
  GYÜLEKEZETI HÍREINK:

 Az elmúlt héten búcsúztunk + Szágyi Lászlóné Eszter
nénitől – családjával együtt gyászoljuk

 Jövő  heti  alkalmaink:  kedd  930 Baba-Mama  Kör;
péntek  1630 Konf  IFI  ;  1745 Oázis  IFI;  vasárnap  955

Istentisztelet;  előtte:  Kánon  Kör  /   kóruspróba  ;
Imakör; hét közben Házi Biblia Körök (7 csoportban);
hittanórák

 Reformációi Úrvacsorás Istentisztelet:       

hétfő 1800 (evangélikusokkal) 

Evangélikus Imaterem (Bakancsos utca)

 November 12. szombat 900: „ruhabörze”

 November  13.  vasárnap  Istentisztelet  után:
keresztelős patrónusok megbeszélése

 Urnatemetőnk  Halottak  napja  körüli  nyitvatartása  
honlapunkon,  a  kapukon  és  a  temetőben
szórólapokon elérhető.

Az Úr legyen Gyülekezetünk őriző pásztora!

  ALAPIGE: Róm 10, 8-10

8. „… »Közel van hozzád az ige, a te szádban és a te
szívedben«, mégpedig a hit igéje, amelyet mi hirdetünk.
9  Ha tehát  száddal  Úrnak  vallod  Jézust,  és  szíveddel
hiszed,  hogy  Isten  feltámasztotta  őt  a  halálból,  akkor
üdvözülsz.  10  Mert  szívvel  hiszünk,  hogy
megigazuljunk,  és  szájjal  teszünk  vallást,  hogy
üdvözüljünk."

Nekem nincs más rajtad kívül, Jézus
Életem forrása vagy

Kézzel, lábbal, szívvel, szájjal
Dícsérlek, Uram.

Ez a Hús Vér Templom Érted épült
Neked ég a tűz bent oltárainál

Ez a Hús Vér Templom Téged dicsér
Szívem minden húrja Rólad muzsikál

(Pintér Béla dala)
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I S T E N T I S Z T E L E T
2022. OKTÓBER 30.

„ S z í v v e l - s z á j j a l ”  
címmel 

Igét hirdet: Sóskuti Zoltán lp.

 AZ ISTENTISZTELET LITURGIÁJA:
A Magocska csoportba járó gyermekek 

lent kezdik az Istentiszteletet!
--------

  Csendes készülés 
  Köszöntés
  Kezdő ének: 390  :  1   („Erős vár a mi Istenünk….)
  Szombathy Gyula Kamarakórusunk szolgálata
  Gyermekek az Úrasztala körül
---

  Fohász
  Imádság
  Alapige (ld. középen ) 
 Igehirdetés (ld: vázlata a túloldalon)
  Csendes imádság
  Ráfelelő ének:  („Nekem nincs más...”)
 Felnőtt konfirmáció:

 Csiki Dóra; Gulyás Gabriella; Király Zsuzsanna; 
Dr. Búzás Gábor; Gegő Csaba; Horváth J. István 

  Imádság 
  Mi Atyánk…
---

  Úrvacsora előtt: KÉ   31    („Íme a Bárány….)
  ÚRVACSORA

közben éneklés:  165; 274; 370; 462; 463; 464; 
466; 467; 478

---

  Hirdetések (ld. jobb oldalon )
  Születésnaposok köszöntése
---

 Záró ének: 90  :  1   („Tebenned bíztunk…”)
  Áldás 
  HIMNUSZ

---

Lelkészeink:
Sóskuti Zoltán 30/822-5435 lp.rkeresztur@gmail.com 

fogadó óra: szerda 1500-1830 szabadnap: csütörtök
Bereczk Dávid 30/374-2951 bereczkdavid@gmail.com 

fogadó óra: kedd1500-1830 szabadnap: hétfő
*

Főgondnokunk:
Dr. Hajdú Csaba 30/618-7651 hkisskati5@gmail.com

---

Gyülekezeti diakónia (segítségnyújtás):
 Soltészné Garay Réka 70/200-9717 soltesz.s@t-online.hu

Gyermekek közti szolgálat:
 Kelemen Zoltánné 30/691 8098 / Elbéné Mester Magdolna
Urnatemetői ügyintézés (kedden és szerdán 1500-1800):

 Szabó Zsuzsa 70/321-6838 szzsueva@gmai.com
Urnatetemető nyitvatartása:

 kedd 1500-1800; szerda 1500-1800; vasárnap 800-1200
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BEVEZETŐ:
Ünnepeljük a XVI. századi reformációt

és annak felismeréseit.
1) Ahhoz, hogy értsük a válaszukat, tudnunk kell a

kérdést is, amit feltettek!
1. A  XVI.  századi  reformátorok  figyelmének

középpontjában a BŰN és a BŰNBOCSÁNAT
állt az üdvösségre nézve. 
2. A kérdésük ez volt: MIKÉNT IGAZOLHAT

MEG  A  BŰNÖS  EMBER  –  és  így
MIKÉNT ÜDVÖZÜLHETÜNK?
3. A  ma  emberét  érdekli  ez?  Nekünk

kérdésünk ez?
 A halál tabusított: „sose halunk meg” 
 Csak  a  MA  van  –  élvezet és

kényelem! 
 A bűn

(a)  „földiesített”:  NINCS BÍRÓ és
így  NINCS  VÉGSŐ
ELSZÁMOLÁS

(b) így  relativizált:  nincs  fix
viszonyítási pont.

4. Mi törheti át mindezt?
 a betegség;
 lelki sebeinkkel való küzdelmünk;
  a gyász;
  az életközép válság;
  vagy nyugdíjazásunk…
Ezek kérdéseket vetnek fel:
 Mi az értelme az egésznek? 
 Csak ennyi, vagy van tovább? 
 Hogyan  válhatnék  jobbá,  miként

tisztulhatnék meg? 
 Mi életem leltárának mérlege?

2) Válaszadásukban  ISTEN IGÉJE volt  számukra
az alap, a kiindulópont, a mérce. 
 Ezt akarták megérteni.
 Ehhez akartak mind „közel kerülni”.

 Sokféle  textust idézhetnénk,  amik  alapján
választ adtak – most figyeljünk a Róm 10, 8-
10-re (a Római levélnek amúgy is központi
szerepe volt)!

I. KÖZEL VAN HOZZÁNK AZ IGE

 A hit Igéje  –  ami  hirdettetik  (SZÁNKBAN,
SZÍVÜNKBEN)

 Közel jött Isten...
 … Jézus  Krisztusban  – az  Ige  testté

lett. 
 … a  Szentlélek  által –  az  Ige

szívünkben,  szánkon  hitté  és
(meg)vallássá lesz

 Ebben pedig ÉLET van!
 Ez volt a mély megélése a reformátoroknak – és

erre akarták hívni teljes erejükkel az embereket.
 Mire  való  a  SZÍV  illetve  a  SZÁJ  –  ennek

fényében?

II. A SZÍV

 A szív – HISZED – Isten feltámasztotta Jézust –
megigazulsz

 Hinni: belső ügy, meggyőződés
 Tartalma:  Jézus  feltámadása  (egy  történés),

ezzel  a  Megváltás  befejezése,  győzelme,
valósága, ereje (egy üzenet, hitigazság).
 Ennek kell a középpontba kerülnie bennünk!

 Szívvel hiszünk az igazságra: vagyis a szívünk a
hitre szolgál,  és így a megigazulásra (Isten előtti
megtisztulásra, megállásra)

III. A SZÁJ

 A Száj – VALLOD (vallást teszel) - Jézus az Úr
– üdvösséget kapunk

 Vallani: kifelé szól (hitvallás, megvallás)
 Tartalma: Jézus az Úr és Üdvözítő:  megment,

megszabadít; megtart; életben tart; üdvözít (ezt
mind jelenti az itt használt szó.)

 Szükséges  meggyőződésünket  kimondani,
megvallani,  hirdetni – mint  egy győzelmet
hirdető  transzparens  (póló,  kézmozdulat,
örömkiáltás…)

 Lk  12,8-9:  „Mondom  nektek:  ha  valaki
vallást  tesz  rólam  az  emberek  előtt,  az
Emberfia  is  vallást  tesz  arról  az  Isten
angyalai  előtt.  Aki  pedig  megtagad engem
az emberek előtt, azt én is megtagadom az
Isten angyalai előtt.”

BEFEJEZÉS – SUMMA:
 A 10. fejezet első négy verse így szól:

„1.  Testvéreim,  én  szívemből  kívánom,  és
könyörgök  értük  Istenhez,  hogy
ÜDVÖZÜLJENEK. 
2.  Mert  tanúskodom mellettük,  hogy Isten  iránti
buzgóság  van  bennük,  DE  NEM  A  HELYES
ISMERET SZERINT.
3.  Mert  azzal,  hogy ISTEN IGAZSÁGÁT NEM
ÉRTETTÉK  meg,  hanem  a  maguk  igazságát
igyekeztek  érvényesíteni,  nem engedelmeskedtek
Isten igazságának.
4. Mert a törvény végcélja Krisztus, minden hívő
MEGIGAZULÁSÁRA."

 A Mt 5,20-ban pedig ígyszól Jézus: 
„Mert mondom nektek, ha a  ti igazságotok nem

múlja felül  az írástudók és  farizeusok igazságát,
akkor  semmiképpen  sem  mentek  be  a  mennyek
országába.”

 A Fil 3, 4-9-ben pedig így olvassuk: „...nincsen
saját  igazságom  a  törvény  alapján,  hanem  a
Krisztusba vetett hit által Istentől van igazságom a
hit alapján”

 Hiszed-e mindezeket? Vallod-e mindezeket?

 sóskuti zoltán


