
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

r e f k e r e s z t u r . h u  
INTERNETES  

ISTENTISZTELET LITURGIÁJA: 
 

 

 

  Köszöntés 

  Kezdőének: 95:1 

(„Jertek, örvendjünk mindnyájan …”) 

  Fő ének: 68:1-2 („Hogyha felindul az Isten…”) 
 

  Fohász  
 Olvasmány (ld. középen  ) 
  Imádság 
 

  Igehirdetés előtti ének: 174  
(„Atya, Fiú, Szentlélek…”) 

 

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

 

  Csendes imádság 

  Ráfelelő ének: 277:1.4  
(„Gondviselő jó Atyám vagy…”) 

  Imádság 
  Miatyánk 

 

  Hirdetések (ld. jobb oldalon  ) 
  Születésnaposok köszöntése 

 Tóth János, Kovács Lászlóné; Cosma Andrea; 
Horváth Pálné Barta Valéria; Lutár Ferencné; dr. 
Knopfler Kinga; Pálfi Konrád; Ruthner Györgyné  

 

  Záróének: 261  

(„Kegyelmes Isten, kinek kezében…”) 
  Áldás  
 
  HIMNUSZ (imádságként) 

 

  GYÜLEKEZETI HÍREINK: 
Az Úr legyen gyülekezetünk  

őriző Pásztora! 
 

 Horváth Kálmán temetése a járvány enyhülése után 

lesz a Család döntése szerint. Kérjük Istenünk 
vigasztalását, erejét a gyász elhordozásához! 

 

 Végéhez közeledik Kettőspont újságunk jubileumi 
számának szerkesztése. A meglévő anyagokat 

szeretnénk kiegészíteni gyülekezeti tagjaink olyan 

rövid (max 20 sor) írásaival, melyben leírják a 
gyülekezetben megélt legszebb, legfelemelőbb, 

legnehezebb, leglesújtóbb pillanatait. Örülnénk 
olyan fotóknak és a hozzájuk tartozó pársoros 

történeteknek, melyek hasonló, felejthetetlen 

pillanatokról szólnak. Kérjük, írásaitokat 
juttassátok el április végéig Derera Mihályhoz 

(dereramihaly@gmail.com) 
 

 A KonfIFI illetve az Ancora IFI illetve egy-egy 

HBK-csoport az Internet különböző formáin 
keresztül tartják meg hetente alkalmaikat. 

 A járvány miatt Urnatemetőnk is ZÁRVA tart. 
Sürgős ügyintézés telefonon Sóskuti Zoltánnál, 

információk Szabó Zsuzsánál (szintén telefonon, 

mailben). 
 Bárkinek bármilyen segítségre van szüksége 

keresse diakónusainkat, lelkipásztorainkat! 
 Keresztelések, esküvők, temetések ügyében a 

válság alatti információk lelkipásztorainknál A 

gyülekezet PASZTORÁCIÓJÁT, A 
KAPCSOLATTARTÁST, LELKIGONDOZÁST A 

LELKIPÁSZTOROK TOVÁBBRA IS VÉGZIK, 
telefonon, e-mailben, Messenger-en elérhetők, sőt 

bátran keressük őket! 
 A nettel nem rendelkező tagjainknak eljuttatjuk 

litlapot  - ebben szolgáló testvéreink révén 
 

 

  O L V A S M Á N Y :  1 M Ó Z  3 , 6 - 2 4  
 

  A L A P I G E :  J A K  1 , 1 2 - 1 8  

12 Boldog ember az, aki a kísértés idején kitart, mert 

miután kiállta a próbát, elnyeri az élet koronáját, amelyet 

az Úr megígért az őt szeretőknek. 13 Senki se mondja, 

amikor kísértésbe jut: „Isten kísért engem”, mert Isten a 

gonosztól nem kísérthető, és ő maga sem kísért senkit a 

gonosszal. 14 Mert mindenki saját kívánságától vonzva és 

csalogatva esik kísértésbe. 15 Azután a kívánság 

megfoganva bűnt szül, a bűn pedig kiteljesedve halált 

nemz. 16 Ne tévelyegjetek, szeretett testvéreim: 17 minden 

jó adomány és minden tökéletes ajándék onnan felülről, a 

világosság Atyjától száll alá, akiben nincs változás, sem 

fénynek és árnyéknak váltakozása. 18 Az ő akarata szült 

minket az igazság igéje által, hogy mintegy első zsengéje 

legyünk teremtményeinek.  
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„Világosság Atyja” 
címmel Igét hirdet: Jani Lívia 

Honlapunk refkeresztur.hu tartalmából: 
(illetve youtube-csatornánkról) 

 
o Istentiszteletek képpel, hanggal, írásban 

o Gyerekistentiszteletek 

o Napi Zsoltáros Gondolatok 
o Gyülekezeti Híradó; aktuális információk 

o Theológiai előadások 
o Egyéb gyülekezeti anyagok, lelki javak… 
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Sokszor a legváratlanabb formában, helyzetekben találkozunk 

azzal, hogy az élet élni akar. Talán azért is, mert egyébként 

természetesnek vesszük, ez a világ rendje. Csakugyan? Amikor 

az ablakon kinézve rügyező fákat látunk, természetes. De 

amikor mindezt a felperzselődött Ausztrál földön, a feketeség 

közepén látjuk, akkor az megdöbbentő. Amikor alkalomról 

alkalomra összegyűlünk házanként, vagy itt a templomban, 

kiscsoportban vagy a teljes közösséggel, azt nagyon sokszor 

természetesnek vettük. Hiszen ez „ígyszoklenniminálunk” vagy 

felfelé tekintve mondjuk néha azt is, Isten gyűjt egybe 

bennünket. Mennyire vágyjuk már ezt, hogy újra közösségben 

lehessünk, mert mostanában „nemszokígylenni”. 

Megdöbbenünk-e hát azon, amikor látjuk-tapasztaljuk, a fizikai 

távolság ellenére Isten mégis egybegyűjt bennünket? Örüljünk 

ennek! Nem csak Istentiszteleteken – gyermekistentiszteleteken, 

hanem kiscsoportos alkalmakon is tapasztalhatjuk, mélyebb, 

szorosabb kapcsolat van köztünk, mint néhány kábel 

kapcsolódása. Ezért bár az 1Pt sorozatunkat megszakadt, 

Pünkösdig a Szentháromság Isten személyeihez kapcsolódóan 

hallhatunk kéthetente igehirdetéseket. Így lesz ma szó az 

Atyáról, egészen pontosan arról, mit jelent, hogy Ő a világosság 

Atyja? … 

1. Kijelenti az akaratát 

Nemrég egy beszélgetésben előkerültek a nagycsaládi 

történetek. Keserédesen elmosolyodva állapítottuk meg, sokszor 

volt úgy, mintha a „találd ki gyorsan a gondolatom” játék 

versenyzői lennénk. Ezekben az esetekben nem is annyira az 

adott kérdésből, mint inkább a családtagunkból vizsgáztunk. 

Vajon mit akar hallani, mit kellene tennem? Milyen jó, hogy 

nem ilyen Istenünk van! A világosság Atyja világosan 

kijelentette, elmondta, megmutatta, felfedte, leleplezte előttünk, 

mi az akarata velünk kapcsolatban is.  

Ma az ön- és valóságleplezés, az önelrejtés, illetve az ön- és 

valóság átalakításának világában, milyen ritka az, amikor valaki 

kristálytisztán felfedi a végső szándékát! A bűneset óta az ember 

szüntelenül takargat és takarózik. Fügefalevelet ránt maga elé, 

és a másikra mutogat. Szégyenkezik, magyarázkodik és semmi 

esetre sem akarja felfedni a lapjait, mert akkor kiszolgáltatottá 

válna. Teljességgel kiismerhetővé, kijátszhatóvá. pl. egy 

árverésen senki sem licitál a legelején túl hevesen, mert sokat 

veszíthet azzal, ha nyilvánvalóvá válik igazán akarja az adott 

tárgyat. De nem kell ilyen messzire mennünk, hétköznapokban 

is számtalan olyan helyzettel találkozunk, amikor számunkra 

kedvező módon alakítjuk a valóságot azzal, hogy felfedünk, 

vagy elrejtünk információkat, sokszor már csak megszokásból 

is. Olyan világban élünk, amikor ugyanannak a kérdésnek a 

megfogalmazásától függően, más-más eredményt lehet 

felmutatni, akkor milyen óriási szükségünk van arra jó hírre, 

hogy olyan Istenünk van, akiben nem váltakozik a fény és az 

árnyék, akinek a világossága, tisztasága, egyenessége, szentsége 

változatlanul tökéletes.  

Az Atya a kezdet kezdetétől igen világosan fogalmaz, ami az 

akaratára vonatkozik: minden, amit alkot, igen jó. Ezt az igen 

jót, pedig az emberre bízza, mint a maga képmására. Az 

emberre, akit arra teremtett, hogy ebben az igen jóban szabad 

akaratából, szeretetből képviselje Őt. Az ember szabad 

akaratából azonban másként döntött, de már ekkor, közvetlen 

azután, hogy az ember fellázadt, és bújócskázni kezdett Istennel, 

már itt kimondja az Isten, hogy lesz szabadítás. Nem mond le 

arról a tervéről, hogy az ember örökkévaló szeretetkapcsolatban 

élhessen vele. Erről az akaratról, a nagy tervről beszél a 

Szentírás. 

2. Tökéleteset ajándékoz 

Igen! Egyértelműen beszél a Szentírás az Atya akaratáról, de ez 

bár összességében igen jól hangzik, ha őszinték vagyunk 

legalább ennyire félelmetes is tud lenni. Mint a világosság. Ha 

ránk sötétedik a szoba, szemünk lassan szokja a félhomályt, 

majd a kezdődő sötétséget. Táborokban tapasztaljuk, hogy nem 

csak a fiataloknak különleges ez az időszak, hanem a 

felnőtteknek is. A sötétség takarása megoldja a szívünket, 

nyelvünket, milyen jókat is lehet beszélgetni így! Mert 

rejtőzhetünk. De abban a pillanatban, amikor valaki lámpát 

gyújt, megszűnik a pillanat varázsa és hirtelen zavarba tud jönni 

még egy felnőtt társaság is. Pedig semmi rosszat nem tettek! A 

világosság, a tisztaság zavarbaejtő is. Hát még, ha valaki 

rosszban sántikál! Akkor egyenesen rémisztő. A világosság 

Atyjához mérve magunkat elhordozhatatlan a szégyen súlya. Mi 

lenne az emberi megoldás? A világosság csökkentése. Az Atya 

azonban nem egy lámpa, aminek fényerejét a szemünkhöz 

igazíthatjuk. Félnünk és rettegnünk kellene hát tőle?  

Igen és nem! IGEN, mert az Atya nem fog a kedvünkért 

félrenézni. Nem fog úgy tenni, mintha a bűnnek nem lenne 

következménye. Nem fogja kozmetikázni a viselkedésünket és 

ráadásul jobban ismer, mint mi magunkat. Hiszen az Ő 

teremtményei vagyunk. Ha a közelébe megyünk minden 

bizonnyal fájni fog időről időre a tökéletlenségünk, ami 

világosságra kerül. Mikor világított meg úgy valamit az Atya, 

hogy az kellemetlenül érintett bennünket, hogy visszahúzódtunk 

volna legszívesebben az árnyékba? Testvéreim, ilyenkor kell az 

Ő fényében maradnunk! Félve és rettegve? NEM! Mert 

másodszor ezt mondja az igénk: a világosság Atyja olyan, aki 

mindenekelőtt tökéletes ajándékokkal halmozza el az embert! 

Mielőtt bármit kérne, ajándékoz! A teremtésben minden, amit 

Istentől kapott az ember az jó. Azóta is gondoskodik a világ 

fennállásáról, működéséről, rólunk! Semmi sem történhet 

velünk anélkül, hogy Isten tudna róla. A legnagyobb ajándék 

pedig a Fiú, Jézus Krisztus, a megígért Szabadító. Aki miatt 

többet nem kell szégyenkeznünk az Atya előtt, hanem 

megvallhatjuk bűneinket, hibáinkat és elfogadhatjuk a 

bűnbocsánat szabadságát! Minden jó adomány és minden 

tökéletes ajándék a világosság Atyjától van, akkor mennyi jót 

kaptunk és kapunk folyamatában Tőle? Észrevesszük ezeket 

most is? Keressük mindezeket? Tudjuk megköszönni a jót is 

életünkben? Vagy mindezt elfedi a sötét(ebb) körítés?  

3. Keskeny úton vezet 

Ne feledjük, ajándékozó Atyánk van, aki jót, tökéletesen jót ad 

nekünk. Akkor mégis, hogyan kerülhetünk nehéz 

élethelyzetekbe? Akkor mégis miért kell annyit szenvednünk? 

Akkor mégis miért olvassuk: Boldog ember az, aki a kísértés 

idején kitart, mert miután kiállta a próbát, elnyeri az élet 

koronáját, amelyet az Úr megígért az őt szeretőknek. Ez az 

apróbetűs, teljesíthetetlen része Isten akaratának? NEM! Hiszen 

Jézus, aki tökéletesen az Atya akarata szerint élt, sem ígérte 

sosem, hogy sétagalopp lesz, sőt! Ígért viszont keskeny utat, 

kereszthordozást, üldöztetéseket, nehéz helyzeteket.  

Szeretett Testvéreim! Az Atya nem mismásol. Nem 

hamiskártyás. Tiszta játékszabályok alapján, következetesen 

viselkedik. Egyszerre szent és dicsőséges, és egyszerre hűséges, 

irgalmas és hosszútűrő. Mi mindezen tulajdonságoknak csak 

örülnénk. Vágyunk a tökéletességre, vágyunk a dicsőségre, az 

állhatatos hűségre, hogy irgalmasok tudjunk lenni, 

hosszútűrőek. Ez azonban nem megy magunktól. Mert olyanok 

vagyunk, mint egy gyönyörű zongora, amit a világ egyik feléről 

a másikra költöztettek. Cipelték emberek, gépek, le-föl, 

csomagolták be és ki is. Néha löktek rajta, néha finoman 

mozdították, de mozdították. Bár nem tudok zongorázni, de azt 

tudom, hogy időről időre mindenképpen hangolásra van 

szüksége, de ilyen helyváltoztatás mellett szinte használhatatlan, 

míg egy mester be nem hangolja. Hát ezért vannak próbák az 

életben, hogy hangolódhassunk! Hogy a mester, hogy Isten 

kezében elnyerjük végül a tökéletes, az eredeti formánkat, azt 

amilyennek Ő akar látni! Mert az ő akarata szül újjá bennünket. 

Amikor nehézségek jönnek, akkor közelebb visznek-e az 

Atyához bennünket? Ez a nagy kérdés! Merre tartunk? Az itt és 

mostban? Mert ha csak és kizárólag a magunk vágyaira, 

kívánságaira hagyatkozunk, a magunk feje után megyünk, akkor 

Ádám és Éva története alapján a jutalom már ismert: fájdalom, 

könnyek, halál és, ha felismerjük és elismerjük a lázadásunk, 

amíg élünk a lehetőség: van szabadítás, van Szabadító, van 

visszaút az Atyával való közösségbe! 

Szeretett Testvéreim! Merünk-e azzal a bizalommal belemenni, 

bennemaradni a nehéz helyzetekben is, hogy az Atya javunkra 

tudja fordítani? Merünk-e formálódni a szenvedés kohójában is, 

tudván, hogy az Atya jót tervez velünk, mert a világosság 

Atyjában nincs változás?!  
    jani lívia      


