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I S T E N T I S Z T E L E T  

2 0 1 7 .  J Ú N I U S  1 8 .  
„ LELKÜNK BIZTOS ÉS ERŐS HORGONYA”  címmel 

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

 

 

 

 OLVASMÁNY: 1Móz 15:1-18 

 

 ALAPIGE: Zsid 6: 12-19  

„…kövessétek azokat, akik hit és türelem által 

öröklik az ígéreteket.  

Amikor Isten Ábrahámnak ígéretet tett, önmagára 

esküdött, mivel nem esküdhetett nagyobbra, és így szólt: 

„Bizony, gazdagon megáldalak, és nagyon 

megsokasítalak.” És így, miután Ábrahám türelemmel 

várt, beteljesült az ígéret.  

Mert az ember önmagánál nagyobbra esküszik, és 

minden ellenvetésnek véget vet, mindent megerősít az 

eskü. Ezért Isten, mivel még teljesebben akarta 

megmutatni az ígéret örököseinek, hogy elhatározása 

változhatatlan, esküvel vállalt kezességet.  

Így ez a két változhatatlan tény, amelyekben 

lehetetlen, hogy Isten hazudjon, erősen bátorít minket, 

akik odamenekültünk, hogy megragadjuk az előttünk levő 

reménységet. Ez a reménység lelkünknek biztos és erős 

horgonya.” 

 
 

 

 

 

 AZ ISTENTISZTELET LITURGIÁJA: 
 

  CSEND – Mi jut eszedbe, ha meghallod ezt a 

szót: „ígéret”? Tettél már ígéretet Istennek? Isten 

tett már ígéretet neked?  

  Köszöntés 

  Fennálló ének: 25:1 („Szívemet hozzád...”) 

  Főének: KÉ 18 

   („Olyan Istenem van…”) 

  Fohász 

 Olvasmány [ld. középen] 

  Imádság 

  Gyermekek az Úr asztala körül 

   Igehirdetés előtt: 171. (Megáll az Istennek Igéje) 

  Alapige: [ld. középen] 

 Igehirdetés [ld: vázlatosan túloldalon] 

  Csendes ima 

  Ráfelelő ének:   

 

 

 

 

. 

 

  Imádság    Miatyánk 

  Hirdetések [ ld: jobboldalon]  

  Záró ének: 231/1-3. („Uram, a Te Igéd nekem…”) 

  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: 

 

 Beszámoló:  

o Gyülekezeti gyerek-focicsapatunk mérkőzése;  

o Bibliaköri záróalkalom;  

o Szolgáló munkatársak imareggelije  

 Jún. 25. 15:30 Női kör – témánk: Reziliencia  

 Találtunk egy kulcscsomót. Érdeklődni Szabó 

Zsuzsánál lehet 

 Nyári táborunk ideje alatt kedd és szerda délutáni 

ügyeletbe segítőt keresünk (júl. 11-12) 

 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!] 

 Június 1. - augusztus 31. között urnatemetőnk pénteki 

napokon 18.00 - 20.00 óra között tart nyitva 

 Istentisztelet alatti gyermekmegőrzésre várunk 

jelentkezőket 

 2017. aug. 26. Pauló Máté és Deme Kriszti esküvője  
 

SZÜLETÉSNAPOSOK KÖSZÖNTÉSE 

RENDSZERES ALKALMAINK:  Kedd 1000: Baba-Mama Kör 

 Szerda 900: Bibliaóra  Szerda 1830: Kérdések órája *1. és 3. szerda 
 Péntek 1730 KonfIFI-IFI  Vasárnap 900: Kánon Kör   

Vasárnap 1000: Istentisztelet  

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 

Az Úr jósága, hogy még élünk a földön, 

mert az Ő  irgalma soha véget nem ér. 

Újjáéled reggelre, minden reggelre, 

nagy a Te hűséged ó, Urunk, 

nagy a Te hűséged! 

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


 

Mi jut eszünkbe, ha meghalljuk ezt a szót: „ígéret”? [*] 

A bibliai szakaszban megjelenő Abrám lelkiállapotától, 

aki évekkel korábban nagyon konkrét ígéretet kapott 

Istentől (1Móz 12). Ez 2 kézzelfogható dolgot jelentett a 75 

éves, gyermektelen Abrám számára: utódot és saját földet.  

Ő pedig elindul és el is érkezik Kánaán földjére, az Úr 

háromszor is megerősíti az ígéretét – de éppen ez a 

probléma: minden egyes ilyen alkalom arra a kérlelhetetlen 

tényre emlékezteti Ábrahámot: még nem vált valóra az 

ígéret; telik-múlik az idő. Lassanként teljesen elcsügged: 

Uram, nem értelek… Adtad ezeket a hatalmas ígéreteket, de 

mit látok belőlük? Nincs fiam! Isten pedig nagyon 

türelmesen újra megismétli az ígéretét. [*] 

 

„Abrám pedig hitt Istennek.” Persze, mi is hiszünk 

Istenben. De vajon hiszünk-e Istennek? Elhisszük-e, hogy 

igaz, amit mond, igazak az ígéretei? Ez a reménység 

lelkünknek biztos és erős horgonya?  

Te miben reménykedsz? Mi az, ami viszonylagos 

biztonságérzetet, kiegyensúlyozottságot ad az életben? A 

munkád? A tehetséged, rátermettséged, képességeid? A 

külsőd? Az egészséged? A bankszámla-kivonatod? A párod? 

A családod? Ha körülményekben vagy emberekben keresed 

a biztonságod, akkor úgy élsz, mint az a csónak, amelyik 

nem a tengerfenék sziklás talajába erősítette a 

horgonyát, hanem csak hagyja, hogy a vízben 

hánykolódjon a hullámokkal. Ha valódi reménységre 

vágysz, valami olyanban kell horgonyt vetned, ami nem 

változik az apály-dagály hullámaival; ami szilárdabban áll 

a szikláknál is. Így horgonyzott le Ábrahám Isten 

ígéreteiben – mert az Úr elképesztő módon biztosította őt az 

ígéretei megbízhatóságáról.  

Hiszen Ábrahám ugyanolyan ember volt, mint mi: 

sokáig kétségeskedett, értetlenkedett, bizonytalankodott. 

„Ó, Uram, Uram! Miből tudom meg, hogy én öröklöm azt?” 

Isten válasza: hozzon különböző állatokat. Ábrahám pedig 

megy, hozza az állatokat, félbevágja és elhelyezi őket 

egymással szemben.  

Ma, amikor szerződést köt két ember, akkor bemegy 

egy ügyvédhez, közjegyzőhöz, vagy szerez két tanút, és 

aláírják a hivatalos papírokat. S mindenki tudja: 

következményei vannak, ha valamelyik fél nem tartja 

magát a szerződéshez. [*] Ábrahám korában az adott szó, az 

eskü ugyanígy számított. Sőt, ennél a szövetségkötési 

formánál kiábrázolták, mi lesz a következménye annak, ha 

valaki megszegi a szövetséget, s ezzel átkot von magára 

(ld. Jer 34:18). A szövetségkötés során állatokat vágtak 

szét (a héberben: szövetséget vágni), és a szövetségre lépő 

felek át kellett, hogy menjenek a húsdarabok között, ezzel 

vállalva az átkot: Ha megszegem a szövetséget, úgy haljak 

meg, ahogyan ezek az állatok elpusztultak!  

Amikor Isten azt mondta Ábrahámnak, hogy hozzon 

állatokat, Ábrahám tudta, mi fog következni – mégsem 

minden úgy történt, ahogy ő képzelte. Mert ami történt, az 

valószínűleg Ábrahám legvadabb álmait is felülmúlta. 

Először is megjelenik az Úr füst és lángoló tűz képében, 

keresztülmegy a szétvágott húsdarabok között, ezzel 

magára vonva az átkot: ha nem tartom meg az ígéretemet, 

történjen meg az elképzelhetetlen: a halhatatlan Isten 

szenvedje el a halált, a mindenható Isten szenvedje el az 

erőtlenséget… Ez már önmagában felfoghatatlan. De talán 

Ábrahám így gondolkodhatott: „Istenem, igazából nem is az 

a kérdés számomra, hogy Te megszeged-e az ígéreteid, 

hanem: mi lesz, ha én nem teljesítem az én részem??” 

(Jogos félelem, mert előtte-utána több alkalommal olvassuk, 

ahogy Ábrahám hitetlenkedett, magánakciókba kezdett, 

hűtlenné vált Istenhez – bár tényleges ígéretet nem is kér 

Isten az ősatyától.) 

 

És ez nekünk is mindig kérdés. [*] Képtelenek 

vagyunk betartani az Istennek tett ígéreinket, s 
elkezdünk rettegni: Vajon mikor jutok el oda, hogy Isten 

bosszúsan felsóhajt: Betelt a pohár. Ez már a 999. eset, 

hogy megszegi az ígéretét. Elég volt.  

Amit Isten ehelyett tesz, az valami egészen döbbentes 

és egyedülálló. Általában valamelyik nagyhatalom kötött 

ilyen szövetséget egy vazallussal; az előbbi védelmet, 

biztonságot, jólétet ígért, az utóbbi pedig hűséget, 

engedelmességet, adófizetést stb. Vagy mindketten 

átmentek az állatok között, vagy csak a vazallus. De olyan 

sosem fordult elő, hogy a nagykirály megy át egyedül! Isten 

itt azt mondja: Ábrahám, én vállalom az átkot 

mindkettőnkért. Ha én megszegem az ígéretem, ez történjen 

velem – s ha te leszel hűtlen hozzám, akkor is velem 

történjen meg ez! 

 

Ez az evangélium. [*] Isten tényleg magára vállalta 

az átkot, hogy miénk lehessen az áldás. Évszázadokkal 

később újra sötétség borult a földre Jézus halálakor, aki 

nem szállt le a keresztről, pedig megtehette volna. 

Megtörtént a lehetetlen: Isten Fia meghalt: „megváltott 

minket a törvény átkától úgy, hogy átokká lett értünk, azért, 

hogy Ábrahám áldása Jézus Krisztusban a népeké legyen, és 
hogy a Lélek ígéretét hit által megkapjuk.” (Gal 3:13-14) A 

zsidókhoz írt levélben pedig ezt olvassuk:  …bízhatunk 
abban, hogy bemehetünk a szentélybe Jézus Krisztus vére 

által, azon az új és élő úton, amelyet ő nyitott meg előttünk a 

kárpit, vagyis az ő teste által (Zsid 10:19-20). Jézus 

halálakor kettéhasadt a kárpit (ld. a szövetségkötésnél az 

állatok): szabad az út az Atyához, miénk az áldás, az 

üdvösség.  
 

Mit jelent most ez számunkra? Azt, hogy gyakorlatilag 

minden problémánk abban gyökerezik, hogy nem 

hiszünk Isten ígéreteiben. [*] 

Minden alkalom, amikor mást gondolok, mondok vagy 

teszek, mint amire Isten hív, erre vezethető vissza: nem 

tudok megnyugodni Isten szeretetében; nem hiszem el, 

hogy Isten jelenléte jobb bárminél, ami után éppen 

ácsingózom, törekszem. Nem hiszem el, hogy a 

boldogságom Istennél találom meg. A horgonyom nem a 

sziklába kapaszkodik, mert nem bízom Isten ígéreteiben. 

Hogyan lehet hát leereszteni a horgonyt? Ahogyan 

Ábrahám tette: őszintén tárd fel a szíved Isten előtt. Ha 

odamegyünk hozzá: „De Uram, miből tudom meg, hogy 

tényleg igaz, amit mondasz?” – Isten nem háborodik fel, 

hanem felnyitja a szemünket arra a temérdek 

bizonyítékra, ami garantálja a szavahihetőségét. Ahogy 

Keresztelő János is feltette a kérdést Jézusnak: Te vagy-e az 

Eljövendő, vagy mást várjunk? (Mt 11) Jézus pedig nem 

ráförmed: Hogy mered megkérdőjelezni?! Hanem rámutat a 

tényekre: „vakok látnak, és bénák járnak, leprások tisztulnak 

meg, és süketek hallanak, halottak támadnak fel… Ezek után 

hiszel bennem?”  
 

Ábrahám a két ígéretből egyet látott beteljesedni, s 

azt is csak részlegesen. Mi is részei vagyunk az 

Ábrahámnak tett ígéret beteljesedésének! Akik hiszünk Isten 

ígéretének, mi is egy-egy ilyen csillag vagyunk! (ld. Gal 

3:7) Mert Isten beteljesíti az ígéreteit – ezt 
megtapasztalhatjuk nap mint nap már itt a földön, s 

végső, teljes formájában az örök életben. Keressük, 

kutassuk, ismerjük hát meg Isten ígéreteit, hogy ez a 
reménység legyen lelkünknek biztos és erős horgonya.   
      Kozák-Bella Virág 

 


