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I S T E N T I S Z T E L E T  
2 0 1 7 .  S Z E P T E M B E R  3 .  
„ A NYUGALOM (elő)íze” címmel 

Igét hirdet: Sóskuti Zoltán lp. 

 

 ALAPIGE: ZSID 4, 9-10 
 

„A szombati nyugalom tehát még ezután vár Isten népére. Aki 
ugyanis bement Isten nyugalmába, maga is megnyugodott a 
munkáitól, mint Isten is a magáétól. tehát bemenni abba a 
nyugalomba, hogy senki el ne essék az ehhez hasonló 
engedetlenség következtében.” 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

AZ ÚR A PÁSZTOROM, JÓ PÁSZTOR Ő. 
NYÁJÁVAL ARRA JÁR, AMERRE VÁRVA VÁR 

A FORRÁS HŰS VIZE, A ZÖLD MEZŐ. 
 

HA Ő A PÁSZTOROM, SEMMI SEM ÁRT. 
TÖRŐDIK ÉNVELEM, VIGYÁZ RÁ SZÜNTELEN, 

KÖVETEM LÁBNYOMÁT MINDENEN ÁT. 

 Túrmezei Erzsébet 

 

 AZ ISTENTISZTELET LITURGIÁJA: 
 

  CSEND – Istentisztelet előtt 5 perccel 
Mivel szoktam tölteni a vasárnapokat? 

Mitől, hol tudok megnyugodni? 
 

  Köszöntés 
  Fennálló ének: („Az Úr a pásztorom…”)    
 

 Első osztályos gyermekek szolgálata 
 

  Fő ének: 25:1-2 („Szívemet Hozzád...”) 
 

  Fohász  
  Imádság 
  Alapige [ld. középen] 
 Igehirdetés [ld: túloldalon] 
 

  Csendes ima 
  Ráfelelő ének:  470 („Úr Jézus, nézz le rám…”) 
  Ima 
  Miatyánk 
 

  Gyermekek közt szolgáló munkatársak, hitoktatók és 
tanárok megáldása 

  Hirdetések [ ld: jobboldalon] 
 

  Záróének: („Az Úr a pásztorom …)    
  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  anita.o.nagy@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 

Gyül-i tagok írásait  ide várjuk: 
 refkeresztur@gmail.com 

 

 

 GYÜLEKEZETI HIRDETÉSEK: 
 

Ezen a héten temettük Kovács Ferencet. Szerettei 
számára Isten erejét és vigasztalását kívánjuk! 

A korosztályos gyermek-Istentiszteletek jövő 
vasárnaptól indulnak el 

Jövő héten tesz fogadalmat a presbibter választáshoz 
felálló Választási (Jelölő) Bizottság. Imádkozzunk a 
presbibter választás megáldásáért! 

A KonfIFI alkalmak szeptember 15-től indulnak  
A többi alkalom is hamarosan indul, bővebben később 
Rendszeres alkalmaink ld. jpobb felső sarokban  
GYÜLEKEZETI BUSZOS KIRÁNDULÁS: OKTÓBER 7. 

Útvonal: Martonvásár – Lovasberény - Székesfehérvár
A gyülekezeti LELKI KÖNYVTÁR hirdetése 
A gyülekezeti újság szerkesztése is megkezdődött… 
Megnyitottuk temetőnk "A" szektorát 50 éves 

konstrukcióban 
ÚJ BANKSZÁMA számunk bal felső sarokban! 

 
 

JÖVŐ VASÁRNAP 830-tól 1700-ig 
egész napos MUNKATÁRSI CSENDES NAP  
minden jelenlegi és leendő munkatársnak 

közös reggelivel és ebéddel (reggeliről gondoskodunk; 
ebédre, amit hozunk, azt eszünk és iszunk) 

 
 

SZÜLETÉSNAPOSOK KÖSZÖNTÉSE 
 
 

RENDSZERES ALKALMAINK:  
 Kedd 1000 Baba-Mama Kör  Szerda 900: Bibliaóra  
 Péntek 1730 IFI-KonfIFI   Vasárnap 900: Kánon Kör   
 Vasárnap 1000: Istentisztelet valamint óvodai- és iskolai 

hittanórák; korosztályos gyerek-istentiszteletek 

h a m a r o s a n   ú j r a  i n d u l n a k :  KonfIFI; Házi Biblia 
Körök; Imaalkalom; Férfi- és Női alkalmak; Fociedzés… 



Mert Isten munkájának 
is megvolt a ritmusa: 
tenni és lenni; dolgozni 

és megpihenni! 

Mert Isten Úrságának 
elismerése, hirdetése 

és továbbadása. I 
+ Isten 

munkálkodik… 

Mert ez a szövetség 
és a kapcsolat jele 

(és ápolása) Isten és 
népe között! 

Mert ez Isten 
népének 

összegyülekezése és 
közös ünnepe! 

Mert az „áldozat 
bemutatás” 
(tisztelet, 
odaadás, 
szeretet, 

bűnbánat, 
hódolat…) ideje 

Mert ez a Szabadító 
Istenről való 

megemlékezés – a 
hálaadás ideje! 

Mert Isten ellen való bűn 
megszentségteleníteni azt! 

2Móz 20, 8-11: „Emlékezz meg a nyugalom 
napjáról, és szenteld meg azt! Hat napon át 
dolgozz, és végezd mindenféle munkádat! De a 
hetedik nap a te Istenednek, az Úrnak 

nyugalomnapja. 
Semmiféle 

munkát ne 
végezz azon se 
te, se fiad, se 
leányod, se 

szolgád, se 
szolgálóleányod, se állatod, se a 
kapuidon belül tartózkodó 
jövevény. Mert hat nap alatt alkotta meg 
az Úr az eget, a földet, a tengert és mindent, ami 
azokban van, a hetedik napon pedig megpihent. 
Azért megáldotta az Úr a nyugalom napját, és 
megszentelte azt.” 
 

2Móz 31, 12-18: „Azután ezt mondta az Úr 
Mózesnek: Mondd meg Izráel fiainak: Tartsátok 
meg szombatjaimat, mert jel ez köztem és 
köztetek nemzedékről 

nemzedékre, hogy 
megtudjátok: én, 
az Úr vagyok, aki 

megszentellek 
titeket. Tartsátok 
meg a 

szombatot, 
tartsátok azt 
szentnek! Aki 

megszentségteleníti azt, halállal lakoljon! Ki 
kell irtani népe közül azt az embert, aki 
valamilyen munkát végez azon a napon. Hat 
napon át végezzék munkájukat, de a hetedik nap 
a teljes nyugalom napja, szent az az Úr előtt. 
Mindaz, aki valamilyen munkát végez a szombat 
napján, halállal lakoljon! Tartsák meg Izráel fiai a 
szombatot, tegyék a nyugalom napjává 

nemzedékről 
nemzedékre, örök 
szövetségül. Örök 
jel ez köztem és 
Izráel fiai 
között…”  
 

3Móz 23,1-3: 
„Azután így beszélt Mózeshez az Úr: Szólj Izráel 
fiaihoz, és mondd meg nekik: Ezek az Úr ünnepei, 
amelyeken szent összejövetelt kell 
egybehívnotok. Ezek az én ünnepeim: Hat 
napon át végezzétek munkátokat, de a hetedik 
napon teljes nyugalom legyen szent 

összejövetellel. 
Semmiféle munkát 
ne végezzetek; az 
Úrtól rendelt 

pihenőnap legyen az 
mindenütt, ahol laktok.” 
 

4Móz 28, 9-10: „A nyugalom 
napján mutass be két 
egyéves hibátlan bárányt, 
ahhoz ételáldozatul kéttized 
véka finomlisztet olajjal 
gyúrva, meg a hozzá 
tartozó italáldozatot. Ez 

legyen a nyugalomnapi 
égőáldozat minden 

nyugalom napján 
az állandó 

égőáldozaton és a hozzá tartozó italáldozaton 
kívül.” 
 

5Móz 5, 12-15: „Tartsd meg a nyugalom napját, 
és szenteld meg azt, ahogyan megparancsolta 
neked Istened, az Úr. Hat napon át dolgozz, és 

végezd mindenféle munkádat, a hetedik nap a te 
Istenednek, az Úrnak a nyugalomnapja. 
Semmiféle munkát ne végezz azon, se te, se fiad, 
se leányod, se szolgád, se szolgálóleányod, se 
ökröd, se szamarad és semmiféle állatod, se a 
lakóhelyeden élő jövevény. Hadd pihenjen 
szolgád és szolgálóleányod hozzád hasonlóan! 
Emlékezz arra, hogy szolga voltál Egyiptomban, 
de erős kézzel és kinyújtott 

karral kihozott 
onnan téged 
Istened, az Úr. 
Ezért parancsolta 
meg neked 
Istened, az Úr, 
hogy tartsd meg a 

nyugalom napját.” 
 

Neh 13, 15-21: „Ebben az időben azt láttam 
Júdában, hogy a nyugalom napján szőlőt 
taposnak, gabonát hordanak, a szamarakra terhet 
raknak, és bort, szőlőt, fügét meg mindenféle 

terhet 
hordanak 

Jeruzsálembe a nyugalom napján. Ezért 
figyelmeztettem őket, hogy ezen a napon ne 
áruljanak eleséget. Tírusziak is voltak ott, akik 
halat és mindenféle árut hoztak, és a nyugalom 
napján árusították a júdaiaknak Jeruzsálemben. 
Ezért felelősségre vontam a júdai nemeseket, és 
ezt mondtam nekik: Miért követtek el ilyen 
gonoszságot, és szentségtelenítitek meg a 
nyugalom napját?! Hiszen ugyanezt követték el 
őseitek, ezért hozta ránk és városunkra Istenünk 
ezt a sok bajt! Ti pedig még növelitek Isten 
haragját Izráel ellen azzal, hogy 

megszentségtelenítitek a nyugalom napját! a 
nyugalom napjának előestéjén árnyék borult 
Jeruzsálem kapuira, megparancsoltam, hogy 
zárják be az ajtószárnyakat.  
Azt is megparancsoltam, hogy ne nyissák ki 
azokat, amíg el nem múlt a nyugalom napja. 
Néhány legényemet a kapukhoz állítottam, hogy 
ne jusson be semmiféle teher a nyugalom napján. 
Emiatt a kereskedők és a különféle áruk árusai 
egyszer-kétszer Jeruzsálemen kívül töltötték az 
éjszakát. Én azonban figyelmeztettem őket, és 
ezt mondtam nekik: Miért töltitek a várfal előtt az 
éjszakát? Ha még egyszer ilyet tesztek, 
megbüntetlek benneteket! Attól fogva nem jöttek 
a nyugalom napján.” 
 
 
 

Ézs 28,12b: „Itt van a nyugalom, adjatok 
nyugalmat a megfáradtaknak! Itt van a felüdülés! 
– De nem akartak hallgatni rá.” 
 

Ézs 58, 13-14: „Ha nem járkálsz a nyugalom 
napján, kedvteléseid után az én szent napomon, 
ha a nyugalom napját gyönyörűségesnek hívod, 
az Úr szent napját dicsőségesnek, és azzal 
dicsőíted, hogy abbahagyod munkáidat, nem 
keresed kedvteléseidet, és nem tárgyalsz 
ügyeidről, akkor gyönyörködni fogsz az Úrban, én 
pedig a föld magaslatain foglak hordozni, és 
táplállak ősödnek, Jákóbnak örökségében. – Az Úr 
maga mondja ezt.” 
 
 
 
 
 

Zsid 4, 1-10: [ld. Bővebben a lap első oldalán az 
Alapigében!] „.A szombati nyugalom tehát 
még ezután vár Isten népére.”

 
B e m e n n i  v a g y  n e m  b e m e n n i  –  e z  i t t  a  k é r d é s ! * * * A d d i g  i s  í z l e l n i  é s  f e l k é s z ü l n i !  
 
 

 
 
 
 
 
 

 Sóskuti Zoltán 

Szereted a kóstolókat?       Izgalmas, érdekes, hívogató beleízlelni valami újba, megkóstolni valami finomat! 
 

Kóstolj bele a !  Hiszen mindenki vágyik a sok hajsza között egy kis megnyugvásra… 
 

Istenünk a Menny világába (annak nyugalmába, szentségébe, örömébe) adott meghívót! 
 

A Menny még előttünk van, még csak Krisztus ment be – de azt ígérte az Övéinek, hogy Vele együtt ünnepelnek majd Ott! 
 

Érdekel? Jöjj, és ízlelj bele a NYUGALOM NAPJÁBA! 
 

Mert a saját dolgaink helyett az 
Istenben való gyönyörködés ideje! 

Mert felüdíti és 
megnyugtat 


