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PÜNKÖSDI KONFIRMÁCIÓS ÚRVACSORÁS  

I S T E N T I S Z T E L E T  
2 0 1 7 .  J Ú N I U S  4 .  

„ A  N E V E T E K  F E L  V A N  Í R V A ”  címmel 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 OLVASMÁNY: AP.CSEL 2, 1-4; 14-24 

 

 ALAPIGE: LK 10, 17-20 

 „Mikor a hetvenkét tanítvány visszatért, örömmel mondta: 
Uram, a te nevedre még az ördögök is engedelmeskedtek 
nekünk! Ő pedig ezt mondta nekik: Láttam a Sátánt 

villámként leesni az égből. Íme, hatalmat adtam nektek, 
hogy kígyókon, skorpiókon tapodjatok, és az ellenség 
minden erején; és semmi nem árthat nektek. De ne annak 

örüljetek, hogy a lelkek engedelmeskednek nektek, inkább 
annak örüljetek, hogy nevetek fel van írva a mennyben.” 

 

 

 

 

 AZ ISTENTISZTELET LITURGIÁJA: 
 

  CSEND – Istentisztelet előtt 5 perccel 

  Köszöntés 

  Fennálló ének: 42:1 („Mint a szép híves patakra...”) 

  Főének: 370 („Jövel, Szentlélek…”) 

  Fohász  

 Olvasmány [ld. középen] 

  Imádság 

  Igehirdetés előtt: KÉ 10  („Jézus neved...”) 

  Alapige: [ld. középen] 

 Igehirdetés [ld: vázlatosan túloldalon] 

  Csendes ima 
  Ráfelelő, konfirmációra készítő ének: 25: 1-2 

(„Szívemet Hozzád emelem…”) 

  Fohász 

 A konfirmálók bemutatása, fogadalomtétele 

 A konfirmálók személyes buzdítása, megáldása 

 A konfirmandusok felhatalmazása 

  Közbenjáró imádság a konfirmálókért 

  Köszöntések, kézfogás: 
• Presbiterek, Dr. Hajdú Csaba gondnok 

• Horváth Evelin és Jani Lívia teol. gyakornokok és az IFI 

 Úrvacsora előtti ének: KÉ 13 („Kenyered és borod..”) 

 Úrvacsorai közösség 

Énekek:  392; 460; 462; 463; 464; 466; 467; 105; 264; 

458; 459; 461; 462,,, 

  Miatyánk 

  Hirdetések [ld. túloldalon] 

  Záróének: 434 („Vezess, Jézusunk…”) 

  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)  70-597-
5395  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  dancsicsg@gmail.com; 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; JÚN.1. –AUG.31. péntek 18.00-20.00  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: 
 

 Beszámolók: Nt. Szombathy Gyula szeretett 

templomépítő lelkipásztorunk temetéséről 

 Soron következő kiemelt alkalmaink:  

JÚNIUS 5. 1000: Pünkösdi Úrvacsorás Istentisztelet;  

JÚNIUS 11. 1000: Hittanos Évzáró Istentisztelet;  

JÚNIUS 11. 1700: BIBLIA KÖRÖK záró alkalma;  

JÚNIUS 18. reggel 730 : MUNKATÁRSI IMAREGGELI 

 JÚN. 11. 1400: Gyülekezeti gyermek focicsapatunk 
megmérkőzik a mátyásföldi reformátusok csapatával – 
várjuk szurkolóinkat (cím: 1165 Bp. Bátony u. 1-33. 
Ikarus sporttelep) 

 A lelkipásztori körlevélről… 

 A gyülekezeti tagok írásait a bal alsó sarokban lévő 
mail címre várjuk jövendő honlapunkra ill. a nyár 
végén megjelenő újságunkba… 

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

 

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 

Szeretettel köszöntjük  

a KONFIRMÁLÓKAT, imádkozva értük 
 

Finta András – Hidasi Ákos – Ökrös Dániel – Pálfi Konrád – 

Füstös Fruzsina – Kanizsai Kamilla – Kelemen Anna – 
Palásthy Nikoletta Dóra – Szűcs Réka 

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


 

BEVEZETÉS 
 

Minek örülünk ma? Miért, mi felett örülünk? 

Annak, hogy végre „konfirmál a gyerek”? Annak, hogy együtt a család? Annak, 

hogy végre úrvacsorázhatunk? Annak, hogy hitvallást tettek ezek az ifjak? Annak, 

hogy „működni látszik” a konfirmáció új rendje közösségünkben?  

Mi okoz nekünk igazán örömet – olyan örömet, mely beragyogja az egész életünket? 
 

1. 
 

Az első pünkösdöt átélt tanítványok, sőt az a háromezer ember – úgy képzelem a 

bibliai leírás alapján – elképesztő nagy örömet éltek át… Nem véletlen, hogy az 

értetlenkedők részegnek nézik őket. Hiszen hatalmas csoda tanúi voltak… 

Ezt megelőlegezve a jóval korábban, Jézus által szétküldött hetvenkét tanítvány is 

csodákat élt át, boldogan, szinte „megmámorosodva” jönnek vissza, és számolnak be 

az átélt csodákról. 

Ezt az örömöt élik át kétezer éve Jézus követői – egyrészt, amikor ők maguk 

felismerve a Szentlélek érintését önmagukban, megtérnek; másrészt, amikor a maguk 

lelki munkálkodása közepette tanúi Isten Lelke munkájának, és körülöttük az emberek 

hitre jutnak, lelki ajándékokat kapnak. 

Így vagyunk ezzel mi is, akik most látjuk konfirmálóinkat bizonyságot tenni. [**] 

Így voltunk vele együtt az idei IFI-KonfIFI táborban…! [**] Így voltunk ezzel egy 

régi-régi IFI táborban Velencén… [**] Ezt éljük át gyülekezeti táborokban [**], 

Keresztkérdések-sorozaton [**] és sok más gyülekezeti alkalmon… 

Sosem felejtek el arcokat, akik szemem előtt tértek meg… [**] Nem felejtem el 

annak az örömét, amikor láttam szolgálókká formálódni és hitben lángolni lelki 

testvéreimet – akikben felismertük a Lélek munkáját…! [**] Micsoda öröm mindez! 
 

2. 
 

A visszatérő hetvenkét tanítvány lelkesen ment vissza a Mesterhez. Jézus még 

magasabbra emeli a tekintetüket, még ünnepélyesebbé teszi mindazt, amit átéltek: 

„Láttam a Sátánt villámként leesni az égből.” Micsoda hatalmas mondat ez. 

Mindannak, ami a földön történik, a láthatatlan világbeli párhuzamát, hátterét mutatja 

meg – „ellebbentve a kettőt elválasztó fátylat” egy pillanatra.  

Igen, ez a háttere annak, amikor valaki megtér. Ez a háttere, amikor Isten Országa 

megjelenik egy közösségben! Ez a háttere a mai konfirmációnak is!  

Letaszíttatott a gonosz. Ennek a csapásnak az „utórezgése” hitre jutásotok! 

Gondoljunk csak bele ebbe mélyebben…! [**]  
 

3. 
 

Majd visszafordítja a tekintetet követőire Jézus, még tovább emelve a lelkeket: 

„Íme, hatalmat adtam nektek…” Felruházza őket erővel, hatalommal, megáldva 

őket, ígéreteket adva nekik. Kígyók, skorpiók: eszünkbe juthat az ősevangélium, 

vagy a a  Passió c. film, vagy a vándorlás ideje, esetleg a Márk evangélium vége, 

netán az Apostolok Cselekedeteiről írott könyv csodái mint jelek… 

Ennek az erőnek. hatalomnak, áldásnak és ígéreteknek a „sodrába álltok bele” ti is, 

amikor megáldunk benneteket a konfirmáció alkalmából! 

Ebbe állnak benne mindazok, akiket megérintett Isten Lelke. Azok, akiknek a 

Pünkösd ünnepe nem csupán szabadnap, népszokás, egyházi tradíció, „igazából-nem-

is-tudom-minek-az-ünnepe” – hanem, akik értelmükkel, érzelmeikkel, akaratukkal 

átélik Isten Lelkének valóságát, erejét… 
 

4. 
 

Azonban Jézus hirtelen, egy meglepő mondatot tesz hozzá mindehhez – én is ezt 

szeretném ezen az ünnepen mindnyájunk „szíve közepébe írni”: „…inkább annak 

örüljetek, hogy nevetek fel van írva a mennyben.” 

Nagy öröm a csoda átélése… Nagy öröm tudnia hátteret: hogy a gonosz legyőzetett 

Jézus által... Nagy öröm megkapni és tapasztalni a Szentlélek sok-sok ajándékát… 

Ám INKÁBB annak örüljetek, hogy a nevetek fel van írva abba a mennyei 

könyvbe, melyről a Jel 20,12 is beszél: kinyittatik egy „másik könyv”, az élet könyve, 

és a halottak ez alapján ítéltetnek meg (cselekedeteik szerint). Ez az a könyv, melyről 

a Zsid 12,23-ban olvassuk, hogy az Isten népe, a gyülekezet fel van jegyezve az élet 

könyvében. Ez az a könyv, ahová Pál szerint Kelemen [**] és mások neve ott szerepel 

(Fil 4,3). 

Hogyan is kezdtük ma? Minek örülünk ma? Miért, mi felett örülünk? Mi okoz 

nekünk igazán örömet – olyan örömet, mely beragyogja az egész életünket? 

Hadd kérdezzelek, hát: Okoz-e az egész életedet beragyogó örömet, hogy be van 

írva a neved az Élet Könyvébe? 

Milyen megtisztelő, ha valahol látjuk a nevünket: nyomtatva egy névtáblán, vagy 

egy sajtótermékben, egy sportverseny kijelzőjén, egy emlékkönyvben, egy 

márványtáblán…! Pedig ezek mind oly mulandók…! [**] A mennyei Élet Könyve 

örökkévaló, és abból nem törlődik ki a nevünk! Belegondoltatok már ebbe? Micsoda 

kegyelem ez! 

Milyen szégyen Nemecsek Ernő számára, amikor csupa kisbetűvel kerül be a neve 

a füzetbe! Milyen fontos mozzanat, amikor csupa nagybetűvel beírják a hős nevét – 

sajnos mér későn.. Milyen rossz érzés, ha valahova egyáltalán nem kerül be, nem 

kerül fel a nevetek – pedig ott kéne szerepeljen, de kifelejtik véletlenül vagy direkt…!  

Vajon ott lesz-e a neved egyáltalán abban a könyvben Odaát? A ma konfirmálók 

neve ott szerepel emléklapon, ajándék Bibliában, liturgiás lapon, és az Egyházközség 

anyakönyvében. De ez mind semmi, ahhoz képest, hogy a mennyei könyvben ott áll a 

nevük!De ez mind semmi, ha ama mennyei könyvben nem áll ott a nevük! 

Adja meg az Úr, bizonyítsa meg szívünkben Szentlelke által, hogy nevünk ott áll 

majd az Élet Könyvében – és töltse el a szívünket egy életen át tartó, mindent átható, 

örökkévaló öröm! 

ÁMEN! Soli Deo Gloria!    Sóskuti Zoltán 


