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I S TE N T I S Z TE LE T  
 

2 0 1 7 .  F E B R U Á R  1 9 .  
 

„ M i n  a l a p u l  a  h i t e d ? ”  címmel 
 

Igét hirdet: Sóskuti Zoltán lp.  Liturgia: Kozák-Bella Virág lp. 

 OLVASMÁNY: 1PT 1, 3-12 

„Áldott a mi Urunk Jézus Krisztus Istene és Atyja, aki nagy irgalmából 

újjászült minket Jézus Krisztusnak a halottak közül való feltámadása 

által élő reménységre, arra az el nem múló, szeplőtelen és 

hervadhatatlan örökségre, amely a mennyben van fenntartva 

számotokra. Titeket pedig Isten hatalma őriz hit által az üdvösségre, 

amely készen áll arra, hogy nyilvánvalóvá legyen az utolsó időben.  

Ezen örvendeztek, noha most, mivel így kellett lennie, egy kissé 

megszomorodtatok különféle kísértések között, hogy a ti megpróbált 
hitetek, amely sokkal értékesebb a veszendő, de tűzben kipróbált 

aranynál, Jézus Krisztus megjelenésekor méltónak bizonyuljon a 

dicséretre, a dicsőségre és a tisztességre. Őt szeretitek, pedig nem 

láttátok, őbenne hisztek, bár most sem látjátok, és kimondhatatlan, 

dicsőült örömmel örvendeztek, mert elértétek hitetek célját, lelketek 

üdvösségét. Ezt az üdvösséget keresték és kutatták a próféták, akik a 

nektek szánt kegyelemről prófétáltak, kutatva, hogy melyik vagy 

milyen időről tett kijelentést Krisztus bennük levő Lelke, amikor előre 

bizonyságot tett a Krisztusra váró szenvedésekről és az ezeket követő 

dicsőségről. Ők azt a kijelentést kapták, hogy nem maguknak, hanem 

nektek szolgálnak azokkal, amikről most az evangélium hirdetői 
prédikálnak nektek a mennyből küldött Szentlélek által, és amikbe 

angyalok vágyakoznak beletekinteni.” 

 ALAPIGE: 1KOR 2, 1-5 

„Én is, amikor megérkeztem hozzátok, testvéreim, nem úgy érkeztem, 

mint aki ékesszólás vagy bölcsesség fölényével hirdeti nektek az Isten 

bizonyságtételét. Mert úgy határoztam, hogy nem tudok közöttetek 

másról, csak Jézus Krisztusról, róla is mint a megfeszítettről. És én 

erőtlenség, félelem és nagy rettegés között jelentem meg nálatok. 

Beszédem és igehirdetésem sem az emberi bölcsesség megejtő 

szavaival hangzott hozzátok, hanem a Lélek bizonyító erejével, hogy 

hitetek ne emberek bölcsességén, hanem Isten erején nyugodjék.” 

 

 AZ ISTENTISZTELET LITURGIÁJA: 
 

   CSEND (9 55-től) 
Min alapul a hitünk? 

Mennyire erős és rendíthetetlen alap ez? 

Mivel állnánk elő, ha valaki kérdezne: te miért hiszel?
 

  Köszöntés 
  Kezdő ének: 84:1 („Ó, Seregeknek Istene…”) 

  Fő ének: 461 („Bár bűn és kín gyötör…”) 
 

  Fohász 
 Olvasmány [ középen] 
  Imádság 
  Gyermekek az Úr asztala körül 
  Igehirdetés előtt: KÉ 11 („Jöjj, az Úr vár reád…”) 

 Alapige [ középen] 

    Igehirdetés [ ld: túloldalon] 
 

  Csend 
  Ráfelelő ének: 479 („Hinni taníts, Uram…”)  

  Imádság  
  Miatyánk 
 

  Hirdetések [ ld: jobboldalon]  
 

  Ének szolgálat [Házas Hétvége résztvevőitől]  
(„Új szövetséged elfogadom…”) 

  Áldás 
 HIMNUSZ 

Szolgálat felelősök: Dr. Hajdú Csaba (főgondnok)  30-618-7651 Kelemen Zoltán 
(gondnok, honlap)  30-691-8098  kelemenzo@gmail.com; Horváth 
Kálmán (templomépület)  20-497-3354; Soltész Sándor (misszió)  
sosan279@gmail.com; Janiné Vakulya Gabriella (pasztoráció)  30-835-5423 
 gabijanine@gmail.com; Oláhné Nagy Anita (gyerekszolgálat)  70-418-
3745  o.nagy.anita@gmail.com; Dancsics Gábor (házasság-, 
családgondozás)  70-457-8043; Szabados Ádámné (pénzügyek)  30-485-
4056  drjutka@gmail.com 

További elérhetőségek: Kovács Lászlóné (Idősek és betegek 
segítése)  06-20-5301505;  kovacsnekornelia@hotmail.com; 
Kovács Zsófia (fiatal házasok, kisgyermekes családok segítése)  
06-30-485-2623;  paszkal4@gmail.com; Cieklinski Sándorné 
(Imacsoport)  06-70-615-9149;  eva470313@gmail.com; 
Szabó Zsuzsa (urnatermi ügyintézés)  707-2630;06-70-

3216838  szzsueva@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 ügyintézés: a kedden ill. szerdán 15.00-18.30 
 

Lelkipásztoraink: Sóskuti Zoltán lelkipásztor:  06-30-822-
5435; parókia: 209-4267;  soskutizoltan@gmail.com ill. 
sürgősebbekre: lp.rkeresztur@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 
Honlapra írt cikket ide várjuk:   refkeresztur@gmail.com 
 

 

 GYÜLEKEZETI HIRDETÉSEK: 
 

 BESZÁMOLÓ: a Házas Hétvégéről; a Kérdések órájáról; az 
Ima Kör alkalmáról… 

 Rendszeres alkalmaink (ld.: jobb felső sarokban!) 

 Jövő héten újra  EVANGÉLIZÁCIÓS jellegű Istentiszteletre 
készülünk (utána beszélgetés, ima lehetőségével). Hívjuk 
el erre Istent kereső, még nem hitben járó ismerőseinket, 
rokonainkat. 

 Hasonló céllal indul március 28-tól 10 kedden át a 
KERESZTKÉRDÉSEK sorozat is, melynek SZÓRÓLAPJÁT, 
meghívóját a kapuban elvehetjük és kézbe adhatjuk 
annak, aki felé Isten indít minket. 

 Az Önkormányzattal és a ligeti reformátusokkal együtt 
ételosztásban veszünk részt jövő pénteken. Az anyagiak 
mellett minden évben néhányan személyesen is segítünk. 
Három-négy testvér jelentkezését várjuk ebben. 

 A rákoscsabai Jókai Mór Általános Iskola Családi Csendes 
Napot tart nagycsoportos óvodásoknak és szüleiknek 
február 25-én szombaton: 9:00-12:00 

 Tavaszi KONFIFI Hétvége: április 21-23. 

 NYÁRI TÁBOR július 9-14. (jelentkezés jövő vasárnaptól!) 

 Az adó 1%-hoz: A Magyarországi Református Egyház 
technikai száma: 066; az Alapítványunk neve és 
adószáma a liturgiás lap bal felső sarkában található… 

 A Könyvterjesztés hírei… 
 

 SZÜLETÉSNAPOSOK KÖSZÖNTÉSE 
  

RENDSZERES ALKALMAINK:  Kedd 1000: Baba-Mama Kör 

 Szerda 900: Bibliaóra  Szerda 1830: Kérdések órája *1. és 3. szerda 
 Péntek 1630 KonfIFI  Péntek 1800 IFI  Vasárnap 900: Kánon 
Kör   Vasárnap 1000: Istentisztelet felnőtt ill. gyerek (4 csoportban) 

valamint  Házi Biblia Körök *4 csoportban kéthetente   Férfi ill. Női Kör 
minden hó 3. ill. 4. vasárnap du. 15.30

 KeReT-Konfi Délutánok havonta szombat du. 
ill. óvodai- és iskolai hittanórák 

mailto:szzsueva@gmail.com
mailto:soskutizoltan@gmail.com


 

BEVEZETÉS 

Min alapul a hitünk? Mire épült fel bennünk az a hit, 
ami most bennünk van? Mennyire erős és rendíthetetlen 

alap ez? Mivel állnánk elő, ha valaki kérdezne: te miért 
hiszel? Álljon itt három, látszólag teljesen különálló 

történettel szeretném kezdeni. 

Nemrég egy fiatal diák kérdezte tőlem, hogy mit 

kezdjen azzal, hogy konfirmáció óta nem úrvacsorázik, mert 

nem biztos benne, hogy van-e Isten – elbizonytalanodott. A 

gyerekkori hit (látszólag!) összeomlott a kamaszkorban őt 

érő sokféle külső hatás és belső változás közepette… 

Ezen a héten hallottuk többen megrendülve a hírt: 

elment közülünk Egyházunk nagy tanítója Cseri Kálmán 

lelkipásztor. Szolgálatának hatása vitathatatlan. Rengeteg 

kazetta, honlapok, könyvek, legfőképpen pedig megtért 

szívek szerte az országban és azon túl tanúskodnak arról, 

hogy Isten áldott embere volt… 

Tegnapelőtt felhívott egy kereskedelmi rádió népszerű 

reggeli műsorának szerkesztője, hogy élő adásban reagáljak 

arra a hírre mint lelkész, hogy a móri mészárlást elkövető 

bebörtönzött elítélt tanulni kezdett, leérettségizett és papnak 

/ lelkésznek készül. „Mit szól ehhez az Egyház? Szívesen 
venném-e, ha lelkésztársam lenne? Rábíznám-e a 

gyermekemet, hogy nála tanuljon hittant?” – kérdezték. 

1. 

Az Ige Egyházaként azt valljuk, hogy Jézus Urunk Igéje 
és Szentlelke által gyűjti egybe az Ő Egyházát. Valljuk, 

hogy a ez hit hallásból (Ige hallgatásból és az Ige 

meghallásából) van. Az Igét azonban emberek hirdetik. 

Isten így döntött: emberi bizonyságtételeken át 

munkálkodik. 

Már a Szentírás esetén is számol Isten az emberi 

személyiséggel – hiszen milyen másképp mondja el az 

Evangéliumot Máté, Márk, Lukács vagy János… Az 

Ószövetségben is Isten elhívottjai nem robotok, hanem 

érzékkel, élettörténettel bíró egészen egyedi 

személyiségek… Az első gyülekezetek alakulásában is 

fontos volt az emberi tényező, elég, ha csak Pálra, 

Barnabásra, Timótheusra vagy Titusra gondolunk.  
A korinthusi keresztyének is már küszködnek hitüknek 

ezzel az „emberi elemével” – hiszen versengenek: „én Pálé 
vagyok”, „én Apollósé”, „én Krisztusé”… Ebben a 

szituációban írja le Pál: „HOGY HITETEK NE EMBEREK 

BÖLCSESSÉGÉN, HANEM ISTEN EREJÉN NYUGODJÉK”. Azt is 

írja a következő részben: „Hát ki az az Apollós, és ki az a 
Pál? Szolgák csupán, akik által hívőkké lettetek; mégpedig 

ki-ki úgy szolgál, ahogy megadta neki az Úr.” Akik által 

hívőkké lettetek. Vagyis: akik ESZKÖZÖK csupán Isten 

kezében. 

2. 

Kétségkívül fontosak azok, akik közvetítik számunkra az 

Igét – de csak a hívő éltünk első szakaszában. Ha ez később is 

így van, ha rájuk alapozzuk hitünket, akkor még lelki 

kiskorúságban vagyunk. 

Pál azt ajánlja a hívőknek, hogy a hitüket ne emberek 

bölcsességére, hanem Isten erejére alapozzák. Arra az erőre, 

amit megtapasztaltak másokban, az előttük járókban (rajtuk 

túllátva); és még inkább arra az erőre, amit önmaguk életében 
Istenből megtapasztaltak. Vannak ilyen megtapasztalásaink 

Istennek erejéről? 
Cseri Kálmán hiteles ember volt, szelíd és határozott 

mondatai sokakban élnek. Sok időt adott neki az Úr, hála 

legyen érte! Ám mi van akkor, ha a szeretett, nagyra becsült 
lelkészünk meghal vagy másik városba hívja Isten? Mi marad 
a hitünkből, ha éppen az, akitől a hitet vettük, meghasonlik 

vagy csalódunk benne? De sok gyümölcsöző gyülekezet, de 

sok gyümölcshozó hívő lélek gyengült meg vagy halt el ilyen 

esetekben. Sok ilyen történetet láttam… [**] Kire alapult a 
hitünk? Mennyire váltunk felnőtt hívőkké, akik „megállnak 

már a saját lábukon”? Egy példával: Vajon megtanultunk-e 

főzni magunk vagy csak mindig a kész ételt várjuk, és ha nem 
jön a mások által előkészített jó étel, akkor nem eszünk és 

lassan éhen halunk? Vajon mitől lesz erővel teli és hiteles 
valakinek a bizonyságtétele? Ez csak lelkészek privilégiuma? 
Sőt: csak a „nagyon topppp lelkészek” ajándéka? A gyilkos 

nem válhat Isten kezében áldott és hiteles eszközzé? Hát te, 
aki olyan gyengének, bizonytalannak érzed magad – általad 
áradhatna Isten ereje? 

Isten Ereje mindnyájunk számára rendelkezésre áll. Aki 

ebből valamit átél, maga is Isten áldott eszközévé válhat. Pál 
is „rosszul indult”. Először kételkedtek is megtérésében a 

hívek… Nem hitték el, hogy még őbelőle is lehet apostol! Ő 

maga mondja el Korinthusba érkezéséről, hogy ő „erőtlenség, 
félelem és nagy rettegés között” jelent meg köztük. Világos, 

hogy nem az ő ereje volt, amit megtapasztaltak az ottani 

hívők. Azt is mondja, hogy beszéde és igehirdetése nem 

valami „emberi bölcsesség megejtő” szavaiból állt, hanem „a 
Lélek bizonyító erejével” beszélt. Volt Valaki mögötte. 

Tudta Pál a saját élettörténetéből, kitől is jön az erő. 

Ezért határozta el, hogy fog közöttük másról beszélni, „csak 
Jézus Krisztusról, róla is mint a megfeszítettről”. Pál tudta, 

egyedül erre a névre, erre az élő Úrra, az Ő erejére lehet csak 

alapozni! Ez az a hit, ami nem rendült meg gúny, elutasítások, 

fenyegetések, verések, üldözések, a börtönévek alatt. Ez 

megpróbált hit, amiben nem Pál neve a fontos, hanem az a 

Jézus, aki mögötte áll, benne él, vele volt – akinek erejére lehet 
és érdemes alapozni! Neked van ilyen hited? Kire, mire 

alapozod? 

3. 

A próbák éppen arra vannak, hogy meglássuk, hogyan is 

állunk hit dolgában, jól alapoztunk-e: a bajban megáll vagy 

összedől? A kérdés sokszor ez: Van-e saját hited, vagy csak egy 

embernek hittél? Bizony ezért a hitért meg kell harcolni: 

kérdezni, mélységeket átélni és gondolkozni! Legfőképpen Isten 
megismerni mindenek közepette – nyitott Bibliával a 

kezünkben! 

Tehát Isten nem azért próbálja meg a hitünket, nem azért 

enged nehezeket, nem azért engedi ránk a Kísértőt, hogy Ő 

lássa, van-e hitünk, hanem azért, hogy mi lássuk meg, milyen 

erős a hitünk. Ha elbukunk, és a próbából kísértés lesz, mert 

Istentől elszakít, akkor kiderült, gyönge hitünk összedőlt, meg 

kell vizsgálni, hol volt a baj és újjá kell építeni. Ha győzünk, és a 

kísértés próbává lesz, mert Isten mellett maradunk, sőt még 

közelebb húzódunk Őhozzá, akkor erősödött a hitünk, akkor 

kiderült „mélyre nyúlnak a gyökereink”. Az ilyen győzelem 

minket magunkat is megerősít. 

Péter első levelében így olvastuk ma: „noha most, mivel így 
kellett lennie, egy kissé megszomorodtatok különféle kísértések 

között, hogy a ti megpróbált hitetek, amely sokkal értékesebb a 
veszendő, de tűzben kipróbált aranynál, Jézus Krisztus 
megjelenésekor méltónak bizonyuljon a dicséretre, a dicsőségre 

és a tisztességre.” (1Pt 1, 6-7) 
Sokszor nagyok a próbák! Pált is megpróbálta az Úr, de 

Ábrahámot, Mózest, Jeremiást, Pétert, minden nagy és névtelen 

bizonyságtevőt – így Cseri Kálmánt is és minket is! Igen, 

sokszor nagyok a próbák! Ám nagy Isten ajándéka is, ami vár 

ránk, és nagy volt az áldozat is, amit Jézus értünk hozott! 

Mindig erre gondoljatok a próbák között! 

Ezt a hitet kérni kell az Úrtól, ez ajándék, ez kegyelem. 

Keresd, kérd hát! Ne félj a próbáktól, azok vizsgálnak meg vagy 

edzenek meg! Így mondja ezt az Utolsó hangos dal című 

szerzemény: „Hogy hited mit ér, arról bírád ítél”. Azért történik 

veled minden, Testvér, hogy életed „Jézus Krisztus 
megjelenésekor méltónak bizonyuljon a dicséretre, a dicsőségre 

és a tisztességre.” Ez a hit ereje: „Őt szeretitek, pedig nem 

láttátok, őbenne hisztek, bár most sem látjátok, és 
kimondhatatlan, dicsőült örömmel örvendeztek, mert elértétek 

hitetek célját, lelketek üdvösségét.” (1Pt 1, 7-9)     Sóskuti Zoltán 


