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 AZ ISTENTISZTELET LITURGIÁJA: 
 
 
 

  CSEND – Istentisztelet előtt 5 perccel 
  Köszöntés 

  Kezdő ének: 23:1 
(„Az Úr énnékem őriző pásztorom…”) 

 

  Az új Oázis IFI munkatársi csapatának 
megáldása 

 

  Ének: KÉ 18 („Egyedül csak Te vagy….”) 
  Fohász 
  Olvasmány (ld. középen )  
  Imádság 
 

  Gyermekek az ÚrAsztala körül 
 Ének: 276:1-2 („Egyedüli reményem...”) 
 

  Alapige (ld. középen  )  
 Igehirdetés (ld: a túloldalon) 
 

  Csendes imádság 
  Ráfelelő ének: KÉ 9 („Az Úr jósága…”) 
  Imádság 
 Mi Atyánk… 
  Áldás  
 

  Hirdetések (ld. jobb oldalon  )  
  Születésnaposok köszöntése 
 

Záró ének: 462 
(„Csak vezess, Uram, végig...”) 

  Áldás 
  HIMNUSZ 

 GYÜLEKEZETI HÍREINK: 
 

 Ezen a héten temettük + Szegedi Jánost. 

Családját vigasztalja meg Urunk! 

 + Budavári László temetése: január 18. 

1400 (Altemplom); + Jákó Péter temetése: 

január 21. 900 (Kispesti temető) 

 Beszámoló a ma reggeli ima alkalomról… 

 Az Ökumenikus Imahét alkalma: 

JANUÁR 18. 

KEDD ESTE HAT ÓRA  

SZENT KERESZT TEMPLOM 

 Jövő heti alkalmaink: kedd 1000   Baba-

Mama; péntek 1630   KonfIFI utána 1730 

Oázis IFI; vasárnap 955 Istentisztelet és 

gyerekistentisztelet; előtte: Kánon Kör; 

Imakör valamint hittanórák 

 HÁZAS HÉTVÉGE: Vác, február 12-13. 

Jelentkezés Kovács Zsófiánál (2000 Ft/fő). 

Január 16-ig lehet jelentkezni. 

 A nyárigyülekezeti hétről... 
 

Az Úr legyen  

Gyülekezetünk őriző pásztora! 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ISTENTISZTELET 

2022. január 9. 

„A MA”  
címmel  

Igét hirdet: Sóskuti Zoltán lp.. 

 

  Olvasmány: Mt 6, 25-34 
 

„Ezért mondom nektek: ne aggódjatok életetekért, hogy mit egyetek, vagy mit 
igyatok, se testetekért, hogy mibe öltözködjetek. Nem több-e az élet a 
tápláléknál, és a test a ruházatnál? Nézzétek meg az égi madarakat: nem vetnek, 
nem is aratnak, csűrbe sem gyűjtenek, és a ti mennyei Atyátok táplálja őket. 
Nem vagytok-e ti értékesebbek azoknál? Aggódásával pedig ki tudná közületek 
meghosszabbítani életét csak egy perccel is? Mit aggódtok a ruházatért is? 
Figyeljétek meg a mező liliomait, hogyan növekednek: nem fáradoznak, és nem 
fonnak, de mondom nektek, hogy Salamon teljes dicsőségében sem öltözködött 
úgy, mint ezek közül akár csak egy is. Ha pedig a mező füvét, amely ma van, és 
holnap a kemencébe vetik, így öltözteti Isten, nem sokkal inkább titeket, 
kicsinyhitűek? Ne aggódjatok tehát, és ne kérdezgessétek: Mit együnk? – vagy: 
Mit igyunk? – vagy: Mit öltsünk magunkra? Ilyesmikért a pogányok törik 
magukat; a ti mennyei Atyátok pedig tudja, hogy szükségetek van minderre. 
Keressétek először Isten országát és az ő igazságát, és mindezek ráadásként 
megadatnak majd nektek. Ne aggódjatok tehát a holnapért, mert a holnap majd 
aggódik magáért: elég minden napnak a maga baja.” 

 

 Alapige: JerSir 3,21-23 
 

„De ha újra meggondolom, reménykedni kezdek:  
Szeret az Úr, azért nincs még végünk,  

mert nem fogyott el irgalma:  
minden reggel megújul.  

Nagy a te hűséged!” 
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Lelkipásztorunk:  Sóskuti Zoltán  06-30-822-5435 lp.rkeresztur@gmail.com  Fogadó órája: kedd 15.00-18.30; szerda 15.00-18.30 + telefonon vagy neten át  ; 
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BEVEZETÉS 
Számunkra az idő sokszor rabság. Hol forgatnánk előre az idő 

kerekét, siettetnénk; hol pedig vissza forgatnánk, vagy 
lelassítanánk. Az idő a teremtett világ része. Nem büntetés. Isten 
ajándéka. Bonhoeffer így ír erről: „Azért teremtette Isten a 
nappalt és az éjszakát hogy ne kóboruljunk határok nélkül…” 

Mire jók ezek a határok? Erre is válaszol: „Minden új reggel 
új kezdet életünkben. Minden nap bezárt egész.” 

Gondoljuk át együtt, mire való a mai nap! Legyen 
gondolkozásunk középpontja most ez: A ma Isten Kegyelmének 
jele. Rendkívül nehéz napon ragyog fel Jeremiás siralmaiban a 
bizonyságtétel (Alapigénk). Hát gondoljuk meg újra vele! Szeret 
az Úr! Élünk! Még élünk! Mit kezdünk ezzel a kegyelemmel? Mit 
kezdünk a mai nappal? Mit kezdünk az életünkkel? 

1.) ELŐSZÖR IS ÉLJÜNK JAVAIVAL! 
A ma Isten gondviselő kezével való találkozás. Amit ma 

kaptál, ami ma a tiéd, amire lehetőséged van, éld meg örömmel és 
hálás szívvel! Ne félj élvezni az életet! A mára koncentrálás 
hálaadással ugyanis mederben tartja az élvezetet! Ne legyen 
lelkiismeret furdalásod, ha épp nem szenvedsz! „Mindennek 
rendelt ideje van…” (Préd 3) Sőt, tarts hála-leltárt, tekints végig 
imádsággal mindazon, amid van! 

Azonban van ehhez „apróbetűs rész” is. A baj mindig ott 
kezdődik: amikor vadul, görcsösen be akarjuk biztosítani az 
örömöt holnapra; illetve amikor elkezdünk aggódni a holnapért. 

Megint hadd idézzem Bonhoeffert: „A javak a mához 
tartoznak. Éppen az tesz olyan bizonytalanná, mert a holnap 
számára akarom őket biztosítani (...) Aki teljesen Isten kezébe 
tudja helyezni a holnapot, s ma azt fogadja el tőle, amire a mához 
szüksége van, csak az él igazi biztonságban.” 

Ne a holnapban élj, légy jelen, és örülj a mai napnak! 
Ahogyan a mannával tanítja Isten az Ő népét: minden napra 
elegendőt ad – de ne spájzoljon be senki holnapra meg 
holnaputánra! Mert ott is velünk lesz az Úr!  Gondot visel rólunk! 
Ahogy a 2Móz 16-ban olvassuk: „Az Úr azonban így szólt 
Mózeshez: Majd én hullatok nektek kenyeret az égből. Menjen ki 
a nép, és szedjen naponként egy napra valót! Ezzel teszem 
próbára, hogy az én törvényem szerint jár-e, vagy sem.” 

Vagy ahogyan Jézus tanítja: rámutatva a mező virágaira, 
általuk Isten napi gondviselésére: „elég minden napnak a maga 
baja!” „Ne aggódjatok a holnap felől!” Jakab szavai pedig 
alázatra és óvatosságra hívnak a holnappal kapcsolatban: „Most 
tehát, akik azt mondjátok: »Ma vagy holnap elmegyünk abba a 
városba, és ott töltünk egy esztendőt, kereskedünk és nyereséget 
szerzünk«, azt sem tudjátok, mit hoz a holnap. Mert a ti életetek 
olyan, mint a lehelet, amely egy kis ideig látszik, aztán eltűnik. 

Inkább ezt kellene mondanotok: Ha az Úr akarja, akkor élünk, és 
ezt vagy azt fogjuk cselekedni.” (Jak 4,13-15) Mindig a mai 
napban gondolkozzunk! Méghozzá Isten gondviselő kezére bízva 
magunkat! Ezért kérjük azt a Miatyánkban, hogy a  „mindennapi 
kenyerünket add meg nekünk ma” (Mt 6,11).  

Ebben is lezárt és egész a mai nap: van benne sok jó és van 
benne rossz is. Éld meg! Fogadd el mindkettőt gondviselő Istened 
kezéből, a holnapot pedig bízd Rá! 

2.) MÁSODSZOR ÉLJÜNK A LEHETŐSÉGEIVEL! 
Minden reggel, ahogy felkel a nap, Isten kegyelmének 

transzparense: Még tart a Kegyelem! Még vár az Úr! Még tart 
Istenünk türelme!  

Ma még van lehetőség! Két irányban is (és a kettő erősen 
összefügg). Az egyik: (a.) tedd meg az emberek felé, ami rajtad 
áll. A másik: (b.) fordulj Isten felé jobban és jobban! A ma 
mindkettőre lehetőség! 

a.) Aki felfedezi Isten kegyelmét a felkelő napban, az másképp 
fogja megélni a napot. Mert ebben reménység, erő, lehetőség, 
szabadság van! Most még javíthatok, megtehetem, elmondhatom, 
változtathatok, jóvá tehetem, bocsánatot kérhetek, bocsánatot 
adhatok, adhatok, szerethetek… Nem véletlen figyelmeztet a 
Biblia például arra bennünket, hogy „a nap le ne menjen 
haragunkkal” (Ef 4,26), vagyis, ha csak lehet,  rendezzünk el 
mindent! 

Ezekkel együtt jár egy kijózanító figyelmeztetés is: „amíg tart 
a ma...” Van ebben némi sürgetés... Vagy inkább azt 
mondhatnánk: légy jelen a mai napban, élj a mával! Ne kapkodj, 
csak éld meg! Luther a nap végén valahogy azt mondta Istennek, 
én megtettem, amit tudtam, kérlek, a többit csináld meg. 
Kérhetjük Istent, hogy javítsa ki, amit elrontottunk, használja, 
ahogy akarja, amit jól csináltunk... Vagyis, amikor este lehajtjuk 
fejünket, ne arra tekintsünk csupán, amit mi megtettünk, vagy 
éppen elrontottunk, elmulasztottunk, hanem bízzunk valamit 
Istenre, sőt mindent. Minden egyes hetedik nap is erre tanít 
bennünket. Nyugodtan hajtjuk álomra fejünket, bízva a 
zsoltárossal: „Az Úr szerelmesének álmában ad eleget.” (Zsolt 
127) Az Úrral építeni, őrizni… És Urunk akkor is dolgozik, 
amikor mi alszunk... Hagyatkozzunk rá! Ebben is lezárt és egész a 
mai nap. Aztán holnap is lesz nap, ha kegyelme engedi, majd 
akkor megint megtesszük, amire erőnk és lehetőségünk van. 

b.) A ma adatott Kegyelem megélésének másik iránya 
vertikális: Isten felé való. Bonhoeffer így figyelmeztet minket: 
„Elég hosszú a nap ahhoz, hogy Istent megtaláljuk vagy 
elveszítsük, hogy megtartsuk a hitet, vagy elbukjunk a bűnnek, 
szégyennek.” Ezért hát „vigyázzatok, testvéreim, senki ne 
szakadjon el közületek az élő Istentől hitetlen és gonosz szívvel. 

Sőt buzdítsátok egymást minden egyes napon, amíg tart a ma, 
hogy a bűn csábítása közületek senkit meg ne keményítsen." (Zsid 
3,12-13) 

Minden nap vissza kell térnünk Krisztushoz. Ne halogassuk a 
megtérést, se a megújulást, megfrissülést, visszatérést! Mert erre 
is igaz: nem tudjuk hány nap van még! A ma biztos. És minden 
reggel arra biztat: ma újra lehet kezdeni! 

Ebben pedig a garancia a mában jelenlévő Krisztus. Hiszen 
„Jézus Krisztus tegnap, ma és mindörökké ugyanaz.” (Zsid 13,8) 
A változó időben ez a legbiztosabb pontunk! Ezért mindig ide kell 
visszatérjünk! Őt keressük hát! Ő minden napon velünk van. Ez 
nem kérdés. A kérdés az, hogy mi felfedezzük-e ezt, élünk-e 
vele? Elég nyitottak vagyunk-e Rá? Ahogyan a Zsidókhoz írt levél 
int bennünket: „ma, ha az ő szavát halljátok meg ne 
keményítsétek szíveteket!” (Zsid 4,7) Urad Istened ma szeretne 
szólni hozzád, ma is szeretné élvezni a társaságodat, ma várja, 
hogy engedelmeskedj Neki, mára is van terve életedben… 

Figyeljük meg, olyan szép Zákeus történetében, ahogyan a ma 
ajándékával él, és ebben Krisztusra talál! „Amikor Jézus odaért, 
felnézett, és így szólt hozzá: Zákeus, jöjj le hamar, mert ma a te 
házadban kell megszállnom (...) Jézus így felelt neki: Ma lett 
üdvössége ennek a háznak, mivelhogy ő is Ábrahám fia.” (Lk 
19,5;9) Ebben is lezárt és egész a mai nap. Nagyon fontosak 
ebben a reggelek és az esték: hogy kezdem és hogy zárom le a 
mát! Keressük a csendet naponta! „Mielőtt a szív kitárul a világ 
előtt, Isten előtt kell megélnie, mielőtt a fül befogadja a nap 
számtalan zaját, a kora reggel csendjében teremtőjét és 
megváltóját kell hallania. A reggel első csendjét Isten magának 
tartja fenn." (Bonhoeffer) 

ÖSSZEFOGLALVA: 
Az idő a teremtett világ része. Nem büntetés. Isten ajándéka. Egy 
keret, ami segít koncentrálni, amiben nem kóborolunk el, amiben 
mindig újra lehet kezdeni. Arra kerestük a választ, hogy mit 
kezdünk ezzel a kegyelemmel, vagyis a mai nappal, egyáltalán az 
életünkkel? Két terület állt előttünk: Először is hálaadással, A mai 
napra koncentrálva, éljünk javaival! Másodszor éljünk a 
Kegyelemmel, éljük meg reménységgel a napot tennivalóink és 
Istennel való kapcsolatunk tekintetében! A nap eleje és vége 
aggódásunk, fáradozásaink, haragunk határa. 

Most, ha innen elmegyünk, nem az a kérdés, hogy holnap mi 
lesz, hanem az, hogy MA min változtatsz, mit teszel, mire 
figyelsz, milyen lehetőségekkel élsz, és legfőképpen hogyan 
fordulsz Istenhez! Ef 5, 15-16: „Jól vigyázzatok tehát, hogyan 
éltek; ne esztelenül, hanem bölcsen, kihasználva az alkalmas időt, 
mert az idők gonoszak.”  


