozzánk az ő élő és ható szavával? Merjük-e 
engedni azt, hogy az ige mélyebbre hatoljon, mint a legélesebb kés? Engedjük-e azt, hogy az ige 

lényünk legmélyéig hasson ránk? Ezekre a kérdésekre időnként fontos újra választ keresni, mert 
elengedhetetlen, hogy a szívünk mélyén merjük igazán átengedni a vezetést Istennek. Merjük 
mindenestől odahelyezni szívünket, lelkünket Istenünk kezébe és engedni, hogy ő formáljon! 

Hatalmas ajándék az ige, amit egyenesen Istentől kaptunk. Sokszor nehéznek tűnhet valóban 
mindenestől, külső és belső körülményektől függetlenül átengedni magunkat Istennek, engedni, 
hogy Isten az ő élő és hatalommal bíró szavával kimozdítson a komfortzónánkból, és változtasson, 
formáljon. Néha akár ez egyenesen félelmetesnek tűnhet, de merjünk élni ezzel az ajándékkal! 
Hol lehetnénk nagyobb biztonságban, jobb helyen, mint annak az Istennek a kezében, aki soha 
nem engedett el bennünket embereket, aki a kezdetektől fogva szól, aki Jézusban testté lett és 
megváltott bennünket? 
Alapigénk amellett, hogy beszél arról, hogy az ige élő és ható és a létező legmélyebben átjár, 
beszél arról is, hogy Isten igéje megítél, számon kér bennünket. Isten igéje előtt fedetlenül állunk 
mindannyian, attól függetlenül, hogy hívő emberek vagyunk-e, vagy sem. Az itt álló 
meztelenséget kifejező szó, az eredeti szövegben a nyak hátra feszítését jelenti. Bizonyára magunk 
elé tudjuk képzelni, hogy ha valakinek hátra feszítik a fejét, akkor jól láthatóvá válik az arca, 
fedetlen marad a nyaka, bizonyos módon kiszolgáltatottá, sebezhetővé válik. Ugyanilyen 
kiszolgáltatottan, sebezhetően, leplezetlenül, jól felismerhetően állunk mi is Isten igéjének 
fényében. Isten igéje már most a jelenben olyan számunkra, mint egy tükör, amiben leplezetlenül 
megláthatjuk magunkat, úgy ahogy vagyunk, a bűneinkkel, hiányosságainkkal együtt. A Bibliában 
számos kijelentést találhatunk, amelyek arról beszélnek, hogy milyennek is kellene lennie egy 
hívő embernek, de ezeknek nem tudunk megfelelni, Isten Igéje azonban számon kér bennünket. 
Isten igéje azonban nem csak most kér bennünket számon, hiszen amikor Jézus újra megjelenik 
ítélni élőket és holtakat, akkor minden egyes embernek legyen hívő vagy hihetetlen, az ige 
mérlegén kell megállnia. Az utolsó ítéletről a Biblia nagyon egyértelműen beszél számos helyen. 
Nem tudjuk, hogy mikor következik be, el sem tudjuk képzelni, hogy milyen lesz az, amikor Jézus 
Krisztus a maga teljes dicsőségében megjelenik, de az teljesen biztos, hogy be fog következni. 
Akkor majd mindenki számára egyértelmű lesz, hogy Isten igéje nem attól élő és nem attól bír 
hatalommal, hogy hiszünk benne, hanem attól, hogy az élő és mindenható Isten adta számunkra. 
Függetlenül attól, hogy életünk során kerestük-e Istent, mindannyian egytől egyig leplezetlenül, a 
magunk valójában állunk majd meg az ige mérlegén. 

Kimondhatatlanul nagy ajándék az, hogy mégsem kell kétségbeesnünk és rettegnünk, mert Isten 
nem csak azt jelentette ki számunkra, hogy mindannyian megítélhetünk, hanem a szeretetét is 
kijelentette számunkra Jézus Krisztusban, aki azért halt meg, hogy elszenvedje helyettünk mindazt 
a büntetést, amelyet nekünk kellene, sőt az igében azt is kijelentette, hogy mindazok, akik hitben 
járnak és benne maradnak, a bűnbocsánat mellé örök életet kapnak ajándékba. Krisztusban 
megélhetjük azt, hogy ugyanúgy kiszolgáltatottan, sebezhetően, leplezetlenül állunk Isten előtt, de 
már nem az ítélettel, hanem az ő végtelen szeretetével találjuk szemben magunkat. 
Isten élő és ható szava Krisztusban így lehet számunkra nemcsak tükörré, hanem olyan forrássá, 
amelyből élet fakad, amely célt és értelmet ad, amely gyógyulást és felszabadulást hoz, örömöt, 
vigasztalást, erőt és bátorítást ad az élet legkülönbözőbb helyzeteiben. Ez az a forrás, amely 
igazodási pont és útmutatás lehet számunkra az életben.  

Isten igéje tehát megkerülhetetlen minden egyes ember számára. Istent még csak keresőkként és 
már Krisztusban hívő keresztényként is elengedhetetlenül fontos az, hogy időnként újra 
válaszoljunk arra a kérdésre, hogy mit is jelent számunkra Isten igéje? Tudunk-e ajándékként 
tekinteni rá? Engedjük-e, hogy teljesen, egészen átjárjon bennünket? Merjük-e hagyni, hogy 
hatással legyen az életünkre? Tud-e az ige igazi forrássá válni az életünkben? 

„Kérjetek és adatik nektek, keressetek, és találtok, zörgessetek és megnyittatik nektek.” (Mt.7,7-8) 
           Horváth Evelin 


