
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

  GYÜLEKEZETI HÍREINK: 
 

 Ma Rákosligeten ünnepi Istentisztelet lesz 

délután 3 órától, várnak minket is… 

 Jövő heti alkalmaink: 1700 Oázis IFI; vasárnap 

955 Istentisztelet; előtte: Szomathy Gyula 

Kamarakórus (Kánon Kör); Imakör 

 Idősebbek Nyári Hete: július 27-31 
 

Az Úr legyen Gyülekezetünk őriző pásztora! 

______________________________ 

 

NYÁRI HETÜNK ALAPKÉRDÉSEI: 
 
 Milyen érzéseid vannak, ha születésnapodra 

gondolsz? 
 Hogy szoktad / szoktátok ünnepelni a szülinapodat? 
 Mit kívánjak neked születésnapodon? 
 Mit kívánsz magadnak születésnapodon? 
 Amikor megszülettem még csak egy „üres papírlapot 
voltam? 
 „SÁLOM” tölti be életedet? Minden rendben van 
körülötted? Boldognak érzed magad? Olyan az életed, 
amilyennek szeretnéd? Hálásan és elégedetten tudsz 
végigtekinteni az életeden? 
 ISTEN ÁLDÁSA van az életeden?  Tudsz pozitív 
szavakkal beszélni önmagadról és az életedről? Tudod 
szívből magasztalni Istent mindazért, amit életed során 
kaptál Tőle? Termékenység, virágzás, növekedés, 
teljesség jellemzi életedet?  
 Mások erőt tudnak meríteni kisugárzásodból, 
jelenlétedből, szavaidból, abból, amit teszel értük, 
egész életutadból? Átélted már a Szentlélek ajándékát, 
munkáját, erejét önmagadban? Kik nyertek áldást 
általad? 
 

 

 

 

 
A L A P I G E :   A P C S E L  1 6 ,  1 1 - 4 0  

 
 

Hogyan lehet elmondani, ami velünk történt, amit 
közösségben, Krisztussal átéltünk? Elmondhatjuk: 

1.)  A tények, történések szintjén 

2.)  Megfogalmazhatunk tanulságokat, kiemelve ezt vagy 
azt, vagy éppen személyes benyomásokat… 

3.)  A titkát, lelki mélységét és magasságát, a csodát 
nehezebb eldadogni. 

Így volt ezzel Lukács is, amikor beszámolt a Filippiben 
történtekről – és így vagyunk vele most mi is, amikor 
próbáljuk elmondani, mit éltünk át Szajolban, nyári 
hetünkön… 

_______________________________ 
 

NYÁRI HETÜNK ALAPÜZENETE: 
 

Becsüld meg és szeresd azt, aki vagy  
(Isten teremtményeként és 

megváltottjaként) – ünnepelve, hálát 
adva, magasztalva  

Istent (Teremtődet és Megváltódat)! 
 
 

ISTENTISZTELET 

2022. július 17. 

„Elmondani, ami történt”  
címmel  

Igét hirdet: Sóskuti Zoltán lp.. 
 

 AZ ISTENTISZTELET LITURGIÁJA: 
 

  Csendes készülés  
  Köszöntés 

  Kezdő ének: 329:2   („Nem éltem még...) 

Keresztelés: Gyimesi Mózes 
Zsolt 139, 15-18:  

„Csontjaim nem voltak rejtve előtted, amikor 
titkon formálódtam, mintha a föld mélyén 

képződtem volna.  Alaktalan testemet már látták 
szemeid; könyvedben minden meg volt írva, a 

napok is, amelyeket nekem szántál, bár még egy 
sem volt meg belőlük.  Mily drágák nekem 

szándékaid, Istenem, mily hatalmas azoknak 
száma!   Számolgatom, de több a 

homokszemeknél, és a végén is csak nálad 
vagyok.” 

 

  Ének: KÉ 70 („Találkozni jöttem…“) 
  Fohász 
  Imádság 
  Alapige (ld. középen  ) 
 Igehirdetés (ld: a túloldalon) 

   Bizonyságtételek 
 

  Ének: KÉ 66 („Rejts most el…“) 
  Csendes imádság 
  Imádság  
  Mi Atyánk… 
 

  Hirdetések (ld. jobb oldalon  ) 
  Születésnaposok köszöntése 
 

Záró ének: KÉ 78 („Tőled  árad…”) 
  Áldás  
  HIMNUSZ 
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Amikor megszülettél sok minden már eldőlt, sok minden már 
adott volt az életedhez, … és sok minden még NEM dőlt el, még 
bármi lehetett, ahogyan ez a MAI NAPra is igaz. Születésünk egy 
különleges pillanat, … a folytatás pedig egy hosszú út. Ezen az 
úton tartunk most valahol... A múlt egy részét látjuk, ismerjük, 
értjük, elfogadtuk... A múlt másik részét NEM látjuk, NEM is 
ismerjük, NEM értjük, NEM fogadtuk el… A jövő pedig 
ismeretlen még, nyitott… Egy ponton állunk, ez a pillanat a 
miénk, sok minden függ ettől... 

* * * 
Szüleid öleléséből születtél – amit erről tudsz vagy sejtesz, 

ahogy ehhez most viszonyulsz, MEGHATÁROZ… Egy 
(házasság- / család-)történetbe érkeztél meg, ezzel együtt 
valamiféle génállományt kaptál – amit erről tudsz vagy sejtesz, 
ahogy ehhez most viszonyulsz, MEGHATÁROZ Mit tudsz az 
őseidről? Legfőképpen mégis Isten akaratából és szeretetéből 
születtél és Isten formált („álmodott meg”) téged (Zsolt 139) – 
amit erről hiszel, ahogy ehhez most viszonyulsz, MEGHATÁROZ. 
Mit tudsz (hiszel) Istenről? Milyen kapcsolatban vagy 
Vele?Istentől fogadod-e el az életed?(Elfogadod-e az életet?) 
Ismered-e, szereted-e a Kezet, amely formált? Mennyire ismerted 
már meg azokat a kincset (küldetést, tehetséget, ajándékokat), 
amiket beléd rejtett?  

NINCS BELŐLED MÉG EGY! KAPTÁL („gyári 
felszereltség”) Hogy vagy mindezekkel? Szoktál értük hálát adni? 
Miért vagy a leghálásabb? Egyáltalán látod ezeket? … és sok 
mindent NEM kaptál meg… csomó mindenből mások többet, 
szebbet, jobbat, értékesebbet, könnyebbet kaptak… (furcsa 
megfogalmazásban) El tudod fogadni, amit nem kaptál meg? Mi 
az, amit legnehezebben tudsz elfogadni testedben / lelkedben / 
sorsodban? 

Egy történetbe születtünk bele: az EMBERISÉG 
TÖRTÉNETÉBE. Ennek titkát felfedi Isten Kijelentése: történt 
valami, réges-régen az emberrel; A BŰNESET az élet Isten felé 
tartását „siklatta ki”, „térítette el”, gátolja meg mindmáig. Ezért 
újjá kell születnünk – különben maradunk ezen az „eltérített 
utazáson”, és így nem érünk célba. Célba érésünkért Isten megtett 
mindent, már születésünk előtt: AZ ÜDVTÖRTÉNETBE 
érkezünk bele. Ennek titka JÉZUS KRISZTUS SZÜLETÉSE, és 
vele kereszthalála, feltámadása és Mennybe emeltetése, ennek 
EVANGÉLIUMÁNAK HIRDETÉSE és vele az 
ANYASZENTEGYHÁZ csodája. Keresztséged emléke: 
Emlékszel rá? Láttál róla képet? Mit jelent ez számodra? 

* * * 
 „A személyiség az a velünk született és fokozatosan 

kibontakozó lelki SZÖVETEGYÜTTES, amilyennek Isten 

teremtett bennünket. Ezek nem jó vagy rossz kategóriák! Ez 
vagyok én. El tudod-e ezt fogadni?KÖRNYEZETI HATÁSOK 
ezt segítik vagy gátolják, jobbra-balra pofozgatják, elfojtják vagy 
ösztönzik, de alapvetőn nem tudják lecserélni másra, ahogy a 
testünket sem tudjuk kicserélni másfajta testre.  

„A jellem nem egyedi, hanem általános, és mindenekelőtt a 
jóval és a rosszal, az érettel és az éretlennel, a bölcs és az ostoba 
fogalmával van kapcsolatban. „A jelleme lehet valakinek krisztusi 
és lehet gonosz* [* kieg. nem krisztusi, világi vagy egyenesen 
sátáni. S. Z.]. (A személyisége senkinek sem gonosz. Krisztusi 
személyiség nincsen, krisztusi jellem viszont van!!!)” (Szabados 
Ádám) Jellemünket sok minden és mindenki formálja, „roncsolja” 
Ez kétféleképpen történhet: amikor gyümölcsök vagy áldozatok 
vagyunk – „csak történik” rajtunk, velünk; „így alakult” 
(„belesodródtam”; „sodortak); „így neveltek” (mások 
tudatossága, értékrendje, terve, szokásai vannak mögötte); 
Amikor ezt mi magunk „vesszük kezünkbe”, és tudatosan 
formáljuk magunkat. 

* * * 
Nagy kérdés személyiségünk, jellemünk és hitünk, 

kegyességünk egymáshoz való viszonya. Bizony személyiségünk 
„megmutatkozik” illetve jellemünk, „kiütközik” kegyességünkön.  
Előbbiből adódik, hogy személyesen, egyedileg is megéljük és 
kiábrázoljuk Krisztust – ez nagyon gazdagító! Ugyanakkor sajnos 
jellemünk, személyiségünk gyakran eltorzítja, „gellert ad” 
hitéletünk benső- és külső megnyilvánulásainak… Amikor 
megtérünk, hozzuk magunkkal nemcsak személyiségünket, hanem 
a jellemünket is… 

* * * 
Hogyan formálódunk? Formálódásunk alapja, biztosítéka 

NEM BENNÜNK van, hanem KRISZTUSBAN. A Biblia 
tanúsága szerint Krisztus megjelenése, a Vele való 
TALÁLKOZÁS  igenis jellemformáló! (Miközben a személyiség 
megmarad!) Még egy fontos belátásra szükségünk van, mielőtt 
„nekilendülünk”: A hívő embernek NINCS KÜLÖN élete: 
„emberi”, „hétköznapi”, „magán” élete és nevelkedése, illetve 
„hívő”, „templomi”, „lelki” formálódása. A Lelki Élet 
(kegyességünk, hitünk...) áthatja a jellemünket, egész 
személyiségünket 

Ha vállalod tehát, és elkezded örömmel és tudatosan ezt a lelki 
munkát – mert azért te is kellesz hozzá –, akkor három kezdő 
lépést érdemes megtenned: Szembenézés, önismeret: „Mit 
hoztam?”; Elhatározás: Ez nem a személyiségünk 
megváltoztathatatlan része, amibe bele kellene törődnünk nekünk, 
másoknak és Istennek!!! Reménység, ima („Jöjj, Szentlélek…!”): 
rábízom magam Isten Lelkére, kiteszem magam Isten alakító, 

formáló munkájának, vagyis „hagyom” (egy segítő kép: „Isten 
műhelye”) 

* * * 
Sokszor „ciki” az életünkre nézni, mert éppen az egész 

kudarcosnak tűnik éppen (az adott pontról nézve), de legalábbis 
tele van kudarcokkal, csalódásokkal, sebesülésekkel, 
szégyenfoltokkal… Hibásan úgy hisszük, a fejlődés 
EGYENESVONALÚ – pedig NEM, mert bizony gyakran jönnek 
MÉLYSÉGEK és VISSZAESÉSEK – és formálódásunk fontos 
szakaszai, eszközei: utunk részei. Mondhatnánk így: a porszemek 
igazából gyöngyszemek! (Hildegard von Bingen például arról 
beszél, hogy az emberré válás művészete az, ahogy sebeinket 
gyöngyökké alakítjuk át.) 

Az a legnagyobb baj – nem rendezzük el Isten előtt, nem 
„vonjuk bele” Urunkat, és ezzel veszít a kapcsolatunk intenzitása, 
őszintesége, mélysége Vele; ugyanígy igaz ez emberi 
kapcsolatainkra!!! [**]. Nehéz szembesülni a visszaeséssel vagyis 
azzal az érzettel, hogy „itt már jártunk”, „már azt hittük, ezen túl 
vagyunk”, „ez már még egyszer nem lesz így”… Ilyenkor 
magunkat alkalmatlannak látjuk, ostorozzuk; ...a helyzet 
reménytelennek tűnik; ...sokszor feladnánk; ...elfogy az erőnk… 
Megrendül a hitünk a változás / változtatás lehetőségében... A 
kiút: átkeretezni a „dolgot”, egyfajta „belső paradigmaváltással” 
másképp nézni ezekre.  A mélységek, kudarcok, sebek, csalódások 
mind lehetőségek a tanulásra…Az életem eseményeinek üzenete 
van számomra. Kérdés, hogy kész vagyok-e ezeket az üzeneteket 
meghallani – kérdezve, figyelve , sőt kutatva?Így szelídülhetnek 
lassan a sebek, kudarcok, csalódások barátainkká… Megint 
másképpen: a Róm 8,28 szerint minden a mi javunkra van, „játszik 
össze” – bár van ennek egy fontos feltétele: „Azoknak, akik Istent 
szeretik…”.  A látszólagos visszaesések utunk részei, mert éppen 
a fejlődésünk előzményei, fontos részei – ez természetes része 
formálódásunknak. Mintha egy csigalépcsőn haladnánk felfelé – 
ugyanazt látjuk újra meg újra az ablakból, mégis lassan haladunk 
felfelé… Mégis valahogy már nem ugyanaz – ha vissza is esünk, 
mert mi sem vagyunk már ugyanazok, mint megelőzőleg, éppen a 
már megjárt út miatt… 

* * * 
Mindezekben az élet teljességét éljük meg: amiben a 

szenvedések, a bánat, gyengeségek, kudarcok éppúgy 
hozzátartoznak az életünkhöz, személyesen hozzánk, mint a jó 
időszakok, az öröm, az erő és a sikerek. MINDENT ISTENNEL, 
ISTEN ELŐTT, ISTENT KERESVE őszintén, töredelmesen, 
mégis bátran, hálás és erős szívvel.. Az egész utam mindennel 
együtt az enyém, Isten kegyelmébe rejtve IGENELHETEM és 
ÜNNEPELHETEM!                       sóskuti zoltán lp. 


