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„ L E L K I  U T U N K ”  címmel 
Igét hirdet: Sóskuti Zoltán lp. Keresztel: Kozák-Bella Virág lp. 

 OLVASMÁNY: ZSOLT 40, 1-6 
 ALAPIGE: MT 13, 44-46 

„Hasonló, a mennyek országa a szántóföldben elrejtett kincshez, 
amelyet az ember miután megtalált, elrejt, majd örömében elmegy, 
eladja mindenét, amije van, és megveszi azt a szántóföldet. 
Hasonló a mennyek országa a kereskedőhöz is, aki szép 
gyöngyöket keres. Amikor egy nagy értékű gyöngyre talál, elmegy, 
eladja mindenét, amije van, és megvásárolja azt.” 

 

Várni az Urat – hogy jöjjön, szóljon, csodát tegyen… Jó lenne, 
megerősítene, sziklára állítana fel! Jó lenne, ha biztossá tenné lépteimet. 
Boldognak lenni és másoknak is elbeszélni mindezt…  

Erre vágyakozunk – és ennek útját kerestük a táborban. Rátaláltunk az 
egyedüllétre, a Csendre, mely az Istennel és önmagunkkal való találkozás 
helye, ideje lehet. Ebben néhány soros elmélkedés, kérdések (melyek 
személyes válaszunkra vártak), Igék segítettek minket – melyeknek 
átélésével, gyümölcseivel, fájdalmával mentünk a csoportbeszélgetésekre 
(megosztva, tovább beszélgetve). Végül rövid, összefoglaló elmélkedések 
zárták minden nap a délelőtti lelki utat. Ebbe tekintünk most bele: 
MILYEN ÚTON ÉR A LÉLEK a 40. Zsoltár imádságának 
megtapasztalásáig… Két példázat segít minket ebben: a szántóföldben 
elrejtett kincsről illetve az igazgyöngyről szóló példázatok.  

 

1.) Csendben állok, jelenlétedben 
     Tiszta színed keresem 
     Csendben állok, terád várok szüntelenül 
     Vágylak, Uram, megismerni még jobban 
2.) Gyorsan lépek, hátra nem nézek 
     Jutalom az ígéret 
     Futok egyre, az akadályt mind félreteszem 
     Célom csak egy: megismerni Téged 

 AZ ISTENTISZTELET LITURGIÁJA: 
 

  CSEND – Istentisztelet előtt 5 perccel 
Kérdések ld. a lap másik oldalán jobb oldalon!!! 

 

  Köszöntés 
  Fennálló ének: 66:1 („Örvendj...”) 
  Fő ének: 164 („Kegyes Jézus, itt vagyunk...”) 
 

  Fohász  
  Olvasmány [ld. középen] 
  Imádság 
  Igehirdetés előtt: „Csendben állok…”     
  Alapige: [ld. középen] 
 Igehirdetés [ld: túloldalon] 
 

  Csendes ima 
 Ráfelelő ének: „Csendben állok…”  (újra)   
  Ima 
  Miatyánk 
 

  Hirdetések [ld. jobb oldalon] 
  Karsai László és Ildikó megáldása 

házasságkötésük 20. éve alkalmából 
 

  Záróének: 199  („Adjunk hálákat…”) 
  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 a Gyülekezeti táborról 
Árki Pál és Teodóra a tábori Istentiszteleten 

konfirmáltak 
Ma, Istentisztelet után rövid presbiteri gyűlés lesz. 
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 jövő vasárnapi 
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; Imaalkalom; Kánon Kör; 
Kérdések órája; Férfi- és Női Körök; hittanórák; korosztályos 

gyerek-istentiszteletek; Fociedzés… – szeptembertől folytatjuk… 

Refrén: 
Uram a vágyam,  

hogy hangod hallhassam 
Ismerni még  jobban 

Lelkem úgy várja,  
hogy arcod láthassa 
Ismerni még  jobban 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Sóskuti Zoltán – a táboros anyag összefoglalásaként. 

Isten előtt lenni? 
Mindig ott vagyunk. Az 
imádság kihívása az, 
hogy mi tudatosan 
belehelyezkedünk-e 
ebbe a valóságba, 

engedjük-e magunk 
számára Isten 
jelenvalóságát 

megélni… 

Hitünk és életünk 
egységes valóság – így 

útkeresésünk, úton 
járásunk is együtt hat 

ki ezekre, mint 
egységre. 

  

A pillanatban ott van múlt, jelen és jövő: megállva, elcsendesedve, 
visszagondolva arra, ami (látszólag) elmúlt; megnevezve azzal, ami 
van; kimondva azt, amit várunk, amitől félünk – mindezt Isten színe 
előtt elmélkedve – elmélyülhetünk a magunk lelkében, és ott 
rátalálhatunk Istenre, úgy, amint vagyunk. 

Az elmélkedés és imádság illetve az ÉLET összetartoznak.  

Érdemes l a s s a n  m e g t a n u l n i  az Isten előtti Csendet, 
rendszeresen és elmélyülten Igét olvasva, imádkozva, gondolkozva 

ráérezni az Úr jelenlétére, üzenetére, vezetésére. 
 

 Mit csinálok itt? Ki vagyok én? 
 Mi a legértékesebb az életemben?  
 Mi foglalja le a leginkább gondolataimat? 
 Miről beszél eddigi életem – mit mond rólam, az 

emberi kapcsolataimról, fontossági sorrendemről? 
 Milyen „szerepeket játszok”?  
 Milyen bűnök terhelnek, amiket el kellene 

hagynom? 
 Mi van ezek mögött – mit gondolok magamról 

én? 
 

o Mindezek között – mi és ki nekem Isten? 
o Mit jelent számomra a keresztségem? 
o Mit mond Isten rólam sebeimen keresztül? 
o Tudok bízni Istenben, Rá tudom bízni az 

életemet – mit jelent(ene) ez konkrétan itt és most? 
o Milyen adottságokat, tehetségeket, erősségeket, 

kharizmákat kaptam Istentől? 
o Miben fedezem fel Isten-képűségemet? 
 

 Kik vágynak, várnak leginkább az én szeretetem 
után – hogyan tudnék ebben erősödni feléjük? 

 VAJON ISTENNEK MI A TERVE AZ 
ÉLETEMMEL? 

Csak az léphet bátran az emberek elé, aki szívesen 
rejtőzködik. Csak az szólhat bátran, aki szívesen hallgat. 

Csak az vezethet bátran, aki szívesen vállalja az alárendelt 
szerepét.”           (Kempis Tamás: Krisztus követése I/20/II.) 

KI 
VAGYOK 

ÉN? 

KICSODA 
ISTEN? 

ISTEN 
és ÉN? 

KINCS: A kincskeresők bátrak, céltudatosak, fegyelmezettek – és mindezekben kitartóak. Lelki 
életünkben is szükségünk van efféle fegyelemre a figyelemben. 
Isten kincseket készített nekünk – de mi beérjük kevesebbel, a könnyebbel, a múlandóval. 
Nemcsak a kincs a lényeg – hanem a hozzá vezető út is, ebbe energiát kell fektetni, hogy igazán 
szép legyen, akkor is, ha végső soron minden lépés ezen Kegyelem. 

SZEM: Fontos a látás. Nem mindegy, mit látok, mire nézek. Napjaink vetítenek rólunk – benne 
tennivalóink, vágyaink, félelmeink. Amit látok, amire nézek, meghatároz engem. 
A Lelki Csendben Isten tisztítja, gyógyítja, visszaadja a látásomat. Mennyi mindenem van, amit 
olyan természetesnek vettem…! Mennyire nem fontos, amik lekötöttek, amikért loholtam…! 
Mennyi mindennel nem törődtem, amik igazán értékes és fontos! 
Szemünk lesz arra, ami van, ami igazán fontos – Vele már másképp látok. Ami eddig kicsi, 
jelentéktelen volt, hirtelen naggyá lesz – ami pedig nagynak tűnt, hirtelen jelentéktelenné válik… 

LEBORULÁS: Fáradt, sebzett, bűnös lelkünk terhe alatt leborulunk Isten előtt megrendülve – és ez a 
megrendülés még erőteljesebb, amikor megismerjük, meglátjuk Isten erejét, hatalmát, igazságát, 
nagyságát; átéljük, felfedezzük szépségét, kegyelmét, szeretetét, irgalmát. Akkor leborul a 
tisztátalan a Tiszta előtt. Az ilyen lélek a bűn mögé néz: mit is mond rólunk, milyen hiány kényszerít 
bele. Az ilyen lélek a bűnön túl néz: tudja, a gonosz visszahúzó, vakító, erőt elszívó akarata áll 
mögötte. Az ilyen lélek a bűn fölé néz, meglátva a bocsánatot adó, irgalmas Istent. 
Az ilyen lélek már tudja azt, hogy mit kell elfogadni úgy, ahogy van, és mit kell elhagyni. A baj ott 
kezdődik, amikor e kettőt felcseréli az ember.  
Bűneimet meglátni is már kegyelem! Ehhez is kell idő, csend, hallgatás és hallás; és 
bátorság megvallani; és hit: megbocsátás remélhetek.  
Akkor sikerül nemet mondani a bűnre, ha ebben a hódolatban, leborulásban marad a lélek, vagy 
mindig ide igyekszik vissza.  
 

KERESZTSÉG: Keresztségem arról beszél, hogy Isten teremtett kincse és 
megváltott gyermeke vagyok, akiben – bár összetörve – ott van Isten 
„arca”, akkor már igazán tudom szeretni önmagam. Örömmel élhetem meg: 
Isten akarta, akarja, hogy éljek. Engem is megváltott Krisztus, hogy az 
összetört Isten-arc darabról-darabra lassan elkezdődjön kirajzolódni rajtam. 
Ahogy aztán érzékelem a bennem élő Krisztust mozdulni, felfakad 
szeretetének kútja bennem – és elkezdek igazán szeretni másokat is… 
Keresztségemmel egy Misztikus (és közben nagyon is valóságos, kézzel 
fogható) Közösség része leszek – ez az Anyaszentegyház, benne a 
Gyülekezet. Ebben kapok és adok – küldetésem van.  
Szeretni és szolgálni másokat – nem a versengés világában, hanem a 
kiegészülés Isteni rendjében. Ebben mindig Isten elől jövök – és mindig 
Istenhez megyek. A kettő között Isten világosságában, erejében, 
szeretetében és fegyelmében megyek az úton. 


