
  GYÜLEKEZETI HÍREINK:

 Ezen a héten temettük el Róth Lajosné 
Somogyi Borbálát – Isten segítsen 
elvesztését elhordozni Családjának!

 Beszámolók:   zenekarunk vendég szolgálata; 
Házi Biblia Körök záró alkalma; Szűcs Attila 
és Bornai Kamilla testvéreink egyházi 
esküvője; templom körüli szolgálatok...

 Jövő heti alkalmaink: 1700 Oázis IFI; vasárnap
955  Istentisztelet;  előtte:  Szomathy  Gyula
Kamarakórus (Kánon Kör); Imakör

 Tervezett táboraink:
 NAPKÖZIS TÁBOR: június 27-július 1. JŐVŐ 

HÉTEN!!! Imádkozzunk érte!
 Nyári gyülekezeti hét: SZAJOL – júilus 10-15 
 Idősebbek Nyári Hete: július 27-31

Az Úr legyen Gyülekezetünk őriző pásztora!

  O L V A S M Á N Y :  5 M Ó Z  6 , 1 - 2 5

  A L A P I G E :   M K  1 2 ,  2 8 - 3 4
„Ekkor  odament  az  egyik  írástudó,  aki  hallotta  őket  vitázni,  és
mivel tudta, hogy Jézus jól felelt nekik, megkérdezte tőle: Melyik a
legfőbb az összes parancsolat közül? Jézus így válaszolt: A legfőbb
ez: „Halld meg, Izráel: Az Úr a mi Istenünk, egyedül az Úr!” és:
„Szeresd az Urat,  a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből,
teljes  elmédből  és  teljes  erődből!”  A  második  ez:  „Szeresd
felebarátodat,  mint  magadat!”  Nincsen  más,  ezeknél  nagyobb
parancsolat.  Az  írástudó  ezt  mondta  neki:  Úgy  van,  Mester,
helyesen mondtad, hogy egy Isten van, és rajta kívül nincsen más;
és  ha  szeretjük  őt  teljes  szívünkből,  teljes  elménkből  és  teljes
erőnkből,  és  ha  szeretjük  felebarátunkat,  mint  magunkat,  sokkal
több az minden égő-  és  véresáldozatnál.  Jézus pedig látva,  hogy
okosan felelt, ezt mondta neki: Nem vagy messze Isten országától.
És többé senki sem merte őt megkérdezni.”

  T O V Á B B I  I G E :   1 J N  4 , 7 - 1 2 :
„Szeretteim, szeressük egymást, mert a szeretet Istentől van, és aki
szeret, az Istentől született, és ismeri Istent; aki pedig nem szeret, az
nem ismerte meg Istent, mert Isten szeretet. Abban nyilvánult meg
Isten irántunk való szeretete, hogy egyszülött Fiát küldte el Isten a
világba,  hogy éljünk őáltala.  Ez  a  szeretet,  és  nem az,  hogy mi
szeretjük Istent,  hanem az, hogy ő szeretett minket, és elküldte a
Fiát  engesztelő  áldozatul  bűneinkért.  Szeretteim,  ha  így szeretett
minket Isten, akkor mi is tartozunk azzal, hogy szeressük egymást.
Istent  soha  senki  nem  látta:  ha  szeretjük  egymást,  Isten  lakik
bennünk, és az ő szeretete lett teljessé bennünk.”

ISTENTISZTELET
2022. június 26.

„A keresztyénség lényege” 
címmel 

Igét hirdet: Sóskuti Zoltán lp..

 AZ ISTENTISZTELET LITURGIÁJA:

  Csendes készülés 
  Köszöntés
  Keresztelési ének: 329:  2  

(„Nem éltem még e föld ölén...)

 Keresztelés: Pintér Máté
Zsolt 127, 2b-3: „Szerelmesének álmában ad
eleget.Ímé,  az  Úrnak  öröksége:  a  fiak;  az
anyaméh gyümölcse: jutalom.” (Károli ford.)

  Ének: KÉ 85 („Úristen útjaid…“)
  Fohász
  Olvasmány (ld. középen  )

  Imádság

  Ének:  135  :1    („Áldjátok az Úr nevét..)
  Alapige (ld. középen  )

 Igehirdetés (ld: a túloldalon)

  Csendes imádság
  Imádság 
  Mi Atyánk…

  Hirdetések (ld. jobb oldalon  )
  Születésnaposok köszöntése

 Záró ének: KÉ 24
(„Én még mit sem tudtam…”)

  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/


BEVEZETÉS

MI A KERESZTÉNY HIT LÉNYEGE? [Mai kérdés felvetésem
mögött  három  e  heti  beszélgetés  áll  –  és  persze  egy  régi
gyötrődés, folyamatos gondolkozás és sokféle megtapasztalás.]**

Mi tehát  a  keresztény  /  keresztyén  [**] hit  lényege?  Annyi
réteg került rá, hogy sokszor elsikkad a lényeg! Évszázadokon át
rengeteg forma, hangsúly, magyarázat, irányzat keletkezett. 

Talán  mégis  a  legtöbbre  elmondható,  hogy  mögöttük  hívő
szívek,  őszinte  Isten  keresés,  a  megújítás  szándéka,  vagyis
lényegre  való  törekvés  állt.  Mégis sokszor  egymástól  elütő,
egymással  harcban  álló  szekértáborok jöttek  létre,  melyek
önmaguk identitását a másik leértékeléséből, zárójelbe tevéséből,
elítéléséből építették  /  építik  fel  ma  is.  Nem  csoda,  ha  a  ma
embere,  aki  szeretne  Krisztus követője lenni,  némi zavart  érez:
akkor most melyik az igazi keresztény út; akkor most hogy kell jól
keresni-követni-szeretni [**] Krisztust? Mi akkor a lényeg?

I.) „NÉGYFÉLE METSZETBEN”
Hadd mutassak erre négyféle „metszetet” [hozzájuk kapcsolva

néhány példával]**!
1.) Mást mondanak erről a  katolikusok (rómaiak és görögök,

sőt  az  "ókatolikusok"),  az  ortodoxok,  az  evangélikusok vagy  a
reformátusok  (ebből  is  hányféle  van!  [**]),  a  baptisták vagy a
pünkösdiek, a nazarénusok vagy a hitgyülisek…

2.)  Mást  mond  egy-egy  kiemelt  kérdésben  egy
„fundamentalista”,  egy  „karizmatista”,  egy  „konzervatív-
népegyházi”,  egy  „amerikaias-modern”…  [már  a  címkézés  is
önmagában bántó és félrevezető egyébként!]

3.) Különböző teológiai irányzatok is vannak arra nézve, hogy
a Bibliát hogyan értelmezzük…

4.) Nem is beszélve arról, hogy a  különböző földrészeken és
kultúrákban, milyen másképp élik meg ugyanazt a hitet.

Sorolhatnék  még  rengeteg  különbséget  és  elméleti-,
gyülekezetvezetési-  és életvezetési  témát,  amiben  egy-egy
irányzat, közösség teljesen mást mond. Ez minden gyülekezetben,
így a miénkben is, valahogy azért leképeződik!

II.) MIT KEZDJÜNK EZZEL?
Mit kezdjünk mindezzel? Hogyan viszonyuljunk hozzá? Ami a

legfontosabb:  mindezek között te mit mondanál a kereszténység
lényegének,  annak,  aki  éppen ezt  keresi  és  éppen téged  kérdez
erről?  Nyilvánvalóan  te  is  a saját  egyházi-  és  kegyességbeli
gyökereidből, formáidból és személyes tapasztalataidból indulnál
ki, abból, amit te is örököltél vagy tudatosan elfogadtál. DE… 1.)
Van-e  olyan,  amit  minden  keresztyénre  egyformán  hisz  és
ugyanúgy  gondol?  Másképpen:  mi  van  az  évszázados  illetve

személyes  rétegek  alatt,  a  legmélyén?  2.)  És  ehhez  szorosan
kapcsolódik  még  egy  kérdés:  miként  értelmezed  azokat  a
keresztény  /  keresztyén  irányzatokat,  hagyományokat,
felekezeteket,  akik  tőled  különböznek? (Miként  vélekedsz  és
nyilatkozol róluk?) Ez a két kérdés-csoport szorosan összefügg, a
válaszadásunkban egymásból következnek!

Tehát  mi  a  te  válaszod?  Az,  hogy  a  lényeg  nálunk  van
reformátusoknál,  magyar  reformátusoknál,  és  azon  belül  is  az
általad  vallott  és  megért  kegyesség,  lényeglátás  és  formák  az
irányadóak?  Az,  hogy  úgy  kell  hinni  és  csinálni  ahogy  te
értelmezed,  hiszel  és  csinálod?  Akkor  a  többiek  mind  tévúton
vannak, vagy legalábbis sok mindenben tévednek?  Igen, vannak
hívők, akik így gondolják, és képesek „leradírozni” felekezeteket,
évszázadokat, áldott közösségeket és embereket, vagy legalábbis
felsőbbséges kritikával és gyanakvással néznek rájuk. És mit szól
mindehhez  Isten?  Vajon  Isten,  minként  gondolkozik  a  sokféle
felekezettől  és irányzatról?  Újra kérdezem:  Mi a keresztény hit
lényege?

III.) A KÖZÉPPONT

Mai  Olvasmányunkban  (5Móz  6,1-25)  az  Ószövetség
„szívéhez”  juthattunk.  Hallod  a  „dobogását”?  Ha  egy  zsidó
családfő  el  akarta  mondani  kicsoda  Isten  és  mit  jelent  hívő
zsidónak lenni, akkor először is történetet mesélt (arról, amit Isten
végzett  népe  között);  másrészt Isten  törvényére  hivatkozott
(legfőképpen a Tíz Igére). A hit tapasztalat Isten iránti tiszteletre
hívott, a törvény pedig engedelmességre. Mindkettőnek pedig az
emberekkel  való  kapcsolatra  IS  komoly  hatása  volt.  Az  egész
fókuszában  pedig a KAPCSOLAT áll.  Mindezt  összefoglalja  a
nagy parancsolat. Mózes 5 könyve többször visszatér erre.

Az Újszövetségben sem találunk mást! Amikor pedig Jézust a
lényegről  kérdezik, a  legfőbb  parancsolatról,  ő  is  csak  erre
hivatkozik. (Ezt mindhárom szinoptikus evangélium megemlíti,
de János evangéliumának lelkületéből is ez következik.) 

Miért ez a lényeg? Ezt világos elénk tárja az 1Jn 4, 7-12!!!
Tegyünk  hozzá  mindehhez  még  három  momentumot:  1.)

Amikor Jézus ezt  mondja:  „E két  parancsolattól függ az egész
törvény  és  a  próféták.”  (Mt  22,40),  ezzel  azt  állítja,  hogy
mindennek  ez  a  lényege.  2.)  Amikor  pedig  a  válasz  után
hozzáteszi  a  farizeus  ezt:  „és ha szeretjük őt  teljes  szívünkből,
teljes elménkből és teljes erőnkből, és ha szeretjük felebarátunkat,
mint magunkat, sokkal több az minden égő- és véresáldozatnál.”
(Mk  12,33),  ezzel  azt  állítja,  minden  külső  formánál,  rétegnél
fontosabb, hogy miként állunk a szeretetben Isten és a felebarát
felé.  (Mindkettő  hangsúlyos,  egymást  feltételezik,  és  egymást
táplálják!)  Vegyük  komolyan  azt  is,  amit  erre  Jézus  válaszol:
„Nem vagy messze Isten országától.” (Mk 12,34) Tehát, aki ezt

tudja, megéli, az van közel Istenhez, az értette meg Isten akaratát
legjobban!  3.)  A  Lukács  evangéliumának  10.  részében,  a  nagy
parancsolatot  egy  törvénytudó  mondja  ki,  amikor  Jézus
visszakérdez  erre  a  kérdésére  („Mester,  mit  tegyek,  hogy
elnyerjem  az  örök  életet?”).  Ez  másképpen,  de  ugyanúgy  azt
jelzi:  ez a lényeg. Amikor pedig „törvénytudó módjára” próbál
erre  „egy  réteget  ráhúzni” (mert  ez  már  itt  elkezdődött!)
beszélgetőtársa  („Ő  viszont  igazolni  akarta  magát,  ezért
megkérdezte Jézustól: De ki a felebarátom?”), Jézus az irgalmas
samaritánus történetét. Értjük?

IV.) KÖVETKEZTETÉSEK

Végül mindezekből vonjunk le öt lényeges következtetést!
1.) Ha ez a lényeg, akkor ez minősít minden keresztény életet,

kegyességet, kegyességet, irányzatot és felekezetet! 
2.) Ha tényleg ez a lényeg,  ezt kell keressük egymásban,  ezt

tanulhatjuk egymástól, és ebben megélhetjük az egységet!
3.)  Ha  ez  így  van,  akkor  mindig  elsősorban  ezt  kell

munkáljuk, erre kell koncentráljunk, ebben kell növekedjünk!
4.) Ebbe pedig NEM fér bele a másik kárhoztatása és elítélése,

SEM a magunk tévedhetetlensége és tökéletessége.
5.) Ebben van mindig nyitottság a másik szíve felé – ha pedig

a  szíve  felé,  akkor  a  megélt  kegyessége  felé is  (érdeklődés,
kíváncsiság, a jó feltételezése és a megértésre való törekvés).

BEFEJEZÉS

Sosem felejtem el a kelenföldi baptista imaházban  Brückner
Ákos  Előd  ciszter  atya mondatát:  „Jó  lesz  egymáshoz
hozzászoknunk,  mert  a  Mennyben  is  így  ömlesztve  leszünk
majd...” Nem lesz külön katolikus és református mennyi; ciszter
és bencés menny, fundamentalista és karizmatikus menny...!

A színesség és sokféleség önmagában nem gond –  „Ő a fény,
mi színei”. Sőt mindez ajándékká is válhat: lehetőség a tanulásra
és  a  kiegészülésre,  hogy együtt  jobban és jobban ábrázoljuk ki
Krisztust. 

A  magunk  „origóvá  avatása”,  az  ítélkezés  és  egymás
kárhoztatása,  lekicsinylése,  kizárása már  baj...  Ahogy  te
szülőként szomorkodsz, ha gyerekeid bántják egymást, a Mennyei
Atya és így van gyermekeivel. 

Mi  legyünk  hűségesek a  magunk  gyökereire,  örökségére,
formáira,  megtapasztalásaira  és hangsúlyaira  nézve  –  sőt
ezekben  legyünk  biztosak,  legyünk  ezekért  hálásak!  Vigyázzuk,
őrizzük! (1Thess 5, 21-22: „de mindent vizsgáljatok meg: a jót
tartsátok meg, a gonosz minden fajtájától tartózkodjatok!”).

De  sosem  lehetünk  kizárólagosak,  mert  ISTEN  MINDIG
SOKKAL NAGYOBB...!                           sóskuti zoltán lp.


