
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ISTENTISZTELET LITURGIÁJA: 
 

(Fülep Beáta lp.) 
  Apostoli köszöntés 

  Kezdő ének: 105:1 („Adjatok hálát…”) 
  A rákosligetiek Igés köszöntése 

(A Kánon Kör vezetésével) 

  Ének: 167 („Jöjj mondjunk hálaszót…”) 
(Jani Lívia lp.) 
  Fohász  
 Olvasmány (ld. középen  ) 
  Imádság 
(A Sunday Band vezetésével) 

 Igehirdetés előtt: KÉ 65  („Ragadj magaddal…”) 

(Sóskuti Zoltán lp.) 
  Alapige (ld. középen  ) 
 Igehirdetés (ld: a túloldalon) 
  Csendes imádság 
(Fülep Beáta lp.) 
  Imádság 
  Miatyánk 
(Sóskuti Zoltán lp.) 
   Köszöntések 

 Köszönetmondás a templomépítőknek 
 Szombathy Gyuláné Vera néni 
 Dr. Voglné dr. Szatmári Ilona 
 Nt. Szloboda József esperes 
 Horváth Tamás polgármester 
 Dr. Hajdú Csaba gondnok 

  Hirdetések (ld. jobb oldalon  ) 
  Születésnaposok köszöntése 
  Záróének: 178 („Dicsőség az Atyának…”) 
Áldás 
  HIMNUSZ 
 

  GYÜLEKEZETI HÍREINK: 
 

 Elkészült a Kettőspont című gyülekezeti 

újságunk ünnepi száma!  

 Ünnepségünk további részleteiről… 

(könyvjelző, térkép, képek, további tervek…) 

 Rövid beszámoló gyülekezeti életünkről 

illetve az Egyházmegyei Közgyűlésről 

 Szerdán 9 órától  Bibliaórát tartunk.  

 Pénteken 5 órától  Ancora IFI. 

 Vasárnap 9 órától Ima Kör illetve Kánon Kör 

 Egyházközségünk adakozást hirdetett 

beosztott lelkészi lakásra.  
 

Az Úr legyen gyülekezetünk őriző Pásztora! 
 

HÁLÁS SZÍVVEL GONDOLUNK  
TEMPLOMUNK FELÉPÜLÉSE KAPCSÁN: 

 

Lakatos Andrásra, Balogh Jánosra; +Horváth 
Kálmánra; Lökös Gyulára; Hajdú Attilára;  

Kovács Kálmánra, +Énekes Lászlóra… 
valamint 

a Budapest-Rákosligeti Református 
Egyházközség imádkozó, adakozó tagjaira; és 

gyülekezetünk első korszakának hűséges tagjaira 
valamint 

a Dunamelleki Református Egyházkerület és a 
Budpaest-Északi Református Egyházmegye 

akkori vezetőire 
és minden jóakaró emberre, aki segített… 

 

  O L V A S M Á N Y :  Z S O L T  2 7  
 

  A L A P I G E :  L K  1 0 ,  2 1 - 2 4  
 

„Abban az órában így ujjongott Jézus a Szentlélek által: 
Magasztallak, Atyám, menny és föld Ura, mert elrejtetted 

ezeket a bölcsek és értelmesek elől, és felfedted az 
egyszerű embereknek. Igen, Atyám, mert így láttad jónak. 
Mindent nekem adott át az én Atyám, és senki sem tudja, 
hogy ki a Fiú, csak az Atya, és hogy ki az Atya, csak a Fiú, 

és az, akinek a Fiú akarja kijelenteni. Tanítványaihoz 
fordult, és nekik külön ezt mondta: Boldog az a szem, 
amely látja, amit ti láttok. Mert mondom nektek: sok 

próféta és király szerette volna látni azt, amit ti láttok, de 
nem látták, és hallani azt, amit ti hallotok, de nem 

hallották.” 
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II SS TT EE NN TT II SS ZZ TT EE LL EE TT   
Templomunk felszentelésének 

20. évfordulóján 
hálát adva Istennek 

 

22 00 22 00 ..   JJ ÚÚ LL II UU SS   22 66 ..  
  
  

Szolgálnak: 
Fülep Beáta lp. (Bp.-Rákosligeti RE); Jani Lívia lp. 

 

„BOLDOG AZ A SZEM…” címmel  
Igét hirdet: Sóskuti Zoltán lp. 

 

Köszöntő beszédet mondanak: 
Szombathy Gyuláné templomépítő lelkipásztorunk felesége;  
Dr. Voglné dr. Szatmári Ilona rákosligeti gondnokasszony;  

Nt. Szloboda József esperesünk; Horváth Tamás polgármesterünk; 
valamint Dr. Hajdú Csaba egyházközségi gondnokunk 

 
 



1. 
 

Meghökkentett a ma felolvasott Igében, hogy Jézus 
„ujjongott”. Jézus a Fájdalmak Férfia – hordozta 
küldetését, a „földi életbe szorultságát”, az emberek 
értetlenségét, a bűnös világ iszonyatát, és együtt érezve 
az emberrel, az emberek fájdalmát. Nem sok oka volt az 
örömre „idelent”! I 

Itt mégis „UJJONG”! Egy katolikus fordítás így adja 
vissza: „kitörő örömmel dicsőítette az Istent”. A 
Károli-fordítás így próbálta „eldadogni” ezt a 
különleges pillanatot: „örvendeze Jézus lelkében”. 

Minek tudott így örülni a mi Urunk? 
 

2. 
 

 [Mielőtt még erre válaszolnánk, előbb nézzünk 
önmagunkra egy pillanatra!] 

Mi mikor ujjongtunk utoljára? Úgy igazán… Mikor 
szakadt ki és áradt ki belőlünk valami nagy-nagy öröm? 

Egyáltalán – hadd kérdezzem egészen személyesen 
tőled: boldog vagy? 

Minek tudunk igazán örülni? Ajándéknak? Pénznek? 
Jó ételeknek? Teljesítményünknek? Dicséretnek, 
elismerésnek? Nyaralásnak? Egészségnek? 
Gyógyulásnak? Egy találkozásnak? 

 
Előttem van sok arc: milyen boldog tud lenni az, aki 

sokáig nem jöhetett templomba, és végre újra itt lehet!  
Mennyire nem természetes, hogy templomba 

jöhetünk – ahogy erre és az előbbiekre is igaz: akkor 
tudunk örülni valaminek, amikor értékeljük, elveszítjük 
vagy visszanyerjük – amikor rájövünk az értékére. 

 

3. 
 

Tudjuk értékelni, hogy ma templomba jöhettünk? 
Tudunk ennek úgy igazán örülni? Hányadik helyen van 
ez „örömeink listáján”? 

Akik itt voltak húsz évvel ezelőtt, ujjongtak, kitörő 
örömmel dicsőítették Istent, örvendeztek lelkükben: 
TEMPLOM ÉPÜLT (öt év munkájával, imájával), 
TEMPLOMOT SZENTELTEK Rákoskeresztúron! [**] 

Mi, akik most ünneplünk, olyan természetes már, 
hogy ez a templom itt áll – még ha a felújítás- illetve 
karantén ideje azért tanított minket megbecsülni, nem 
természetesnek venni. 

Olyan jó lenne most emlékezve, ujjongani ezen 
nekünk is! 

4. 
 

Ehhez viszont értenünk kell Jézus örömét! [Nézzünk 
újra most Őreá!] Minek tudott hát így örülni a mi 
Urunk? 

 
 Először is lényeges, hogy azt olvassuk: „így 

ujjongott Jézus a Szentlélek által” – és az Atyát szólítja 
meg.  

Csodálatos találkozása ez a Szentháromság Istennek. 
„Szent társalgás” ez, amibe betekintést nyerünk a 
Szentírás által! „Le a sarukkal”, Testvérek! A földi lét a 
Mennyel kerül kapcsolatba: Jézusban itt összeér a 
Mennyei valóság és a földi történések. A legnagyobb, 
legtisztább öröm, ujjongás ennek a megtapasztalása 
számunkra is – amikor ez a Szent Közösség megnyílik 
előttünk. Egyszerűen szólva: amikor Isten Lelke átjár. 
Erre nincsenek szavak – de aki ezt átélte, ebből „ivott”, 
örökké kívánni fogja; és tudja már, hogy minden más 
öröm, csak ennek töredéke, visszfénye… 

 
Ez a vágyunk hoz minket a templomba is. A Szenttel 

való találkozás. Ebből valamicskét itt átélhetünk a 
Szentek Közösségében – de teljes megelégülés a 
M e n n y e i  T e m p l o m b a n  van elkészítve 
számunkra. 

Egyszer hallottam: „AMI AZ ÜNNEP AZ IDŐBEN,  

AZ A TEMPLOM A TÉRBEN.” [**] Bárhol lehet Istent 
magasztalni, bárhol lehet lelki (spirituális) „élményünk” 
– mégis valahogy a templom minősített hely, ami hív 
[**], figyelmeztet [**], visszaállít [**]. 

 
 Másodszor Jézus a kijelentésnek, 

kinyilatkoztatásnak örül: „elrejtetted ezeket a bölcsek és 
értelmesek elől, és felfedted az egyszerű embereknek. 
Igen, Atyám, mert így láttad jónak.” 

Az Isten elrejtetten létezik a bűnös ember számára. 
Válaszfal áll a mennyei és a földi között. Ezt igyekszik 
valahogy elmagyarázni a Szentírás számunkra az Éden 
elvesztésének történetében. 

Azt ünnepli Jézus, hogy már nemcsak Ő láthat bele, 
hanem az „EGYSZERŰ EMBEREK” IS. NEM a 
nagyoknak, okosoknak, magukat bölcsnek tartóknak… 

Az Evangélium üzenete: mi is megismerhetjük az 
Atyát és a Fiút (és a Szentlelket is). [Számomra erről 
beszélnek templomablakaink…] 

 
A templom annak az ünnepe, hogy Isten be akar 

mutatkozni nekünk, szeretné, ha megismernénk Őt, ha 
„beavatottak” [ahogy a templomépítés emlékképei 
beavatnak minket…]** lehetnénk – ezért mutat a 
torony az ég felé! Ezért van a középpontban Isten Igéje 
– Kijelentése! Azért épült ez a templom, hogy Isten 
Igéjét hirdessük benne SOKAKNAK! 

 
 Végezetül: a tanítványaihoz fordul – örül nekik. 

Mint a tüzet élesztgetjük, úgy hívja elő belőlük az 
örömöt: OLYAT LÁTHATTOK, amire az előttetek 
járók csak vágyakoztak. 

BOLDOGOK VAGYTOK. Ez kijelentés. Tény – 
amire csak rá kell csodálkozni! 

A próféta szó egyik jelentése ez: a LÁTÓK. Akikkel 
Isten megláttatott valamit. Az Hívők Közössége ezt az 
ajándékot kapta: LÁTHATUNK. Látni a valóságot – a 
Mennyeit, ami „átszövi” a földit. 

 
A templom olyan, mint egy „szemüveg” [**], vagy 

mint egy „távcső” [**], akár egy „mikroszkóp”[**]: 
mert LÁTTAT. 

 
Ezért a templomunk háromszoros örömre hív minket 

– így adjunk hálát, hogy kaptuk; így ujjongjunk együtt 
Jézussal! 

Á M E N !  S o l i  D E O  G l o r i a !  
 
 

 sóskuti zoltán lp. 


