
IGEHIRDETÉS – ELSŐ NAP

 AZ ISTENTISZTELET LITURGIÁJA (2. NAP):

<  Csendes készülés 
  Köszöntés
  Kezdő ének: 189 („E Pünkösd ünnepében..)
  Ének: 377 („Szentlélek, végy körül…“)
  Fohász
  Olvasmány (ld. középen  )

  Imádság
  Ének: 370:2 („Te, szentségnek új világa…“)
  Alapige (ld. középen  )

 Igehirdetés (ld: a túloldalon)
  Csendes imádság
  ÉNEK: KÉ 47   („Kenyered és borod…“)
Õ  ÚRVACSORAI KÖZÖSSÉG
  Imádság 
  Mi Atyánk…
  Hirdetések (ld. lent)
 Záró ének: KÉ 45   („Jöjj, Szentlélek…“)
  Áldás 

______________________________________________________________________

  GYÜLEKEZETI HÍREINK:

 Együttérző szívvel emlékezünk +Kalla Tiborra
 Jövő heti alkalmaink: kedd 930  Baba-Mama Kör;

péntek 1630   KonfIFI utána 1730 Oázis IFI; vasárnap
955  Istentisztelet  és  gyerekistentisztelet;  előtte:
Kánon Kör; Imakör valamint hittanórák; Házi Biblia
Körök és hittanórák folyamatosan…

 Gyülekezeti programok: június 12-én ill. 19-én
 További tervezett táboraink:

 Napközis tábor: június 27-július 1.
 Nyári gyülekezeti hét: SZAJOL – júilus 10-15 
 Idősebbek Nyári Hete: július 27-31

Az Úr legyen Gyülekezetünk őriző pásztora!

E L S Ő  N A P :  

  O L V A S M Á N Y : ApCsel 2, 1-11 
  A L A P I G E :  Gal 4,19

„...gyermekeim, akiket újra fájdalmak között szülök meg,
amíg kiformálódik bennetek Krisztus.”

M Á S O D I K  N A P :  

  Olvasmány: Gal 5, 16-26 
  Alapige:  Gal 4,19

„Mert a test kívánsága a Lélek ellen tör, a Léleké pedig a test
ellen, ezek viaskodnak egymással, hogy ne azt tegyétek, amit
szeretnétek.”

ÁLDÁST KÉRÜNK A MOST KONFIRMÁLÓKRA:

Pokorádi András – Boone William Nicholas – 
Földesi Zsolt – Kolzsvári-Nagy Nándor Zoltán – 

Dugár Dóra – Horvath Angéla – Oláh Zsófia Hanna –
Palásthy Anita Berta – Pecsuk Perenna –   Sipos Anna –

Szilágyi Boglárka Viktória

„A reménység Istene pedig töltsön be titeket a
hitben teljes örömmel és békességgel, hogy

bővölködjetek a reménységben a Szentlélek ereje
által."(Róm 15,13)

Pünkösd Ünnepi
ISTENTISZTELETEK 2022.

Igét hirdet: Sóskuti Zoltán lp..

 AZ ISTENTISZTELET LITURGIÁJA (1. NAP)

<  Csendes készülés 
  Köszöntés
  Kezdő ének: 25:1 („Szívemet hozzád. ..)
  Szombathy Gyula Kamarakórusunk énekel

  Fohász
 Olvasmány (ld. középen  )

  Imádság
  Ének: 370:1 („Jövel, Szentlélek…“)

  Alapige (ld. középen  )

 Igehirdetés (ld: a túloldalon)
  Csendes imádság
  Ének: KÉ 42 („Jöjj az Úr vár reád…“)

Ê   Fohász, konfirmálók bemutatása, fogadalom
  A konfirmálók buzdítása, megáldása
Î   Felhatalmazás, imádság a konfirmálókért
F   Köszöntések, kézfogás:
 Dr. Hajdú Csaba főgondnok és a presbiterek
 Csősz-Páni Anna Cseperke és az IFI

  Mi Atyánk…
  Ének KÉ 31 („Íme a Bárány...”)

Õ ÚRVACSORAI KÖZÖSSÉG

  Hirdetések (ld. jobb oldalon  )
  Születésnaposok köszöntése

 Záró ének: 434:1-2   („Vezess, Jézusunk…“)
  Áldás 
  HIMNUSZ

Budapest-Rákoskeresztúri Református Egyházközség  Bp. 1173 Pesti út 31.     weblapunk: http://refkeresztur.hu   ADÓSZÁMUNK: 18192232-1-42  
Hivatalos e-mail cím: budapest-rakoskeresztur@reformatus.hu  Bank: OTP 11784009-22222820  Keresztúri Református Misszió Alapítvány: 18195998-1-42

Lelkipásztorunk:  Sóskuti Zoltán  06-30-822-5435 lp.rkeresztur@gmail.com  Fogadó ója: kedd 15.00-20.00; szerda 15.00-18.30 + telefonon vagy neten át  ;
szabadnapja: csütörtök     Gondnokunk:   Dr. Hajdú Csaba   30-618-7651   Urnatemető ügyintézés:  Szabó Zsuzsánál    06-70-3216838   szzsueva@gmail.com     

 Urnatemetőnk nyitvatartása  :  kedd 15.00-18.00; szerda 15.00-18.00; vasárnap 8.00-12.00 szerda 9.00-11.00   péntek 16.30-20.00 Ügyintézés kedden és szerdán

mailto:szzsueva@gmail.com
mailto:jani.livia.lp@gmail.com
mailto:jani.livia.lp@gmail.com
mailto:budapest-rakoskeresztur@reformatus.hu
http://refkeresztur.hu/


Alapigénk szerint, életünk legfőbb célja, hogy kiformálódjon,
kialakuljon,  kiábrázolódjon  bennünk,  rajtunk,  általunk  Krisztus
(Krisztus jellemvonásai, szeretete, cselekedetei, arca...).

1.) Ezt  a  munkát  bennünk  és  rajtunk Krisztus  végzi  a
Szentlélekkel. Alapigénk mondatának alanya is Krisztus – és nem
Pál, nem mi magunk! Itt ugyanis egy  passzív igealakot találunk:
mindez történik rajtunk.

Így  munkálkodott  az  apostolokban az  első Pünkösdön Isten
Lelke,  ott  és  akkor  többezer  emberen.  Ezt  élhette  át  az  elmúlt
kétezer évben megszámlálhatatlanul sok hívő ember is, köztük sok
református  templomban  konfirmált  lélek.  A  mai  ünneplő
gyülekezet és benne a konfirmációra készülő fiatalok is ezt élhetik
most  át  –  sőt  már  eddig  is  ennek  részesei  lehettünk...
[bizonyságtételeikről]**  Isten  Lelkének  csodálatos  gazdag
munkáját  ünnepeljük ma!  Mit lehetne ennél nagyobb örömmel és
hálával ünnepelni?  A Heidelbergi  Káté 54 kérdés-felelte is erre
csodálkoztat rá bennünket.

2.) Azonban  vannak  olyan  konfirmáltak,  vagy  sok,  valaha
Isten  közelében  járt  ember,  akik  olyanok,  mint  a  félbemaradt
szobrok.  Elkezdte rajtuk munkáját a szobrász, mégis inkább csak
egy kőtömbre hasonlítanak. Esetleg látszik rajtuk, hogy valaha egy
szobrász álmodott  belőlük valamit, egy-két  helyen meglátszik  a
szobrászkés  nyoma,  de  talán  már  az  is  megkopott  rajtuk,  és
igazából  nem  ábrázolnak  semmit.  Félbe  maradtak… (Aki  látta
már  a  váci  Duna-korzón  azokat  a  furcsa  szobrokat,  talán  még
jobban érti, miről beszélek…)

Vajon  veletek,  velünk  hogy  lesz?  Amíg  csak  élünk,  egyre
jobban és jobban kiformálódik, kialakul, kiábrázolódik (a többféle
fordításban) rajtunk Krisztus? Vagy mi is „félbemaradunk”? Vagy
időnként történik rajtunk egy két alakítás, de igazából maradunk
kiformálatlanul?

[Természetesen  egyikünk  sem  „jellegtelen  kőtömb”,  hiszen
mind egyediek vagyunk, sok szépséggel és persze sok csúfsággal
is. Ez a „szobrászos” példa  csupán egy kép,  aminek egy fontos
vonását  szeretném szívetekre helyezni.  Ez mégiscsak  az életünk
lényegéről szól, ami túlmutat ezen az életen…

3.) [Alapigénk  előtti  írásjelet,  a  három  pontot meg  kell
magyaráznom még!] Ugyanis ez a mondat,  egy hosszabb szakasz
illetve egy levél része. Ezek arról szólnak, hogy az apostolnak fáj a
galaták letérése az krisztusi útról. Mégsem szakítja meg velük a
kapcsolatot, sőt igyekszik visszaterelni őket az első szeretetre, mert
szereti  és  félti  őket  Pál.  Így vagyunk  itt  a  gyülekezetben
egymással...  Így vagyunk veletek, konfirmációra készülő fiatalok!
És  így lehetünk  azokkal  is,  akik  most  nincsenek  itt,  nem
ünnepelnek,  letértek  az  útról,  amin  elindultak…  Amikor  ezt  a
különleges  anya-képet,  a  szülés  képét használja  az  apostol,

tulajdonképpen  azt  akarja  mondani:  vállalja  a  megtévesztett
galatákért,  újra meg újra,  hogy Krisztusról  bizonyságot  tegyen,
hívja őket  a  a Lelki  magvetésre (a  testi  helyett  -  Gal 6),  hogy
ezáltal mégis kiformálódjon bennük Krisztus.

4.) Ez a kiformálódás tulajdonképpen átformálódás is. Ennek a
szónak  egy  más  változatát  használja  a  Pál  a  Római  levél  12
részében is: „...ne igazodjatok e világhoz, hanem változzatok meg
értelmetek  megújulásával,  hogy  megítélhessétek,  mi  az  Isten
akarata, mi az, ami jó, ami neki tetsző és tökéletes." (Róm 12,2)
így  is  fordítják:  »alakuljatok  át«!  Mi  a  célja  ennek  az
átalakulásnak,  formálódásnak?  KRISZTUSI EMBEREKKÉ leszünk,
ahogyan a Szentlélek formál minket. 

És mit  jelent  ez  konkrétan?  Azt,  hogy megjelenik rajtunk a
Lélek  gyümölcse („szeretet,  öröm,  békesség,  türelem,  szívesség,
jóság,  hűség,  szelídség,  önmegtartóztatás”), a  test (azaz  a  régi
nem Isten szerint való – tehát itt a test mást jelent!) cselekedeteit
felváltva. Erről  is  a  galatáknak  ír  Pál  a  levél  ötödik  részében.
Termővé  lesz  az  életünk,  az  itt  felsorolt  gyümölcsök  pedig  az
emberi  élet legszebb ízét,  illatát, szépségét jelentik.  [Ezekből az
egyikről fogunk holnap hallani, itt az Istentiszteleten, ha Urunk is
úgy akarja…]

IGEHIRDETÉS – MÁSODIK NAP
1.) Mindnyájunknak személyes  tapasztalata,  hogy  sokszor

NEM AZT tesszük,  amit  igazán szeretnénk,  hanem,  mint  akinek
nincs uralma önmaga fölött, elönt bennünket valamilyen indulat,
és  úgy  viselkedünk,  olyanokat  mondunk  és  azt  tesszük,  amit
igazából  nem is szeretnénk (legalább is a szívünk mélyen mást
mond). Ezt a küszködést maga Pál is megfogalmazza ezt: „Hiszen
amit  teszek,  azt  nem  is  értem,  mert  nem  azt  cselekszem,  amit
akarok, hanem azt teszem, amit gyűlölök." (Róm 7,15)

Talán eddig a kétségbeesett diagnózisig is eljutunk gyakran, de
csak  a  lelkiismeret-furdalás és  az  önostorozás marad,  vagy  ha
ebbe  belefáradunk,  akkor  a  hárítás és  a  magyarázkodás.  Nem
véletlen, hogy  egy római elöljáró  addig hallgatja Pált beküldve,
amíg  nem  kezd  erről  beszélni:  „De  amikor  igazságról,
önmegtartóztatásról és a jövendő ítéletről  kezdett beszélni, Félix
megrémült,  és  így szólt:  Most  menj  el,  de ha alkalmat  találok,
majd ismét hívatlak.” (ApCsel 24,25)

2.) De mit tehetünk ezzel? A „nulladik lépés”, hogy belátjuk:
semmit, mi semmit sem tehetünk. Így olvastuk ma:  „Mert a test
kívánsága a Lélek ellen tör…” Azonban van ennek egy folytatása
is:  „...a  Léleké  pedig  a  test  ellen”.  Vagyis  mi  nem  tehetünk
semmit, de a bennünk lakó Szentlélek IGEN! 

A  Lélek  gyümölcse felsorolásában  találunk  egy  különleges
szót:  „ἐγκράτεια”.  Sokféleképpen  fordíthatjuk,  talán  így
„dadoghatjuk  körbe”:  önmegtartóztatás,  mértékletesség,

önuralom,  önmérsékletet,  önmagunk  feletti  hatalom,  saját
szenvedélyeink  és  ösztöneink  feletti  uralkodás.  Az  ókorban
Xenophón számára az enkrateia  nem egy különös erény, hanem
„minden erény alapja”. Ez az, amire mi nem vagyunk képesek –
de a bennünk élő Szentlélek igen!

Sokan  úgy  gondolkoznak  a  kereszténységről,  mint  az
úttörőmozgalomról:  van  12  pont,  amit  be  kell  tartani,  hogy  jó
úttörők legyünk. (Egyébként  azzal  a 12 ponttal nincs olyan sok
baj, többnyire szép dolgok!) De pont az  egy lényegi különbség a
kommunizmus eszméje és a kereszténység között: hogy az előbbi
nem  számol  az  ember  romlottságával,  és  azzal  a  nagyon  is
spirituális harccal, amiről beszél:  „Mert a test kívánsága a Lélek
ellen  tör,  a  Léleké  pedig  a  test  ellen,  ezek  viaskodnak
egymással…” Ezt a „végső harcot” (és egyben folyamatos) csak a
bennünk élő Krisztus, Istennek hatalmas Lelke tudja győzelemre
vinni bennünk! A SUMMA tehát ez: Akkor van uralmunk magunk
felett  tehát,  ha Isten az Urunk, ha átadtuk neki az uralmat – és
átadjuk  naponta, sőt  percenként,  döntésenként… Ehhez  kérnünk
kell szüntelen Isten Szentlelkét…!

3.) [Egy út,  egy lehetőség – ami taníthat  minket]  Amikor a
régiek az aszkézist gyakorolták, akkor NEM azon volt a hangsúly,
hogy  MIT  NEM tesznek,  vagy  hogy  kivonulnak  a  világból.  A
hangsúly azon volt, hogy mit tesznek: 1.) minél inkább átadják az
életüket  Istennek;  2.)  Istent  keresik  szüntelen  (ennek  sokféle
formáját alakították ki!!!); 3.) hagyni akarják, hogy Isten általuk
jót  tegyen  a  világban  –  ezért  nemcsak  kivonultak  a  világból,
hanem  bevonultak  egy  helyre,  vagy kezdetben  kivonultak  a
pusztába.  Közben  a  maguk  korában  pedig  döntő  jó  hatást
gyakoroltak a világra. 

Protestáns örökségünkben pedig a puritánok vagy a pietisták a
maguk feletti  uralmat  szintén  az  Istennel  megélt  kapcsolatuktól
várták,  és  erre  ők  is  kialakították  a  maguk  formáit,  szokásait,
kereteit. A  centruma ennek  sosem  az  volt,  amit  ők  csináltak,
hanem  az,  hogy  igyekeztek  sokat  Isten  közelében  lenni,  hogy
ebből fakadóan legyen uralmuk önmagukon. 

Miért  fontos  ez  itt  és  most  nekünk?  Azért,  mert  ezeket  a
kereteket,  formákat,  szokásokat  nekünk  is  ki  kell  alakítani
személyesen – használva ebben azt, ami a magunk kegyességéből
és egyházi örökségünkből adatott.  De a lényeg sosem lehet más,
mint Isten Lelkével, jelenlétével betöltekezni. 

Akkor lesz uralmunk magunk fölött, akkor azt tesszük, amit
szívünkben  legbelül szeretnénk,  akkor  kiábrázolódik  bennünk,
kiformálódik  rajtunk  keresztül  is  Krisztus [ahogy  erről  tegnap
hallhattunk...].        sóskuti zoltán lp.


