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I S T E N T I S Z T E L E T  
2 0 1 7 .  Á P R I L I S  3 0 .  

J á n o s  e v a n g é l i u m a - s o r o z a t / 4 6 .  

„Ahhoz, hogy hinni tudjunk” címmel 

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

 

 OLVASMÁNY: JN 20, 19-31 
 
 

 ALAPIGE: JN 20,25 
 

"A többi tanítvány így szólt hozzá: Láttuk az Urat. Ő 
azonban ezt mondta nekik: Ha nem látom a kezén a 
szegek helyét, és nem érintem meg ujjammal a szegek 
helyét, és nem teszem a kezemet az oldalára, nem 
hiszem." 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 AZ ISTENTISZTELET LITURGIÁJA: 
 

   CSEND (9 55-től)  

>> Mersz kérdezni Istentől? Jól kérdezel? Van hozzá 
alázat is benned? Jó lelkülettel kérdezel? 

 

  Köszöntés 
  Kezdő ének: 377:1 („Szentlélek, végy körül…”) 

Megemlékezés  
Szombathy Gyula lelkipásztorunkról 

  Fő ének: 23 („Az Úr énnékem…”)  
 

  Fohász 
 Olvasmány [ középen] 

  Imádság 

  Gyermekek az Úr asztala körül 
 

  Igehirdetés előtt: KÉ 3 („Egyedül csak Te vagy…”) 

 Alapige [ középen] 

    Igehirdetés [ ld: túloldalon] 

 

  Csend 

  Ráfelelő ének: 220: 1,2,6 („Bocsásd meg…)  

  Imádság  
  Miatyánk 

 

  Hirdetések [ ld: jobboldalon]  
 

  Záró ének: 200 („Ó, maradj kegyelmeddel…”) 
  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)  30-835-5427 
 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: 
 

 Ezen a héten elment az Atyai Házba Nt. SZOMBATHY GYULA 

szeretett templomépítő lelkipásztorunk és egyháztagunk, a 

Gedeon Társaság lelkes szolgálója MÁTYUS KÁROLY is… 

Siratjuk őket, várva  a mennyei viszontlátást… 

 Szeretettel köszöntjük a Vizitációra érkező egyházmegyei 
tanácsosokat: Bíró Botond mátyásföldi lelkipásztort és 
Somogyi Sándor csillaghegyi presbitert! 

 BESZÁMOLÓK: Keresztkérdések; Női Kör; KonfIFI-IFI tábor 

 Jövő szerda 1830: Kérdések órája! 

 Jövő vasárnap Úrvacsorás Istentisztelet lesz, melynek végén 
az Édesanyákat köszöntjük és megáldjuk gyermekeikkel 
együtt szokásaink szerint…  

 Szombaton 1700-kor Úrvacsorai előkészítő alkalmat tartunk 

 Imacsoport: május 14. 845 

 NYÁRI TÁBOR július 9-14. (jelentkezés 8000 Ft/fő vagy 
15000 Ft/család előleggel Hidasi Zsoltnál és Rácz 
Kornéliánál) Árak: Fb-on ill. honlapon. Kevés hely maradt –
aki jelezte, hogy jönne, fizesse be az előleget is mielőbb! 

 Egyházközségünknek ÚJ BANKSZÁMLÁJA van [ld: bal felső 
sarokban!] 

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

 A 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


 

Mi kell ahhoz, hogy hinni tudjunk? [**] A felolvasott 

történet alapján hadd nevezzek meg négy fontos elemet ezek 

közül! 

1. 
 

Ahhoz, hogy hinni tudjunk, szükségünk van saját 

élményekre, saját tapasztalatokra, saját találkozásokra, saját 
történetekre. 

A Feltámadott Krisztus megjelent a tanítványoknak – ám 

egy közülük nem volt ott. Szegény Tamás lemaradt arról a 

meghitt, megrendítő és meggyőző találkozásról, melyben a 

többieknek része lehetett. Ez meg is látszott rajta… Nem 

csoda! 

„Láttuk az Urat!” – szól hozzá amazok bizonyságtétele. 

Azonban ez NEM ELÉG számára. Ugyanakkor mégis csak 

KINYIT EGY KAPUT számára. 

Igen, fontos, hogy elmondjuk másoknak magunk lelki 

megtapasztalásait, de ne csodálkozzunk, ha erre rögtön nem 

kezdenek hinni ők is – hiszen az a mi élményünk, még csak 

a mi fölismerésünk, csupán a mi örömünk, a mi hitünk... 

Tamást kíváncsivá teszi a többiek bizonyságtétele – bár 

ezt elég „hetykén”, provokatív módon fejezi ki: „Ha nem 
látom a kezén a szegek helyét, és nem érintem meg ujjammal 

a szegek helyét, és nem teszem a kezemet az oldalára, nem 

hiszem.” 
2. 

 

Mi milyennek látjuk Tamást? Hasonlítunk hozzá? 

Lám: „hitetlen Tamás” – ismétlik sokan némi 

fölényeskedéssel, fejcsóválással, talán ítélkezéssel. 

Pedig nézhetjük másképpen is, nem? Ő ki merte mondani: 

„NEM HISZEM”. Ő mert kételkedni. Őszinte ember volt. 

Méghozzá naturalisztikusan, kötekedéssel, kőkeményen! 

Gondoljátok, ha a másik tízzel történik ez, ők hittek volna? 

Nem ezt mutatja korábbi viselkedésük... 

Sok lelkész, hitoktató nehezen bírja az ilyen típusú 

diákokat… Nehéz sokszor nekem is. Mégis régóta tanítom 

azt, hogy a felnőtt hitre jutás útján nem kerülhető el a 
kételkedés, sőt buzdítottam is erre mindenkit: tegyük fel a 

nagy kérdéseket, vagy a magunk élet-kérdéseit.[**]!  
Hozzátettem mindig: csak Isten előtt, imádságban, 

imádságos közegben, bizonyosságot és magát Istent keresve 

tegyük! [**] 

Mindenesetre Jézus elfogadja, komolyan veszi Tamás 

szavait, ugyanakkor egyértelműen szembesíti is önmagával - 

teszi ezt viszont valami végtelen gyöngédséggel…! [**] 

Különös, de Jézus a legnagyobb mondatait éppen a értetlen 

kételkedőknek mondja! Amikor szintén Tamás megszakítja 

Jézust búcsúbeszédei közepette, mondván: „Nem tudjuk, hová 

mész, mimódon tudnánk az utat” – már erre is egy nagy 

mondat következik válaszul: „Én vagyok az út, az igazság és 

az élet”. [**] Vagy gondoljatok Nikodémusra! [**] A 

Jézussal szóharcot vívó kötekedőkre! [**] Sőt, Pilátusra is 

gondolhatunk… 

Valóban a kételkedés is, a kérdezés is KAPUT 

NYIT(HAT), de a hitre jutáshoz NEM ELÉG! Ugyanúgy, 

ahogy előbb hallottuk, hogy jó dolog mások bizonyságtételét 

meghallgatni: „láttuk az Urat”, de EZ SEM ELÉG a hithez. A 

mindenkori Tamások joggal mondhatják: „nekem is látnom 

kell”! 

3. 
 

Van azonban a kételkedésen, kérdezésen túl egy másik út, 

egy szebb, egy Jézushoz és tanítványához sokkal inkább illő: 

az ALÁZAT  útja! 

A Feltámadott megjelenésekor már erre az útra lel Tamás: 

térdre esve sóhajtja „én Uram, én Istenem”. 

Testvéreim, higgyétek el, a sok kételkedésbe bele is lehet 

fulladni… [**] Hát végső soron is ki vagyok én? Nem 

véletlen mondja Jakab levele: „Isten a kevélyeknek ellenáll, 

az alázatosoknak pedig kegyelmet ad.” Mindenestre egy idő 

után ki kell jönni belőle, mert óhatatlanul is 

fensőbbségességet, dacot, gőgöt nemz! Ugyanis, amikor 

kételkedek: ÉN vizsgálom, kutatom, vádolom, „tetemre 

hívom” a Hatalmas Istent. („A befőtt teszi el a nagymamát”-

esete ez! ☺) 

Tamást kételkedő, tudakozó, kérdező attitűdje miatt a 

katolikus világban többek között a teológusok védőszentjének 

is tartják. Csakugyan fontos a teológiában a kérdezés, hogy 

mi is efféle nagy válaszokhoz jussunk. Azonban éppen ez a 

teológiának az örök kísértése is, ahogy sajnos az amatőr 

teologizálásának [**] is („Ha van Isten, akkor…”; 

„Bizonyítsa be, jelenjen meg…”; „Nekem ilyen Isten nem 

kell…”; „Miért nézi Isten…”). Az utóbbi századok teológiája 

sok istentelenséget engedett meg magának… Ebből van, hogy 

sokak számára a Biblia elvesztette a SZENTÍRÁS jellegét… 

[**] Gondoljunk csak bele: a teológiában véges kutatja a 
Végtelent; az ember akar beszélni a teljesen meg nem 

ismerhető, nem birtokolható, nálánál kimondhatatlanul 

Hatalmas Istenről! Nagy kihívás ez! 

Különös, de, ahogy Tamás esetében is, néha enged Isten az 

alázat nélküli, akár legdurvább kételkedőnek is...  

Tamás nagyon kihívó és kemény, mégis eljön hozzá az Úr! 

Veled is megtörténhet ez, az Úrnak sokféle útja van, szabad a mi 

rendszereinktől, előírt rutinjainktól”! 

Ám mégis érdemes elgondolkozni, Tamást hallva, látva végső 

döbbent, bűnbánattal teli térdre borulását! Igen, Tamáshoz is 

eljött az Úr… Jött, hogy alázatot szüljön… 

Tamásnak meg kell tanulnia, hogy kételkedő, tudakozó, 

kérdező attitűdje ALÁZAT nélkül semmi – csak gyalázat, 

nevetséges, szégyellnivaló. 

Vannak kérdések, amiket mindenkinek legalább egyszer, 

kétszer az életében fel kell tenni, és komolyan megfontolni – 

valóban nincs e nélkül erős felnőtt hit. Ebben van kételkedés is. 

Ám Isten az alázatban tud megérinteni, és igazán válaszokat 

adni. 

Mersz kérdezni? Jól kérdezel? Van hozzá alázat is benned? Jó 
lelkülettel kérdezel? 

4. 
 

Tamás élete tanítványsága első éveiben személyesen ott volt 

Jézus mellett – érintkezett élete Jézuséval. Azonban e 

feltámadás utáni történetben Tamást igazán mélyen érinti életét 

Jézus, Jézus sebei (úgy, hogy nem tudjuk, hogy végül 

megérintette-e Jézus sebeit Tamás…; valószínűbb, hogy 

nem…). 

Erre a spirituális érintésre minden megváltozik. Az Élő 

Jézussal való találkozása határozza meg innentől Tamást. Ez az 

ő helyreállíttatása, ez az ő nagy hitélménye, amire mindig vissza 

fog gondolni! 

Neked van ilyen helyreállíttatásod, hitélményed? [**]  

Ezt élte át Péter a Genezáreti tó partján, amikor Jézus kérdez 

tőle háromszor… [**] Ezt élte át Nikodémus egy éjjel, a 

samáriai asszony délben, Kleopásék az emmausi úton…[**] 

Hitetlen, elgyengülő, kételkedő életünk egyszer csak 

találkozik Krisztussal, a Feltámadottal, az Élővel – és minden 

megváltozik! 

 

Összegzés: Ahhoz, hogy hinni tudjunk, saját élmény, saját 

tapasztalatok, saját találkozások, saját történetek kellenek. Jó út 

lehet az Isten előtti kételkedés, a kérdezés; mások 

bizonyságtétele is sokat segíthet; de saját lelki megtapasztalás 

nélkül nincs igazi személyes hit – ehhez pedig leginkább 

alázatra van szükségünk. Csakis így állíttatunk helyre. 
 Sóskuti Zoltán 


