
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

  GYÜLEKEZETI HÍREINK: 
 

 Együttérző szívvel gyászolunk együtt  

Koós Károly Levente családjával... 

 Jövő heti alkalmaink: 1700 Oázis IFI; vasárnap 

955 Istentisztelet; előtte: Szombathy Gyula 

Kamarakórus (Kánon Kör); Imakör 

 Sóskuti Zoltán lelkipásztor szabadságon lesz 

augusztus 1-19 között. 
 

Az Úr legyen Gyülekezetünk őriző pásztora! 
 

 

Szeretet áradjon köztünk 
Szeretet gyúljon bennünk, 
Szeretet töltsön el minket, 
Add ezt nekünk, jó Urunk! 

Hadd legyünk testvéri szívvel, 

Mindnyájan egyek Benned, 

Lobbantsa lángra szívünket 

Szereteted! 
 

 

 
 O L V A S M Á N Y :  A P C S E L  1 , 4 - 1 2  

 
 

 A L A P I G E :   A P C S E L  2 , 4 1 - 4 7  
 

„41 Akik pedig hallgattak a szavára, 
megkeresztelkedtek, és azon a napon mintegy 
háromezer lélek csatlakozott hozzájuk. 
42 Ők pedig kitartóan részt vettek az apostoli 
tanításban, a közösségben, a kenyér megtörésében és 
az imádkozásban. 43 Félelem támadt minden lélekben, 
és az apostolok által sok csoda és jel történt. 44 
Mindazok pedig, akik hittek, együtt voltak, és mindenük 
közös volt. 45 Vagyonukat és javaikat eladták, 
szétosztották mindenkinek: ahogyan éppen szükség volt 
rá. 46 Mindennap állhatatosan, egy szívvel, egy lélekkel 
voltak a templomban, és amikor házanként megtörték a 
kenyeret, örömmel és tiszta szívvel részesültek az 
ételben; 47 dicsérték Istent, és kedvelte őket az egész 
nép. Az Úr pedig napról napra növelte a gyülekezetet az 
üdvözülőkkel." 

ISTENTISZTELET 

2022. július 31. 

„Közösség 2022.”  
címmel  

Igét hirdet: Sóskuti Zoltán lp.. 
 

 AZ ISTENTISZTELET LITURGIÁJA: 
 

  Csendes készülés  
  Köszöntés 

  Kezdő ének: 90:1  („Tebenned bíztunk...) 
 

Beszámoló az Idősebbek Nyári Hetéről 
 

  Ének: „Szeretet áradjon köztünk…” 
a résztvevők szolgálatával, szöveg jobb oldalon 



  Fohász 
  Olvasmány (ld. középen ) 
  Imádság 
  Ének:  266:1-2 („Egek nagy királya...) 


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

  Csendes imádság 
  Imádság  
  Mi Atyánk… 
 

  Hirdetések (ld. jobb oldalon ) 
  Születésnaposok köszöntése 
 

Záró ének: KÉ 76 
(„Tégy, Uram, engem áldássá…”) 

  Áldás  
  HIMNUSZ 
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BEVEZETÉS 
 
1.) Milyen ma, itt Magyarországon egy közösség?  
Mit értünk alatta? Mit élünk meg (belőle)?  
Mit jelent ez itt és most a mi gyülekezetünk közösségére 
nézve? 
 
2.) Ahogy erre Csányi Vilmos etológus (viselkedés kutató) 
felhívja a figyelmünket: régen BELESZÜLETETT az ember 
egy adott közösségbe (nemzet, falu, vallás, eklezsia) és azért 
természetes módon tett. Így aztán akkor is benne maradt, ha 
nem volt kényelmes, kellemese neki, mert ez adottság volt, 
nem volt kérdés a kilépés. (Ha csak tudatosan hátat nem 
fordított - de nem ez volt az általános.) 
Ma azonban minden közösség VÁLASZTHATÓ, akár le 
lehet cserélni, ha nekünk nem jó - a legkisebb közösségtől a 
legnagyobbig [**g, és erről így is gondolkozunk. 
 
3.) Vajon hogyan alakította át ez a gyülekezet- illetve 
egyház-szemléletünket? 
Mit jelent nekünk a közösség? 
Csak egy érdekes vonása mindennek: különös, hogy nekünk 
két gyülekezetünk van, kétféle csoport felé szolgálunk 
minden vasárnap: offline és online. [**] 
 
4.) Ami régen egyben volt, ma egyre kisebb darabokra 
hullik. Sok mindenben láthatjuk – így abban is, hogy 
miként vált külön bennünk és életvitelünkben a 
SZEMÉLYES HIT, a KEGYESSÉG (ahogy megéljük a 
hitet, az Istennel való kapcsolatot), a VALLÁS (keretek, 
közös hitvallás és közös szokások, formák) és ezek 
függvényében a GYÜLEKEZETI TAGSÁG, 
RÉSZVÉTEL. 
 
5.) Néhány kérdés: 
- Lehetséges, hogy egy hívő lélek nem jár gyülekezeti 
közösségbe? 
- Lehetséges, hogy egy nagyon aktív közösségi tag nem hisz 
mélyen? 
- Lehetséges, hogy egy gyülekezeti tag számára nem 
irányadók a vallása keretei? 

- Lehet valaki úgy tudatos református, hogy közben nem éli 
meg mélyebben sem a hitet, sem a gyülekezeti közösséget? 
- Lehet úgy tudatos közösségi tag, hogy közben csak 
"felhasználói" szinten tud a gyülekezetéről, és nem is 
nagyon tesz érte semmit? 
- Lehet személyre szabott a hit vagy a vallás vagy a 
gyülekezet? Lehet váltogatni, ha nem nekünk való? 
- Az internetes Istentisztelet megtekintéssel a közösség része 
vagyok? Ez alternatíva? [**] 
 
Nem könnyen megválaszható kérdések. Gondolkodj el 
rajtuk! Mit gondolsz te ezekről? Mit mutat az életed? 
 

I. 
 
Nyúljunk vissza a legrégebbi hívők életébe! Még csak ne is 
a Pál korabeli közösséghez, hanem az első keresztyénekhez! 
Hála Istennek, Lukács megörökítette. 
Mit tudunk meg ebből? 
 

1.) Akik hívők lettek, megkeresztelkedtek és 
csatlakoztak a hívők közösségéhez. 

2.)  Kitartóan hallgatták az apostoli tanítást. 
3.)  Kitartóan jelen voltak a közösségben. 
4.) Rendszeresen megélték az asztaközösséget, és éltek 

az Úrvacsorával, "örömmel és tiszta szívvel 
részesültek az ételben" a templomban illetve 
házaknál. 

5.)  Kitartóan, rendszeresen együtt imádkoztak. 
6.)  Sok csoda és jel történt közöttük. 
7.)  Közös volt a vagyonuk, segítették egymást 

(gazdagabbak a rászorulókat):  "ahogyan éppen 
szükség volt rá" 

8.)  "Dicsérték Istent" 
9.)  Hatással voltak: "kedvelte őket az egész nép. Az Úr 

pedig napról napra növelte a gyülekezetet az 
üdvözülőkkel". 

10.)Egyfajta summa: "állhatatosan, egy szívvel, egy 
lélekkel" tették mindezt. A kitartás-állhatatosság 
nagyon meghatározó szó ebben a híradásában! 

 
II. 

 
Mit mond ez számodra a bevezetőben felvetett 
kérdésekre nézve? 
 
Megpróbálok egy képet és három megjegyezhető 
szempontot adni a mai Ige üzeneteihez: 
 
Hinni olyan, mintha egy folyóba lépnénk bele. Ennek 
van vonzása, iránya, medre, pártja, mozgása, sodrása. 
Ezt NEM ÉN szabom meg, hanem ebbe belépek. Ezt fel 
lehet fedezni, meg lehet érezni, de nem én szabom meg, 
ez már megvan. 
 
1.) A HIT ÉS A KÖZÖSSÉG ÖSSZETARTOZNAK. 
Belekereszteltettünk egy nagy időt és teret átölelő 
közösségébe. Ennek kézzel fogható része Jeruzsálem ott 
és akkor, itt és most nekünk Budapest-Rákoskeresztúr. 
 
2.) A SZEMÉLYES KEGYESSÉG ÉS KÖZÖSSÉG 
ÖSSZETARTOZNAK. Ez a közösség persze értem is 
van, hogy segítsen kegyességemben, de alapvető célja, 
Isten dicsőítése, hogy "kedvet csináljon", meghívva erre 
másokat is – ezért ezt a közösséget ápolni kell, hogy 
"friss maradjon", ebben pedig nekem is dolgom van. 
 
3.) A SZEMÉLYES HIT ÉS A VALLÁS 
ÖSSZETARTOZNAK. A személyes hitemet a 
személyes kegyességben élem meg, de ehhez 
sarokpontokat, formákat kínál a vallás. Forma nélkül 
szétfolyik a tartalom. (Persze a formák akkor üresek 
maradnak, ha nincs tartalom.) A formát a tartalom 
hozza létre, de olykor a forma segít megtartani a 
tartalmat. 

 sóskuti zoltán 
 

               sóskuti zoltán lp. 


