
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Budapest-Rákoskeresztúri  

Református Egyházközség 

Bp. 1173 Pesti út 31.   
weblapunk: ke resz tu r .wb i .hu  

Bank: OTP 11784009-22222820  
Keresztúri Református Misszió Alapítvány: 

 18195998-1-42   

 
 

I S T E N T I S Z T E L E T  
2 0 1 7 .  J Ú L I U S  3 0 .  
„ G O N D J A I N K A T   

I S T E N  H A T A L M A S  K E Z É B E ”  címmel 

Igét hirdet: Kozák-Bella Virág lp. Liturgia: Jani Lívia th.h. 

 

 

 OLVASMÁNY (ALAPIGE KIEMELVE): 1PT 5:6-11 
 

 

 

„Alázzátok meg tehát magatokat Isten hatalmas keze 

alatt, hogy felmagasztaljon titeket annak idején. 

Minden gondotokat őreá vessétek, mert neki gondja 

van rátok. Legyetek józanok, vigyázzatok, mert 

ellenségetek, az ördög mint ordító oroszlán jár szerte, 

keresve, kit nyeljen el: álljatok neki ellen a hitben 

szilárdan, tudva, hogy ugyanazok a szenvedések 

telnek be testvéreiteken e világban. A minden 

kegyelem Istene pedig, aki elhívott titeket Krisztusban 

az ő örök dicsőségére, miután rövid ideig 

szenvedtetek, maga fog titeket felkészíteni, 

megszilárdítani, megerősíteni és megalapozni. Övé a 

dicsőség és a hatalom örökkön-örökké. Ámen.” 

 
 

 

 AZ ISTENTISZTELET LITURGIÁJA: 
 

  CSEND – Istentisztelet előtt 5 perccel 
 Hová menekülök, amikor elborít az aggodalom?  
 Miben keresem a megoldást, az erőt a gondjaim 

megoldásához?  
 

  Köszöntés 

  Fennálló ének: 254/1.    

 Mindenkoron áldom az én Uramat 

  Fő ének: 261. Kegyelmes Isten, kinek kezében 

  Fohász  
  Olvasmány [ld. középen] 

  Imádság 

  Igehirdetés előtt: 372/1.  

 Könyörögjünk az Istennek Szentlelkének  
 
  Alapige: [ld. középen] 

 Igehirdetés [ld: rövidítve a túloldalon] 
 

  Csendes ima 
 Ráfelelő ének: KÉ 9. Jézus, életem, erőm, békém 

  Ima 

  Miatyánk 
 

 Hirdetések [ld. jobb oldalon] 
 

  Záróének: 390 Erős vár a mi Istenünk 

 
  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: 
 
 

 Sóskuti Zoltán lelkipásztor szabadságon aug. 13-ig 

 Várunk testvéreket (elsősorban a szülőket) a HITTANTEREM 
festés utáni helyreállítására:  aug. 5. szombaton 900-ra, 
jelentkezni: Csordás Jánosnál  

 Szabó Zsuzsa aug. 8-9-re keres segítséget a délutáni 
ügyeletbe  

 Előttünk álló esküvők: 

 08.19. 1400 Árki Pál-Rajkai Teodóra  

 08.26. 1500 Pauló Máté-Deme Krisztina  

 Úrvacsora legközelebb: aug.20.  

 A 3. osztályosnál kisebb gyermekek számára 
gyerekmegőrzést biztosítunk azokon a vasárnapokon, 
amikorra jelentkeztek gyerekvigyázók. 

 Megnyitottuk temetőnk "A" szektorát 50 éves 
konstrukcióban 

 Hittanos Évnyitó Istentisztelet: szept.03. 

 Egész napos MUNKATÁRSI CSENDES NAP minden jelenlegi 
és leendő munkatársnak: szept.10. vasárnap 

 ÚJ BANKSZÁMA számunk bal felső sarokban! 

 

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… – s z e p t e m b e r t ő l  

f o l y t a t j u k …  

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


I. A nyomasztó valóság és megoldási kísérleteink  

Probléma, aggodalom, szenvedés – olyan negatív szavak, 

amelyeket legszívesebben mindenki kitörölne a 

szótárából, és amelyekkel mégis kénytelenek vagyunk 

naponta szembenézni.[**] 

Szeretünk kompetensnek, rátermettnek mutatkozni 

önmagunk és mások előtt egyaránt; viszont sokszor hiába 

keressük a „költséghatékony” néhány lépéses tervet, 

aminek a segítségével hamar felülemelkedhetnénk a 

problémán; lelepleződik kicsiségünk, tehetetlenségünk; 

nyilvánvalóvá válik: csak illúzió volt, hogy mi magunk 
irányítjuk az életünket. Ilyenkor egyesek kétségbe esnek, 

elkeserednek; mások cinikussá és rezignálttá válnak, akár 

fel is adják a küzdelmet, s passzívan sodródnak tovább.  

II. Péter apostol válasza – Isten jellemének a fényében 

Az apostol más útra hívja levelének olvasóit, akik 

helyzete emberileg nézve cseppet sem volt rózsás: 

jogfosztott és üldözött kisebbségként éltek egy ellenséges 

birodalomban. Péter a pánikba esés vagy fásult 

beletörődés helyett – Isten jellemének a fényében – aktív 

cselekvésre szólítja fel őket. Ami a magyar fordításokban 

két különálló mondatként szerepel: „Alázzátok meg tehát 

magatokat Isten hatalmas keze alatt… Minden gondotokat 

őreá vessétek.” – az eredeti szövegben egyetlen összefüggő 

mondat, amelyet szó szerint így fordíthatnánk: „Alázzátok 

meg magatokat… minden gondotokat őreá vetvén.” Ezek 

szerint tehát az Isten előtti megalázkodásunkat azáltal 

fejezhetjük ki, hogy minden gondunkat Őhozzá visszük. 

Hiszen a segítségkérés alázatot feltételez: amikor segítséget 

kérek valakitől, azzal elismerem, hogy önmagamban kevés 

vagyok, nem tudok egyedül helytállni, szükségem van a 

másik tudására, bölcsességére, erejére. Ez pedig súlyos 

csapást mér büszkeségemre, önelégültségemre. Manapság 

nem divat arra bátorítani valakit, hogy alázza meg magát. 

„Dehogy alázkodom meg, van nekem önbecsülésem!” 

Minden azt harsogja: akkor tudsz érvényesülni ebben a 

világban, ha magabiztos a fellépésed, ki tudsz állni a saját 

érdekeidért. Elismerni azt, hogy kicsi vagy, kevés vagy, 

rászorulsz valaki másra – mindez sebezhetővé és 

kiszolgáltatottá tesz, nem engedheted meg magadnak! Csak 

nem akarsz „lúzer” lenni?!  

Aki azonban ismeri a Biblia Istenét, az tudja, hogy a szent 

és félelmetes hatalmú Isten előtt az egyetlen ésszerű 

magatartás, ha megalázzuk magunkat elismerve a tényeket: 

Ő mindenható Isten, mi pedig porszem teremtmények 

vagyunk. 

De honnan tudhatom, hogy érdemes Istent felkeresni a 

problémáinkkal? Amikor Péter apostol „Isten hatalmas 

kezét” említi, az ószövetségi Izrael legmeghatározóbb 

élményét: az egyiptomi rabszolgaságból való csodálatos 

szabadulást akarja olvasói emlékezetébe idézni. Ugyanis 

amikor Biblia a kivonulásról beszél, szinte állandó jelzőként 

olvassuk: Isten „erős kézzel” hozta ki népét Egyiptomból. 

Aki tehát „jelekkel és csodákkal, harcok árán is, erős kézzel 
és kinyújtott karral, nagy és félelmetes tettekkel szabadította 

meg népét, attól mi is tényleges segítséget remélhetünk.  

De ha el is hisszük, hogy Isten elég erős ahhoz, hogy 

segítsen – honnan tudhatjuk, hogy van-e értelme Istenhez 

fordulni, mit törődik Ő az mi ügyes-bajos, számára 

biztosan apró-cseprőnek tűnő dolgainkkal?  

Az apostol szavai az egyik csoportot alázatra intik, a 

másikat pedig azzal bíztatják: Istennek gondja van az 

övéire, nyomorúságuk nem hagyja közömbösen. Péter 

szeretné felnyitni a szemünket Isten szentségére és 

mindenre kiterjedő hatalmára, hogy megalázzuk 

magunkat előtte, s minden dicsekvésünk, minden 

követelőzésünk elhallgasson – miközben ugyanennek az 

Úrnak a kegyelmével és törődő szeretetével bíztat: ő nem a 

sárba taposásunkra használja felmérhetetlen erejét, fölényét, 

hanem a mi felemelésünkre, a rólunk való gondoskodásra! 

Hogy megértsük, mit is jelent minden gondunkat Őreá 

„vetni”: Lukács evangéliumában találjuk még ezt a szót, 

amikor a tanítványok a szamárcsikóra „vetették” a 

felsőruhájukat, s ráültették Jézust (19:35). Magunk elé 

képzelhetjük a jelenetet: van egy nehéz köpenyem, amit 

ráteszek a szamaramra, hogy az cipelje. Nem nekem kell 

tovább hurcolnom. Az Ige itt arra bátorít: a terheim, 

gondjaim, aggodalmaim súlyos köpenyét ne cipeljem 

továbbra is egyedül – hanem adjam át az élő Istennek, aki 

kész hordozni azt. Az Úr azt ígéri: „Vénségetekig ugyanaz 
maradok, ősz korotokig én hordozlak! Én alkottalak, én 

viszlek, én hordozlak, én mentelek meg.” (Ézs 46:4) Igen, 

Nála megnyugodhatunk, mert „hatalmas kezét” nem arra 

használja, hogy lesújtson ránk – hanem hogy megmentsen 

bennünket, s hordozza a gondjainkat.  

III. Háromszoros figyelmeztetés és bátorítás 

Ez a megnyugvás nem egyenlő a tétlen passzivitásba 

süllyedéssel. Az, hogy Istennek adjuk át az aggodalmainkat, 

nem ment fel az élet küzdelmeiben való aktív részvétel 

alól; ehelyett annak az elismerését jelenti: én nem vagyok 

Isten – de van egy mindenható Istenem; s ezzel a 

megnyugtató tudattal vehetem fel a harcot a 

nehézségekkel és a szenvedéssel. Az apostol nem hagy 

kétséget afelől, hogy a keresztyén ember élete folyamatos 

harc, ezért figyelmeztet háromszorosan. „az ördög mint 
pusztító oroszlán jár szerte.” „Az ördög legügyesebb 

trükkje: meggyőzi az embereket arról, hogy ő nem is létezik 

– így aztán szabadon tehet, amit csak akar.” A 

keresztyéneknek tisztában kell lenniük azzal, kivel állnak 

szemben: nem egyszerűen emberi rosszindulattal, véletlen 

szerencsétlenségekkel kell számolnunk, hanem a gonosz 

erőivel, aki azáltal akar elpusztítani bennünket, hogy 

Megváltó Istenünkbe vetett hitünket támadja.   
Első hallásra mindez inkább megbénító félelmet generálhat 

bennünk – ám rögtön hangzik az apostol háromszoros 

bátorítása is: 1. Egyrészt a küzdelemben a hívő ember 

nincs egyedül: Krisztus testének, az egyháznak 

szenvedésében veszünk részt mi is. 2. Másrészt maga Isten 

a biztosíték arra, hogy szilárdan megállhatunk a hitben a 

szenvedések között, a Sátán támadásaival szemben is: az 

elhívásunk alapja Krisztus, s ígérete szerint Isten maga fog 

minket „felkészíteni, megszilárdítani, megerősíteni és 

megalapozni” is. Ha alkalmatlannak érezzük magunkat a 

küzdelemre, és képtelennek a győzelemre – a megérzéseink  

nem csalnak: valóban azok vagyunk. A győzelem kulcsa 

azonban nem a mi kezünkben van, hanem „a minden 
kegyelem Istenének” hatalmas kezében. Számomra 

személyesen a legnagyobb vigasztalás: a négyszeres 

kijelentés arról, hogy Isten munkálkodik – bennünk és 

értünk. Hatalmas lelkigondozói jelentősége van annak, hogy 

tudjuk: Isten végzi el bennünk, hogy ki tudjunk tartani 

Mellette; „erőnk magában mit sem ér, mi csakhamar 

elesnénk” – énekelhetjük Luther Márton szavaival. De aki 

elkezdte bennünk a jó munkát, el is végzi a Krisztus Jézus 

napjára (vö. Fil 1: 6). 3. Harmadrészt pedig tudjuk, hogy a 

szenvedésnek és a gonosz támadásának vége szakad egyszer 

– s ekkor a Krisztusban elhívottak az ő örök dicsőségében 

részesülnek majd. Ahhoz, hogy életünk legfájdalmasabb 

helyzeteit „rövid ideig” tartó szenvedésként értékeljük, fel 

kell vennünk az apostolok szemüvegét, akik Isten örök 

dicsőségének nézőpontjából tekintettek betegségre, 

üldöztetésre, börtönre, mert hittek Isten ígéretének: aki 

alázatos bizalommal Istenre veti a gondjait, azt Ő Krisztus 

visszajövetelekor felmagasztalja, dicsőségébe fogadja.  

Merjük életünk konkrét részleteit feltárni előtte, Őreá 

vetni minden aggasztó problémánkat – mert neki gondja van 

reánk. Így fejezzük ki most imádságunkban is az Iránta 

való bizalmunkat.    Kozák-Bella Virág 


