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Ü N N E P I  Ú R V A C S O R Á S  
I S T E N T I S Z T E L E T  

2 0 1 7 .  A U G U S Z T U S  2 0 .  
„ Nem születésünkkel kezdődött” címmel 

Igét hirdet, ágendázik: Sóskuti Zoltán lp. 
 

 OLVASMÁNY: 2MÓZ 3, 1-15 
 

Mózes pedig apósának, Jetrónak, Midján papjának a juhait legeltette. Egyszer a 
juhokat a pusztán túlra terelte, és eljutott az Isten hegyéhez, a Hórebhez. Ott 
megjelent neki az Úr angyala tűz lángjában egy csipkebokor közepéből. Látta 
ugyanis, hogy a csipkebokor tűzben ég, de mégsem ég el a csipkebokor. Akkor 
Mózes ezt mondta magában: Odamegyek, és megnézem ezt a nagy csodát: 
miért nem ég el a csipkebokor? Amikor az Úr látta, hogy odamegy megnézni, 
megszólította őt Isten a csipkebokor közepéből, és ezt mondta: Mózes! Mózes! 
Ő pedig így felelt: Itt vagyok! Isten ekkor azt mondta: Ne jöjj közelebb! Oldd le 
sarudat a lábadról, mert szent föld az a hely, ahol állsz! Majd ezt mondta: Én 
vagyok atyádnak Istene, Ábrahám Istene, Izsák Istene és Jákób Istene. Ekkor 
Mózes eltakarta az arcát, mert félt rátekinteni az Istenre. Az Úr pedig azt 
mondta: Megláttam népem nyomorúságát Egyiptomban, és meghallottam 
segélykiáltásukat a sanyargatók miatt, mert ismerem fájdalmukat. El is megyek, 
hogy kimentsem őket Egyiptom kezéből, és elvigyem őket arról a földről egy jó 
és tágas földre, tejjel és mézzel folyó földre: a kánaáni, a hettita, az emóri, a 
perizzi, a hivvi és a jebúszi nép helyére. Bizony, eljutott hozzám Izráel fiainak 
segélykiáltása; látom is, hogy mennyire sanyargatják őket az egyiptomiak. Most 
azért menj! Elküldelek téged a fáraóhoz: vezesd ki népemet, Izráel fiait 
Egyiptomból! Mózes azonban ezt felelte erre az Istennek: Ki vagyok én, hogy 
elmenjek a fáraóhoz, és kivezessem Egyiptomból Izráel fiait? De Isten azt 
mondta: Bizony, én veled leszek! Ez lesz annak a jele, hogy én küldelek: Amikor 
kivezetted a népet Egyiptomból, ennél a hegynél fogjátok áldozattal szolgálni az 
Istent. De Mózes azt felelte Istennek: Ha majd elmegyek Izráel fiaihoz, és azt 
mondom nekik: atyáitok Istene küldött engem hozzátok, és ők megkérdezik 
tőlem, hogy mi a neve, akkor mit mondjak nekik? Isten ezt felelte Mózesnek: 
Vagyok, aki vagyok. Majd azt mondta: Így szólj Izráel fiaihoz: A „Vagyok” küldött 
engem hozzátok. Még ezt is mondta Isten Mózesnek: Így szólj Izráel fiaihoz: Az 
Úr, atyáitok Istene, Ábrahám Istene, Izsák Istene és Jákób Istene küldött engem 
hozzátok. Ez az én nevem mindörökre, így szólítsatok engem nemzedékről 
nemzedékre! 

 

 

 AZ ISTENTISZTELET LITURGIÁJA: 
 

  CSEND – Istentisztelet előtt 5 perccel 
Mi minden volt már adott megszületésed 

pillanatában – az életedre nézve? 
  Köszöntés 
  Fennálló ének: 90:1 („Tebenned bíztunk…”)  
  Fő ének: 230 („Áll a Krisztus szent keresztje..”) 
 

  Fohász  
  Olvasmány [ld. középen] 
  Imádság 
  Igehirdetés előtt: 161:1 („Siess keresztyén…”) 
 

  Alapige: 2Móz 3,6a [ld. középen] 
 Igehirdetés [ld: túloldalon] 
 

  Csendes ima 
  Ima 
  Miatyánk 
 

  Hirdetések röviden [ ld: jobboldalon]  
  Áldás 
  Úrvacsora előtt: KÉ 24 („Tégy újjá…”) 
  Úrvacsorai közösség – közben énekek: 436; 165; 

264; 274; 370; 392; 462; 463; 464; 466; 467 
  Záróének:  

„Bizakodjatok jó az Úr, jósága éltet 
Bizakodjatok jó az Úr, Halleluja” 

  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 
 

Lelkipásztorunk: 
Sóskuti Zoltán  
 06-30-822-5435; parókia: 209-4267;  
 sürgősebb levelekre: lp.rkeresztur@gmail.com  
 soskutizoltan@gmail.com  
Fogadó órája: szerda 15.00-18.30 + megbeszélt 
időpontokban 
 
 

 

 GYÜLEKEZETI HIRDETÉSEK: 
 

E héten temettük: Tóth Gyulát – kedves gyülekezeti tagunk, 
Erzsike férjét – Isten adjon neki és családjátnak sok erőt 

08.26. 1500 Pauló Máté-Deme Krisztina * 
Nyáron megtartjuk a Bibliaórákat; és a IFI-KonfIFIs 

fiataljainknak közös alkalmat. 
Megnyitottuk temetőnk "A" szektorát 50 éves 

konstrukcióban 
Hittanos Évnyitó Istentisztelet: 09.03. 
ÚJ BANKSZÁMA számunk bal felső sarokban! 
Egy gyül-i tagunk idős műtött rokona mellé keres

szakképzett ápolót egész napos segítségre átmenetileg –
megfelelő díjazás ellenében. 

 

SZÜLETÉSNAPOSOK KÖSZÖNTÉSE 
 

Egész napos  
MUNKATÁRSI CSENDES NAP  

minden jelenlegi és leendő munkatársnak 

szeptember 10. vasárnap 
830-tól 1700-ig 

közös reggelivel és ebéddel 
reggeliről gondoskodunk 

ebédre, amit hozunk, azt eszünk és iszunk 

RENDSZERES ALKALMAINK:  
 Szerda 900: Bibliaóra  Péntek 1730 IFI-KonfIFI   

 Vasárnap 1000: Istentisztelet 

nyáron szünetelnek: Házi Biblia Körök; Baba-Mama 
KörImaalkalom; 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 …  



I G E H I R D E T É S :  
 

Kedves magyar énekesem, Ákos, mondja nem 
kevés iróniával a következőt (annak kapcsán, hogy 
sokan mondják, hogy „hiszek a maga módján”, 
degradálva és idejét múltnak bélyegezve az Egyházat 
és annak évszázados formáit, tanítóit, tanításait): „Az 
átlag életkor 60-70 év, és ezalatt magán-mitológiát 
kicsiholni kevés ember képes.” 

 
Valóban, arra valók az őseinktől örökölt és 

évszázadok alatt kiformálódó, kikristályosodott 
formák, igazságok, hogy ezeket megismerjük, ezekbe 
belehelyezkedjünk, ezekből kiindulva haladjunk 
tovább. 

Ugyanis az identitásunkat nem mi hozzuk létre, 
NEM A SZÜLETÉSÜNKKEL KEZDŐDIK – hanem már 
jóval előbb: beleszületünk családilag, nemzeti 
hagyomány és egyházi-vallási hovatartozás alapján 
egy „folyamba" – és ezt felfedezhetjük!  

Ennek ugyanis hatása van ránk, sodrása van, 
meghatározza, hogy kik vagyunk, sőt, ha 
felfedezzük, tényleg ajándékokat, kincseket, 
kapaszkodókat kapunk!  

Hadd mondjak két beszédes példát: a Heidelbergi 
Káté illetve az Aposoli Hitvallás. [**] 

 „Mindezekkel együtt kapjuk” az előttünk járók 
népes seregét, akik eligazíthatnak minket! 

 
Éppen az a mai ember tragédiája, hogy 

elszakítják gyökereitől.  
Holott éppen ebben lenne a megtartó erőnk, és ez 

jelölné ki a célt és hozzá a közösséget és a formákat 
is!  

Így rengeteg lelki energiánk megy el feleslegesen 
annak keresésére, „megírására”, „megalkotására”, 
ami már készen van rég és a miénk (lehetne)! 

Ha pedig erre ráébred az ember, vagy legalább 
gyanakodni kezd, hogy itt valami globális átverés 
megy, akkor neki kell újra felfedezni. [példa **] 

 

A magyar gyökereink, e világi 
értelemben, ilyenek.  

Adott a kultúránk, a nyelvünk, a 
történelmünk, negatív és pozitív örökségünk, 
típusunk... Ehelyett kapjuk a „globalista, 
internacionalista egyen-semmit”! Hiszen, 
akinek nincs gyökere, azt lehet vonszolni ide-
oda, azzal bármit meg lehet csinálni! 

Mi minden fakadt például csupán abból a 
XIX. század első felében, amikor a 
„Legnagyobb Magyar” felfedezte identitását: 
hogy épült fel ebből a személyes katharzisból 
az egész ország! [**] 

 
Korának legnagyobb és legerősebb kultúrájába 

került Mózes – ráadásul annak csúcsára, a Fáraó 
közelébe. Messze távol gyökereitől. Feloldhatott 
volna ebben. Mindene meg lett volna... 

Mégis felfedezi lelke mélyén gyökereit.  
Eljut végül oda, hogy minden már előtte 

kezdődött Ábrahámmal, Izsákkal, Jákóbbal.  
Mi minden sűrűsödik ebben a három névben: 

mennyi történet, isteni üzenet, katharzis, ima, 
tanulság, remény...! 

Mert Mózes identitása sem megszületésével 
kezdődik, hanem már adott: "Én vagyok 
Ábrahámnak, Izsáknak és Jákóbnak Istene " 

Egy folytonosságba, "folyamba" lép be, és ennek 
ereje van! Esetében főleg azért, mert ezek mind 
Istenre mutatnak! Segítenek Istenhez találni! 

Tehát tulajdonképpen minden Istennel kezdődött!  
Eljut Mózes a pusztában az "Én vagyok" Istenig. 

Aki volt, van, lesz. Az Örökkévaló és Hatalmas 
Isten, akivel levett saruval lehet csak beszélni. 

Ebből a felfedezésből, ebből az eszmélésből, 
ráébredésből, katharzisból fakad aztán máig ható, 
fénylő, hatásos élete.  

Mert így helyére kerül. Identitását megtalálva 
bontakozik ki igazi önmaga, mindaz, ami benne nála 
több, egész példás életútja. 

Nézzétek végig, hogy ebből a megtalált 
identitásból mi minden született, épült! 

 
A mi történetünk, identitásunk is visszanyúlik 

Mózesig, Ábrahámig - erről tanúskodik több helyen 
is az Újtestámentum maga. Bennünket is elvezet 
legmélyebb gyökereinkig, az Életig, a Teremtő 
Istenig! 

Azonban, amit a „csipkebokor” jelent Mózes 
számára, azt jelenti többszörösen számunkra Jézus 
keresztje. 

Így a mi hitbeli őseink az apostoloktól és sok 
későbbi elhívott szolgán át hívő templomos, 
imádkozó, bibliás őseinkig.  

 
(Ebben a sorban ott vannak hitvalló 
magyarjaink is: így Szent István és Szent 
Gellért; sok névtelen hitvalló; Bethlen Gábo;, 
Lorántffy Zsuzsanna, de Pázmány is, Károli 
Gáspár, Szegedi Kis István, Méliusz Juhász 
Péter, sok-sok nagy és névtelen hithősön át, 
Ravasz László, Ordass Lajos, Gyökössy, Joó 
Sándor, Dobos Károly, és hadd soroljam ide 
az „én hétköznapi szentjeimet" is [**] – 
mind-mind a mi elődeink, identitásunk 
vonala, előzménye, sőt formálói (!!!)!) 

 
Micsoda ereje van ennek! A Reformáció 500 

vagy éppen Augusztus 20 ünneplésének akkor van 
csak értelme, ha így közelítünk hozzájuk, és 
„belelépve ezekbe” hagyjuk, hogy sodorjanak, ha 
felfedezzük bennük előzményeit, részeit, erőforrásait 
személyes életünknek, hitünknek, egész 
egzisztenciánknak! Egyébként mindaz, ahogy 
ünneplünk, csak önmagukban üres díszletek sora...! 

 Sóskuti Zoltán 


