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„ É L N I  A Z Z A L ,  A M I  A  M I É N K ”  címmel 
Igét hirdet: Sóskuti Zoltán lp. Keresztel: Kozák-Bella Virág lp. 

 ALAPIGE: 5MÓZ 29,28 
„A titkok az Úréi, ami Istenünkéi, a kinyilatkoztatott dolgok pedig a 
miénk és a fiainkéi mindörökké, hogy teljesítsük ennek a 
törvénynek minden Igéjét.” 

 

 OLVASMÁNY: ZSOLT 119,96-112  
* a régi Károli fordítás szerint 

Látom, minden tökéletes dolognak vége van, de a te parancsolatodnak 
nincs határa. Mely igen szeretem a te törvényedet, egész napestig 
arról gondolkodom! Az én ellenségeimnél bölcsebbé teszel engem a te 
parancsolataiddal, mert mindenkor velem vannak azok. Minden 
tanítómnál értelmesebb lettem, mert a te bizonyságaid az én 
gondolataim. Előrelátóbb vagyok, mint az öreg emberek, mert 
vigyázok a te határozataidra. Minden gonosz ösvénytől 
visszatartóztattam lábaimat, hogy megtartsam a te beszédedet. Nem 
távoztam el a te ítéleteidtől, mert te oktattál engem. Mily édes az én 
ínyemnek a te beszéded; méznél édesbb az az én számnak! A te 
határozataidból leszek értelmes, gyűlölöm azért a hamisságnak minden 
ösvényét. Az én lábamnak szövétneke a te igéd, és ösvényemnek 
világossága. Megesküdtem és megállom, hogy megtartom a te 
igazságodnak ítéleteit. Felette nagy nyomorúságban vagyok; Uram, 
eleveníts meg a te igéd szerint. Szájamnak önkéntes áldozatai 
legyenek kedvesek előtted Uram! és taníts meg a te ítéleteidre. Lelkem 
mindig veszedelemben van, mindazáltal a te törvényedről el nem 
feledkezem. Tőrt vetettek ellenem az istentelenek, de a te 
határozataidtól el nem tévelyedtem. A te bizonyságaid az én 
örökségem mindenha, mert szívemnek örömei azok. Az én szívem 
hajlik a te rendeléseid teljesítésére mindenha és mindvégig. 

 
 

 AZ ISTENTISZTELET LITURGIÁJA: 
 

  CSEND – Istentisztelet előtt 5 perccel 
Milyen konkrét jelei vannak az Isten iránti 

érdeklődésemnek? Szenvedélyesen érdekel az, amit 
Isten magáról elmondott nekünk? 

 

  Köszöntés 
  Fennálló ének: 329:2 („Nem éltem még...”) 
  Keresztelés: Zsolnai Dominik 
 

  Fő ének: KÉ 11 („Jöjj az Úr vár reád...”) 
 

  Fohász  
  Olvasmány [ld. középen] 
  Imádság 
  Igehirdetés előtt: 154  

(„Úr Jézus, mely igen drága…”)
  Alapige: [ld. középen] 
 Igehirdetés [ld: túloldalon] 
 

  Csendes ima 
 Ráfelelő ének: 119, 52-53  

(„A te beszéded ékes és drága…”)
  Ima 
  Miatyánk 
 

  Hirdetések [ld. jobb oldalon] 
 

  Záróének: 196: 1-3;7  
(„Mondjatok dícséretet…”)

  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: 
Jövő héten ELMARADNAK a hétközi alkalmak a 

gyülekezeti tábor miatt. Szerdán 9 órától azonban 
nyitva lesznek a termek: el lehet jönni beszélgetni, 
énekelni, imádkozni… 

Egyébként nyáron szerdánként megtartjuk a 
Bibliaórákat; ahogy a KonfIFIs és IFIs fiataljainknak
is lesz nyáron alkalom, közösen, minden pénteken 
1730–tól –  Istenünk megsegítő kegyelmében bízva. 

Úrvacsora legközelebb: aug.20. (ill. a táborban) 
Közelgő temetések: Lakatos Andrásné sz. Csáki 

Borbála: 07.17. 1300;  Id. Makai László: 07.19. 1900 
A 3. osztályosnál kisebb gyermekek számára 

szeretnénk gyerekmegőrzést biztosítani nyáron az 
Istentisztelet alatt – de csak azokon a vasárnapokon 
lesz erre lehetőség, amikor van előre (!!!) 
jelentkező erre a szolgálatra a szülők, gyülekezeti 
tagok közül. Google Drive-on követhető ez a szülők 
számára. További információ Oláhné Nagy Anitánál. 

Kozák-Bella Virág lelkészünktől  a július 23-ai 
Istentiszteleten búcsúzunk el  

ÚJ BANKSZÁMA számunk bal felső sarokban! 
JÚN.1. –AUG.31. péntekenként csak 18.00-20.00 között

lesz nyitva altemplomi urnatemetőnk! Szabó Zsuzsa 
hivatali munkatárs mellé várunk segítőket a következő 
ügyeleti időpontokban: 07.11.; 08.08.; 08.09. 

SZÜLETÉSNAPOSOK KÖSZÖNTÉSE 

RENDSZERES ALKALMAINK:  
 Kedd 1000: Baba-Mama Kör  Szerda 900: Bibliaóra  

 Péntek 1730 IFI-KonfIFI   Vasárnap 1000: Istentisztelet 

 

nyáron szünetelnek: Házi Biblia Körök; Kánon Kör; Kérdések 
órája; Férfi- és Női Körök; hittanórák; korosztályos gyerek-
istentiszteletek; Fociedzés… – szeptembertől folytatjuk… 



 

R Á H A N G O L Ó D Á S  
Kit ne érdekelnének a titkok? Csak kevesek ritka 

pillanata, amikor valamiről megtudják, hogy titok, és azt 
békésen meg is hagyják titoknak, nem feszegetik. 

Igaz ez a mindennapi életben – szeretnénk tudni a 
munkatársaink [**] vagy éppen a híres emberek, sztárok 
titkairól [**]. Ma már a halott művészek féltve őrzött 
titkainak felfedése is nagy érdeklődésre tart számot – meg 
lehet vele könyveket [**], műsorokat tölteni. Mindig lesz, 
aki olvassa, vagy az ilyen műsorokat nézi. A tudományt és 
a felfedezőket mindig is ez hajtotta: megtudni, amit eddig 
nem tudtunk, ami eddig rejtve volt előlünk… [**] Vallási 
kérdésekben aztán igazán sok a megfejteni, kikutatni, 
feltörni való titok! Honnan lett Isten? Miért van sátán, 
hogyan lett? Pontosan hogy lesz a halál után? Miért 
Ábrahámot vagy Mózest vagy Pétert apostolt választotta az 
Úr? Hogy fért be annyi állat a bárkában Noé idején? 
Folytathatnánk a sort… 

Mit is olvastunk? „A titkok az Úréi, ami Istenünkéi, a 
kinyilatkoztatott dolgok pedig a miénk…” Érdekes: minket 
mindig a titkok érdekelnek – és a kinyilatkoztatott dolgok 
pedig alig… Minket valahogy mindig az érdekel jobban, 
amit Isten nem mondott el, „nem kötött az orrunkra” – 
legyen az egy elméleti-teológiai kérdés vagy éppen saját 
életünk által felvetett kérdés (ami szintén teológia!). Erről 
beszél Ádámék bűne is!  

1 .  
Valóban nehéz elfogadni, hogy valami titok…! De az 

miért nehéz, hogy, amit kaptunk, amit kinyilatkoztatott az 
Úr, az iránt érdeklődjünk? Azt mondhatod: „eljöttem a 
templomba ma is”, „engem érdekel Isten” – és el is 
hiszem. Tényleg nagy dolog! Ám Isten jóval többet 
mondott el, mint, amit valaha itt hallottál! Nem érdekel? 

Miért nem érdekel? Miért nem érdekel annyira? Miért 
nem hoz annyira izgalomba, mint egy titok felfedése, 
megfejtése…? Ha érdekelne, ha izgalomba hozna, akkor 
minden nap olvasnád a Szentírást – kutatva, keresve, 
örülve annak, mi mindent megosztott veled Isten! Ha 
kinyilatkoztatott dolgok érdekelnének igazán, akkor 
igyekeznél minél mélyebben megismerni, megérteni!  

Mik ennek a jelei? Ennek jele, hogy a Biblia mellett 
sok lelki könyvet olvasol, hogy sok időt töltesz imával, 
hogy igyekszel megismerni a Régieket és mindazt, amit 

rajtuk keresztül nekünk ajándékozott az Úr. [**] Akkor a 
könyvterjesztésünk miatt nem lehetne bejönni a templomba 
és kimenni Istentisztelet után. [**] Hány lelki könyved van 
otthon? Mennyit olvastál belőlük? [**] Azt mondod: „én 
nem vagyok az a könyvolvasó típus”. Rendben. És akkor 
min keresztül mélyül el a hited? Hogy ismered meg a 
kinyilatkoztatott dolgok csodálatos kincsestárát? Eljössz 
vasárnap? Hát az nem lesz elég… Jársz minden 
gyülekezeti alkalomra, csak hogy az Úrról tanulj? És 
tényleg megbecsüljük az alkalmakat? [**] Azt mondod – 
kihúzva magad: „én református vagyok”. Nagyon jó! És 
mikor tanulmányoztad át utoljára a Heidelbergi Kátét 
vagy a Második Helvét Hitvallást? Olvastad valaha 
ezeket? Tudod-e az értéküket – mit jelentenek református 
identitásunkra nézve? Talán azt válaszolod magadban erre: 
„Nekem azok túl bonyolultak, túl régiek…” Igazad lehet. 
De akkor mi van helyette? Min alapul a hited?  

Amiről szólok, az egyfajta „lelki igényesség” vagy 
„lelki kíváncsiság”. Jellemez-e minket ez? 

2 .  
Mi, a titkainkat féltve őrizzük, és csak néhányak előtt 

nyitjuk meg. Így is van rendjén. Felbecsülhetetlen érték 
egy-egy emberi élet, egy személyiség, annak minden 
részlete, szokása, szavajárása és titka! Milyen nagy 
megtiszteltetés, ha valaki megnyitja magát előttünk! [**] 
Amint „beleléphetünk egy-egy emberi lélek palotájába”, 
megrendülve, tisztelettel, finom léptekkel, de kíváncsian, 
érdeklődve haladunk benne… [**] Hát ha a Mindenható 
Teremtő Isten nyitja meg magát…? Levett sarukkal, 
megrendülve, tisztelettel, finom léptekkel, de kíváncsian, 
érdeklődve lépünk be a „Kegyelem Királyi Palotájába”? 

Az Ószövetség embere térdre hullott és figyelt, amikor 
az Úr szólt – valamit kinyilatkoztatott önmagából. Ezért 
volt olyan fájdalmas Mózes számára, amikor a kőtáblákkal 
lejön a kinyilatkoztatás (kijelentés) hegyéről, és bűnben 
fetrengve találja népét a szent pillanatban… [**] Mi 
mindent elmondott magáról Isten az ótestamentumi 
időkben! És mi ezt olvashatjuk! Mi erről tanulhatunk! Mi 
ezt továbbgondolhatjuk! Micsoda megtiszteltetés! 

Az Újszövetség óta pedig Isten hatalmasan feltárult 
előttünk! A Jelenések könyve még az elrejtett végső idők 
előtt és a Menny előtt is „fellebenti a fátylat néhány 
pillanatra”…! [Mert Isten szép lassan, az üdvtörténet 
során, egyre jobban és jobban fedte fel magát…!]** 

Jézusban széles tárta titkai kapuját, újszövetségi 
kinyilatkoztatása lenyűgöző, megdöbbentő, izgalmas és 
gyönyörű…! Hiszed-e, vallod-e mindezt? Élsz-e vele? 
Tűzbe hoz ez? Annyira, hogy időt szánj arra, hogy 
elmélyülten olvasd az Igét? Annyira, hogy egy drága 
könyvet vegyél róla? [Mi mindenre költünk igen nagy 
pénzeket…! Erre miért nem?]** Annyira, hogy munka 
után fáradtan is eljöjj egy-egy gyülekezeti alkalomra – 
megbecsülve az alkalmas időket? 

A 119. zsoltár íróját lenyűgözte Isten Igéje, beszéde, 
törvénye. Szüntelen arról gondolkozik, nem tud betelni vele 
– ahogy olvastunk ebből egy kis „szemelvényt” az 
Olvasmányunkban. Hol van ez a szenvedély a mi Isten-
keresésünkből? „Elpiszmogunk” a titkok feszegetésével, 
miközben Isten Kijelentése/Kinyilatkoztatása itt van 
előttünk! A  m i é n k : „a kinyilatkoztatott dolgok pedig a 
miénk”!!! És mi mégsem élünk vele. Senki közülünk nem 
él vele annyira, amennyire gazdag és kimeríthetetlen! [Én 
sem – magamhoz is szólok, sőt elkeserít, mennyire tunya 
vagyok mindezekben…!]** Hogyan lehetünk ennyire 
„igénytelenek” lelki értelemben, ennyire szenvedély 
nélküliek? Hogy lehet így Jézus követni? Hol van belőlünk 
az etióp kincstárnok lelkes olvasása; vagy Barnabás 
mindent odaáldozó odaadása; a Pált körülvevő zsinagógai 
zsidók [**] érdeklődése? Másképp: Testvéreim, mi 
mindenről maradunk le…! 

E P I L Ó G U S  
Igen, „a kinyilatkoztatott dolgok pedig a miénk” – és 

úgy folytatja az Írás: „és a fiainkéi mindörökké, hogy 
teljesítsük ennek a törvénynek minden Igéjét.” Miért is 
kaptuk tehát? Azért, hogy engedelmeskedjünk – és így 
helyünkre kerülve, boldogan éljünk. Azért, hogy erre 
hívjuk utódainkat – mert ez az örökkévaló út!  

Ezt a nagy Igét egy intés keretében kapta Izrael népe 
Mózes ötödik könyvében. Ugyanis Isten megismerése, a 
kinyilatkoztatott dolgok ismerete és tanulmányozása nem 
valamiféle „intellektuális kaland”, nem „művelődés”, nem 
„szellemi kikapcsolódás”, nem „néhány kopasz teológus 
elszigetelt tudományos értekezése”, hanem az ÉLET 
maga! Arra való mindez, hogy helyesen, engedelmesen és 
szentül éljünk – hogy tisztuljunk, erősödjünk és készüljünk 
az Úr elé! Minden igaz teológia, lelki mozdulat erre való!  

Erre a lelki igényességre, a szó legjobb értelmében vett 
teológizálásra, tanulásra hívlak mindnyájatokat…    S.Z. 


