
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 1.  

GYÜLEKEZETI HÍREINK: 
 

 Szeretettel köszöntjük közöttünk Kisturi Eszter 

lelkipásztort, korábbi gyakornokunkat  -  sok 

áldást, erőt és örömet kívánva számára 

 Ma, Istentisztelet után családi kirándulás lesz a 

hittanos év közelgő zárásaként is – jövő héten 

utoljára lesz gyerek-istentisztelet, utána csak 

gyerekmegőrzés (ha lesz az adott vasárnapra 

szolgálati felajánlás erre nézve – ezt várjuk is.)  

 Jövő heti alkalmaink: kedd 930  Baba-Mama 
Kör; péntek 1700 Oázis IFI; vasárnap 955 

Istentisztelet és gyerekistentisztelet; előtte: 
Szomathy Gyula Kamarakórus (Kánon Kör); 
Imakör  

 + Richter Ildikó gyülekezeti tagunk temetése: 
kedd 1400 (Altemplom) 

 Baba-Mama Kör utoljára jövő kedden – 
köszönjük ebben Sebőkné Babos Boglárka és 
segítői egész éves szolgálatát 
 KonfIFI már nincs nyáron - Oázis ifi 17.00 
 Jövő vasárnap 1630: lesz a Házi Biblia Körök 

záró alkalma – enni-, innivalót hozzunk magunkkal 

 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! 

 

 

 

ISTENTISZTELET 

2022. június 12. 

AZ ISTENTISZTELET LITURGIÁJA: 
 

  Csendes készülés  
  Köszöntés 
  Kezdő ének: 489:1-2 

(„Örök élet reggele...) 
  Ének: 66:1-3  („Örvendj egész fölg…“) 
  Fohász 
  Olvasmány (ld. középen ) 
  Imádság 
   Gyermekek az ÚrAsztala körül 
 
  Ének: KÉ 71 („Találkozni jöttem veled..”) 

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

 
  Csendes imádság 
  Ráfelelő ének: KÉ 3 („Ahány csillag“) 
  Imádság  
  Mi Atyánk… 
 
  Hirdetések (ld. jobb oldalon  )  
  Születésnaposok köszöntése 
 
 Záró ének: 241  („Szent vagy örökké…”) 

  Áldás  
  HIMNUSZ 
 
 
 

 
 

„Tegnap és ma”  
címmel  

Igét hirdet: Kisturi Eszter lp.. 
 
 

  OLVASMÁNY: ZSOLTÁROK 100. 
 
 

1 Hálaadó zsoltár. Ujjongjatok az Úr előtt az egész földön! 
2 Szolgáljatok az Úrnak örömmel, vigadozva járuljatok 
színe elé! 3 Tudjátok meg, hogy az Úr az Isten! Ő alkotott 
minket, az övéi vagyunk: az ő népe és legelőjének nyája.4 
Menjetek be kapuin hálaénekkel, udvaraiba dicsérettel! 
Adjatok hálát neki, áldjátok nevét! 5 Mert jó az Úr, örökké 
tart szeretete, és hűsége nemzedékről nemzedékre. 

 
 
 

  ALAPIGE: ZSIDÓK 13, 8. 
 

“Jézus Krisztus tegnap, ma és mindörökké ugyanaz.” 
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Változik az idő 

Azt hogy az idő múlik, talán csak a legkisebbeknek kell igazán 

magyarázni, mindenki más tapasztalja: saját testén-lelkén, a 

környezetén. És bizony az idő múlásában van valami félelmetes. 

Hányan sírtunk például a ballagásunkon megijedve egy korszak 

elmúlásától, és félve az előttünk álló ismeretlentől… Nem azért 

sírunk, mert ami velünk történik, az rossz lenne, sokkal inkább 

azért, mert az élet nagy pillanatai emlékeztetnek minket: csak a 

változás, ami örök (és spoiler: Jézus Krisztus)  

Nagyon nagy ajándék az a bölcsesség, amit az évek során 

megszerzünk, az ahová eljutunk életünk során, sokan mondják is, 

hogy nem kezdenék elölről az életüket, hálásak azért, amijük van. 

És sokan mondják azt is, hogy bárcsak újra kezdhetném, akkor 

másképp csinálnám… De mindkét esetben ott van az a nagyon 

furcsa élmény, hogy mindaz, ami volt, már csak a múlt. Hogy 

vannak olyan helyzetek, melyek sosem jönnek vissza - például az 

a babaillat, ami a gyerekek felnövésével elmúlik. 

A zsidókhoz írt levél írója éppen egy hasonló kérdésekkel együtt 

élő közösségnek írja buzdításképp ezt a mondatot is, akik sok-sok 

változást élnek át életükben, közösségükben: Vendégek, 

élethelyzetek, sőt a keresztyén vezetők is jönnek, és mennek az 

életetekben. Mert ez a földi élet rendje, hogy ne maradjon minden 

ugyanolyan, hogy a jelen elmúljon, a jövő pedig jelenné váljon. De 

miközben minden változik, közben lásd meg, hogy van valaki, aki 

állandó, aki felette áll az idő múlásának! Aki Úr az idő felett. Aki 

nem változik, mikor minden változik: nem változik az irántunk 

való szeretete, nem változik a tanításának lényege!  

Ezt az igét olvasva fontos megállni, és összegezni. A változó 

időnek ebben a kimerevített órájában: milyennek látom az életem? 

milyennek látom a világ változását? Hogyan birkózom meg vele? 

Mi az, ami nehézséget okoz benne? Mi segít megélni a változást? 

Hogyan élem meg a családom, a környezetem változásait, hogyan 

élem meg a saját változásaimat? És fontos megállnunk 

közösségként is: Honnan jöttünk- emlékszünk még az útra, amit 

együtt bejártunk? Milyen örömök/fájdalmak voltak a múltunkban? 

Hol vagyunk most? Az örök Ige mellett állunk most is? Hová 

tartunk? Célunk még egy testként a fejre mutatni? Mi a mi egyéni 

szerepünk és felelősségünk az evangélium terjedésében itt 

Keresztúron? A világban? 

 

Változol te 

Ahhoz, hogy ezekre a kérdésekre választ tudj adni, önismeretre van 

szükség. Arra, hogy újra és újra megállj - akár külső segítséggel 

együtt -, és feltedd a kérdést: ki vagyok én? Mire vagyok képes? 

Miben vagyok tehetséges? Milyen hasznos tapasztalataim vannak 

az életről? Újra és újra meg kell állni, és rá kell csodálkozni, hogy 

kik is vagyunk valójában. Hogy miben változtunk, fejlődtünk az 

utóbbi időben. Honnan indultunk? Mit hozunk magunkkal? Milyen 

örökségünk van? Az önismeret, a múltam ismerete fontos. Csak, 

ha tudom honnan jövök, érthetem meg azt, aki ma vagyok. És a 

tudom honnan jövök vonalát fontos a kezdet kezdetéig 

visszavezetni. Addig a pontig, mikor Isten szeretetéből és 

akaratából embert teremtett. Fontos, hogy vissza jussunk a 

kezdetekig. Fontos, hogy eljussunk a múltunk kutatásában Isten 

teremtő akaratáig. Mert valódi önismeretre csak így tehetünk szert: 

ha látjuk, hogy mi célból teremtett minket Isten. Ha látjuk azt az 

értéket és méltóságot, amit az jelent, hogy az Örökkévaló úgy 

döntött saját képére és hasonlatosságára embert teremt. Ha értjük, 

hogy - családunkon túl - Isten végtelen szeretetéből kaptunk életet 

és személyiséget, ha megismerjük Teremtőnket és az Ő tervét 

velünk, csak akkor ismerjük meg igazán magunkat. Nincs valódi 

önismeret és önazonosság Isten ismerete nélkül.  

Ahogy Istent sem ismerhetem meg igazán addig, míg nem látom 

saját magamat: míg nem értem, hogy milyen nagy szükségem van 

az Ő állandóságára az én változó életemben. Amíg nem látom 

magamat, addig nem tudom igazán szemlélni Istent. Mert saját 

hibáimat és hiányosságaimat látva tudom csak felismerni, hogy 

mennyivel hatalmasabb nálam Ő. És csak ezeket látva értem meg, 

hogy milyen nagyon rá vagyok szorulva. Hogy magamtól még a 

szívem dobbanását sem tudom irányítani. Nemhogy a környezetem 

és önmagam változását befogadni, vagy irányítani. És csak az Ő 

szeretetteljes szándékát ismerve változtathatok helyesen az 

életemen. Mert meglátom benne azt a célt, amelyet Ő szánt nekem: 

hogy Őt jelenítsem meg itt a világban. Hogy ne a hibáimat, ne a 

kudarcaimat kelljen egy életen át sorolnom, hanem magabiztosan 

állíthassam: olyan értékes vagyok, hogy Isten odaadta értem 

egyszülött Fiát. Ha földi életem során az emberek szeretetében el 

is bizonytalanodom, Isten szeretete rendületlenül az enyém. És ez 

az, ami meg tud tartani a változásban is emberi méltóságomban. Ez 

a szeretet pedig olyan változásra fog ösztönözni, amely jobb 

irányba mozdítja az életemet. Hogy a holnapban már más, jobb 

emberként állhassak a világban.  

2000 éve is, ma is az az igazán fontos kérdése ennek az 

igeszakasznak, hogy a folyamatos változások közepette 

megmaradsz-e a Krisztus-hitben? Vagy a világ, az idő és önmagad 

változása ki tud billenteni? Ugye nem tud kibillenteni? 

Csak Jézus nem változik 

Ugye tudsz állhatatos maradni a hitben? Ugye hű maradsz? A hit 

megtartásának egyetlen egy módja van: ha közel maradunk 

Krisztushoz. Ahhoz a Krisztushoz, akire ma sokszor haragszik a 

világ, mert nem elég PC, mert teljesen mást tanít, mint az aktuális 

trendek. Mert ott is állandó határokat szab, ahol a társadalom újra 

és újra átírja a határvonalakat. De Jézus Krisztus biztos. És egyedül 

Ő a biztos a világban. Mert az idő változik, a világ változik, a 

társadalom, a politika, sőt mi magunk is változunk. A tárgyaink 

elromlanak, a kapcsolataink megváltoznak, a testünk, a lelkünk 

változik, és tulajdonképpen semmi sincs, ami állandó biztos pont 

lehet az életünkben. CSAK ISTEN.  

Az idő szépen lassan elnyel mindent körülöttünk. De Istent nem 

tudja elnyelni az idő! Mert Isten felette áll az időnek. Ő Ura az 

időnek. És Ura mindannak a változásnak, amely körülvesz 

bennünket. Néha ez nem könnyű. Néha jobban szeretnénk, ha Isten 

is változna, engedékenyebb lenne, vagy ha erősebben tartaná távol 

tőlünk a rossz dolgokat. De sokszor tapasztaljuk, hogy mennyire jó, 

hogy Ő ugyanaz marad. Ő ugyanaz az Isten, aki volt, mikor 

megismertem Őt. Ő ugyanaz ma is. Ugyanúgy szeret, ugyanúgy 

hív, ugyanúgy gondoskodik. Ugyanúgy tesz ma bennünket 

testvérekké, mint mikor megismertük egymást, sőt már előtte is. 

Én változom, és a változás következtében nem mindig érzem az Ő 

jelenlétét egyformán. De az Ő jelenléte nem változik, nem lesz 

kevesebb, nem múlik el. Az Ő jelenléte az életemben egyformán 

rendületlen és változatlan. Az Ő jelenléte az egyháza életében is 

ugyanolyan rendületlen! 

Bármi történjen, bármi következzen az életemben, legyen 

akármilyen hosszú, boldog vagy szomorú az életem, meg vagyok 

váltva! Örökre és végérvényesen MEG VAGYOK VÁLTVA. Ez 

kísér életem útján minden öröm és minden nehézség közepette: 

Isten Jézus Krisztusban igent mondott rám.  

           Kisturi Eszter lp. 


