
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

  GYÜLEKEZETI HÍREINK: 
 

 Rákosligeti meghívás (ld.: a liturgiában, 

baloldalon) 

 Kárpátaljára szeretnénk levinni egy újabb 

száraz élelem adományt. Az eddigiekhez 

hozzunk még a jövő héten vasárnapig 

bezárólag! 

 Sóskuti Zoltán lelkipásztorunk tegnap a Károli 

Gáspár Református Egyetem Hittudományi 

Karának Török Pál díját vehette át. Ezért 

köszönetet mond Közösségünknek, mert 

emögött közös munka áll! 

 Jövő heti alkalmaink: 1700 Oázis IFI; vasárnap 

955 Istentisztelet; előtte: Szomathy Gyula 

Kamarakórus (Kánon Kör); Imakör 

 Tervezett táboraink: 
 Nyári gyülekezeti hét: SZAJOL – július 10-15  
 Idősebbek Nyári Hete: július 27-31 

 

Az Úr legyen Gyülekezetünk őriző pásztora! 
 

 

 

 
O L V A S M Á N Y :  1 J N  1 , 3 ;  5 , 1 1 - 1 2  

 
„Amit tehát láttunk és hallottunk, azt hirdetjük nektek is, 
hogy nektek is közösségetek legyen velünk: a mi 
közösségünk pedig közösség az Atyával és az ő Fiával, 
Jézus Krisztussal.” 
„Ez a bizonyságtétel pedig az, hogy Isten örök életet 
adott nekünk, és ez az élet az ő Fiában van.Akié a Fiú, 
azé az élet; akiben nincs meg Isten Fia, az élet sincs 
meg abban.” 

 
A L A P I G E :   2 T I M  2 ,  1 - 2  

 
„Te azért, fiam, erősödjél meg a kegyelemben, amely 
Krisztus Jézusban van. És amit tőlem hallottál sok tanú 
előtt, azokat ADD ÁT megbízható embereknek, akik 
mások tanítására is alkalmasak lesznek." 

ISTENTISZTELET 

2022. július 3. 

„Add át!”  
címmel  

Igét hirdet: Sóskuti Zoltán lp.. 
 

 AZ ISTENTISZTELET LITURGIÁJA: 
 

  Csendes készülés  
  Köszöntés 

  Kezdő ének: 8:1   („Ó, felséges Úr...) 
 

Éneklés, beszámoló a Gyermek Napközis 
Táborunkról 

 

  Ének: KÉ 68 („Szálljon hangunk…“) 
  Fohász 
  Olvasmány (ld. középen  ) 
  Imádság 
 

  Ének:  437:1 
(„Ó, Jézus, mi idvességünk....) 

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

  Csendes imádság 
  Imádság  
  Mi Atyánk… 
 

  Hirdetések (ld. jobb oldalon  ) 
  Személyes meghívás a rákosligetiektől 

július 17-ei 15.00-kor kezdődő hálaadó 
Istentiszteletükre (Barta János 
tolmácsolásában) 

 
Rövid megemlékezés Templomunk 

felszentelésének 22. évfordulóján 
 
  Születésnaposok köszöntése 
 

Záró ének: KÉ 78 („Tőled  árad…”) 
  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 
 



BEVEZETÉS 

 
Biztos voltatok már olyan helyzetben, hogy 

elutaztatok, és felvetődött a kérdés: kire bízzuk a 
kertet, a kutyát, a házat...? Nem bíznánk akárkire. Még 
inkább kérdés, kire bíznánk a gyerekünket egy órára 
vagy akár egy hétre? Hallatlan bizalom kell ahhoz, 
hogy azt, ami a mienk, másokra bízzuk. 

 
1. 

 
Istenek van egy nagy kincse: a HIT drága kincse, 

aminek magja az Ő Szava (Igéje), amiket elmondott az 
embernek. RÁBÍZTA emberekre, hogy ADJÁK 
TOVÁBB, aztán olyanokra is, akik mindezt leírták. 

Az itt használt görög szó ("παρατίθημι") jelentései: 
1) vki mellé, elé, közelébe helyez; 1a) (Úsz) kitett 
kenyér az asztalon; 1b) összegyűlik vki körül tanulni; 
2) őrzésbe ad, rábíz. Az 1Tim 1,18 első mondatában is 
ez a különleges szó áll. „Ezt a parancsot KÖTÖM a 
lelkedre, fiam, Timóteus, hogy a rólad szóló korábbi 
próféciák alapján harcold meg a nemes harcot.” 

Azóta pedig rábízta a hívők közösségére, hogy ezt a 
kincset őrizzék és továbbadják. Felolvasva, előtte 
nyomtatva, még azelőtt lefordítva… Micsoda 
BIZALOM, milyen nagy MEGTISZTELTETÉS! 
Sőt, a mi dolgunk ennél több: meghallani, befogadni a 
szívünkbe, elménkbe és akaratunkba (hinni abban), 
„beleforgatni” az életünkbe (szintetizálva és integrálva 
– mégis tisztán megtartva), és TOVÁBBADNI 
(szavakkal és cselekedetekkel). 

A keresztyén Közösség ennek hordozója. 
Kire bízhatja közülünk? Kinek adhatom tovább? Kik 
közületek "megbízható embereknek, akik mások 
tanítására is alkalmasak lesznek"? 

Azt mondod, neked ez nem megy? Akkor tanuld, 
gyakorold, mert ez dolgod, elhívatásod – ha Krisztus 
követőjének tartod magadat! 

Mert MINDEN NEMZEDÉK HÍD a következő 
nemzedék felé. Manapság ez a híd veszélyben van! 
Egy másik képpel élve, kölcsönvéve Nagy László 
nagyszerű képét: Ki viszi át a túlsó partra? 
Vajon híd vagy? Hős, aki őrzi és átviszi a túlpartra 
Isten Igéjét benne az Evangéliummal? 

„Bízd hű (hív, hívő) emberekre – írja Pál. 
Mi azok vagyunk? Ránk számíthatna? Hűségesen 

őrizzük és továbbadjuk az Igét, az Örömhírt? 
Ugye nem hal el bennünk? Ugye nem vagyunk az Isten 
Igéje számára „zsákutca”? 

Az Igében élet van és hatni tud. Hiszed-e ezt? 
[Tegnapi KRE HTK tanévzáróján elhangzott egy 
beszéd egy ötven éve végzett lelkésztől: „az Ige élő és 
ható”, azaz él és hat..]** 

 
2. 

 
Azért is kérdezem mindezeket, mert a 2022-es év 

közepén vagyunk, amit az "Evangélizáció Évének" 
neveztünk el. Érdemes ránézni egy kicsit, mivel és 
hogy indultunk el az esztendőnek első vasárnapján? 
Idézzük fel! 

Mai Olvasmányunk volt az Igehirdetés Alapigéje. A 
bevezető akkor így hangzott: 

„Ahogyan az Apostoli Hitvallásról tartott kurzusban 
Kovács Endrétől hallottuk: Jézuson keresztül a 
Szentháromság szeretet kapcsolatba hív bennünket. 
Ebben a meghívásban találkozunk egymással a 
gyülekezet szeretetközösségében. Ennek a megélésbe, 
közösségébe hívunk meg mi is másokat. 

Tehát a lényeg: bekapcsolódni ebbe a szeretetbe, ezt 
megélni együtt, és erről fog megismerni minket a 
világ. Mi elsősorban nem tanokat, nem formákat vagy 
szokásokat akarunk továbbadni, hanem mindezek 
közepét: Isten Szeretetét, ami Jézusban lett 
megismerhetővé. 

Az Evangélizáció útja visszafejtve ez: meglátják 
rajtunk Jézus szeretetét; mi meghívjuk őket oda, ahol 
mi is ezt kaptuk és megéljük, Jézusra mutatva 
közösségünkkel, elsegítve a nyitott szíveket ebbe a 
szeretetbe. Az evangélizáció nem módszerek kérdése – 
hanem szeretet kérdése, ebben van hitelességünk és 
erőnk." 

Három motívumát neveztük meg ennek: 
1.) „Nekünk egyesével, személyesen felébredni és 

részesedni Isten szeretetéből.” 

2.) „Közösségként visszatalálni az első szeretetre, 
és egy olyan közösséggé válni, amelyikben Jézus 
szeretete megérezhető.” 

3.) „A környezetünk felé vinni az Evangéliumot, 
Jézus meghívását átadva közösségünkbe, és Őhozzá 
magához.” 

A néhány mondatos összefoglalás pedig ez volt: 
„Megvannak a személyes küszködéseink, kérdéseink, 
kihívásaink, terheink…. Megvannak az ismereteink, 
tapasztalataink Istenről, a Vele járásról. Ezt a kettőt 
érdemes összekapcsolni – és egyben látni (mindkettő 
szélesebb medret kap, átértelmeződik így, megtelnek 
ÉLETtel/élettel). A hit közösség megélése Istennel. 
Ebben (az Életben, közösségben) találkozunk 
ÚTITÁRSAKKAL (akikben ez az élet lüktet); illetve 
ebbe hívunk meg ÚT SZÉLÉN VESZTEGLŐKET 
(akikből hiányzik még ez az élet)… 

 
BEFEJEZÉS 

 
Erősödj meg tehát a kegyelemben! Ez legyen a 

legfőbb törekvésünk, személyesen és közösségileg is. 
A továbbadás ennek talaján nő ki… 

 
 

 sóskuti zoltán 

                   sóskuti zoltán lp. 


