
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ISTENTISZTELET LITURGIÁJA: 
 
 

  Köszöntés 

  Kezdő ének: 47:1 („No, minden népek…”) 

  Ének: 130:1 („Tehozzád teljes szívből…”) 

  Fohász  
 Olvasmány (ld. középen  ) 
  Imádság  

  Igehirdetés előtti ének: 25:2  

(„Útaid, Uram, mutasd meg…”)  

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

  Csendes imádság 

  Közbenjáró imádság 

  Miatyánk 
 

  Hirdetések röviden (ld. jobb oldalon  ) 
Kovács László és felesége Kornélia megáldása 

50 éves házassági évforduló alkalmából 
  Születésnaposok köszöntése 

 

  Záróének: 89:1 („Az Úrnak irgalmát…”) 
 

Áldás 

  HIMNUSZ 

 

  GYÜLEKEZETI HÍREINK: 
Ha az Úr akarja és élünk…! 

 

 Kedden 10 órától Baba-mama Kör 

 Szerdán 9 órától  Bibliaórát tartunk.  

 Elindult péntekenként 16.30-tól a KonfIFI 

 Pénteken 18 órától  Ancora IFI. 

 Terveink szerint október 4-én Munkatársi 

Csendes Déltuánt tartunk 

 A Biblia Kör Vezetők 14-én tartottak 

megbeszélést. Minden csoport újra indul, várjuk a 

régi és az új tagokat: 
 Hétfő 17.00 (Templom, Szombathy Gyula terem): 

Hajdú-Bornai csoport 

 Kedd 18.30 (Jászladány utca): Lídia csoport 

 Csütörtök 18.30 (Ecser, Cserfa utca): Ecseri 

csoport 

 Szombat 14.00 (Lázár deák utca): Csordás csoport 

 Vasárnap 15.00 (Rákoscsaba): Soltész csoport 

 Vasárnap 16.00 (Keresztúron): Kelemen-Elbe 

csoport 

 Köszönjük mindazoknak, akik az adójuk 1%-t a 

gyülekezet alapítványának ajánlották: a tavalyi 

évből 642 ezer forintot kapott az alapítvány! 

 Segítőket keresünk a következőkben (Infó Szabó 

Zsuzsánál): 

 szept. 22. kedd du. 2 db szekrény falra 

szereléséhez 

 23. szerda du. székek pakolása a karzatra, 

pakolás gyül. terem. 

 25. péntek 10.00 től 1-2 férfi (pakolás) és 

12.00- től 2 női segítségre (bútorok lemosása) 

van szükség. 
 

Az Úr legyen gyülekezetünk őriző Pásztora! 
 



  O L V A S M Á N Y :  R Ó M  1 2 ,  9 - 2 1  
 

  A L A P I G E :  R Ó M  1 2 , 1 5  

 „Örüljetek az örülőkkel, sírjatok a 

sírókkal.” 
 
 
 
 
 

______________________________________ 
8/2020. sz. presbiteri határozat  

 

A presbitérium az érvényben lévő járványügyi szabályzat 

higiéniára vonatkozó előírásait érvényben tartja (ez továbbra is 

vonatkozik a liturgiás lap és az énekeskönyvek mellőzésére), 
ugyanakkor a gyerekistentiszteletek megtartását átmeneti 

jelleggel engedélyezi. A templom belső terében tartózkodók 
számára, így a gyerekeknek is, kötelező a maszk viselése. 

Belépéskor kötelező a kihelyezett kézfertőtlenítők használata. 

A presbitérium nyomatékosan kéri a gyülekezet minden tagját, 
hogy aki beteg, vagy a környezetében vírusfertőzéssel gyanús 
emberrel került kapcsolatba, vagy karanténban lévő személlyel 

találkozott, ne jöjjön a közösségbe, hanem otthonról online 

kövesse az istentiszteletet. Ha valaki részt vett az istentiszten 
és ezt követően derül ki, hogy koranvírus fertőzött, kérjük, 

hogy haladéktalanul értesítse az egyházközség vezetőségének 
valamelyik tagját. 

B U D A P E S T - R Á K O S K E R E S Z T Ú R I  R E F O R M Á T U S  E G Y H Á Z K Ö Z S É G  
 Bp. 1173 Pesti út 31.     weblapunk:  r e f k e r e s z t u r . h u  

 Bank: OTP 11784009-22222820    ADÓSZÁMUNK: 18192232-1-42     Keresztúri Református Misszió Alapítvány: 18195998-1-42     REFORMÁTUS EGYHÁZ ADÓSZÁMA: 0066 
 

Gondnokunk:   Dr. Hajdú Csaba   30-618-7651  Lelkipásztoraink:  Sóskuti Zoltán  06-30-822-5435;     lp.rkeresztur@gmail.com  szabadnapja: kedd; 

 Jani Lívia   06-30-835-4917;  szoborka@gmail.com    szabadnapja: csütörtök    

 Urnatemetőnk nyitva: szerda 9-00-11.00; 15.00-18.30; vasárnap 8.00-12.00;       információ Szabó Zsuzsánál  06-70-3216838  szzsueva@gmail.com ügyintézés: szerda 15.00-18.30! 
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„EGYÜTT – ÖRÖMBEN, SÍRÁSBAN” 
címmel  

Igét hirdet: Sóskuti Zoltán 
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BEVEZETÉS 

Mára egy nagyon egyszerű üzenettel jöttem közétek: 

ÖRÜLJETEK AZ ÖRÜLŐKKEL, SÍRJAK A 

SÍRÓKKAL. Az üzenet egyszerű. – de megéljük? Biztos, 

hogy egyszerű üzenet ez? Még komolyabb tükör, ha az 

egész Olvasmányt végig elmélkedjük – ennek a jól ismert 

Igének a szövegkörnyezetét… 

 

1. 

Örömre vágyunk – abban az értelemben is, hogy 

„végre jöjjön már valami jó is”, aminek önfeledten 

örülhetünk; és abban az értelembe is, hogy szeretnénk 

tényleg boldog életet…  

Közben azonban rettentően sebezhetők vagyunk – 

kitéve egymásnak, egészségi állapotunknak, múltunknak, 

„sorsunknak”, iskolánknak / munkahelyünknek, 

öregedésünknek, társadalmunknak, jelenünk számos 

változásának… 

Ahogy már sokan megfogalmazták: életünkben együtt 

van az öröm és a bánat, a nevetés és a sírás. 

Tovább nehezíti ezek megélését, nem csupán az, hogy 

többnyire nem mi döntjük el, mi következik e kettőből 

éppen ránk – hanem az is, hogy e kettő valahogy 

e g y m á s t  i s  h o r d o z z a .  

Egyfelől az örömben ott a bánat: egyszer elmúlik, vége 

lesz, el kell engedni (a nyaralást, a nyarat, a tanítási 

szünetet, a szabadságot, egy kapcsolatot, egy kihajtó 

virágot, a kis háziállatunkat, a fiatalságunkat, kedves 

tárgyainkat…; az életünket). Másfelől a bánatunkból, 

sebezhetőségünkből, konkrétan lelki sebeinkből sokszor 

élet fakad, gyakran éppen ezek hozzák a legáldottabb 

gyümölcseit életünknek. „Termékenységünk talaja 

pontosan ott lehet, ahol a leggyöngébbek és gyakran a 

leginkább megtörtek és rászorulók vagyunk” – tanította 

kórházi ágyán Henri Nouwen. 

 

2. 

Azonban mindezekben van egy nagy lehetőségünk, 

nagy ajándéka Istennek – amiről az apostol is beszél: 

MINDEZEKBEN MEGÉRINTHETJÜK EGYMÁST! 

Sőt, épp ezekben tud két lélek igazán összeérni, 

kapcsolódni! Ennek pedig a kapcsolódás csodáján túl (ami 

már önmagában is óriási ajándék!) van még egy 

következménye: NEM MARADSZ EGYEDÜL! Bizony a 

lélek magányossága mélységes fájdalmunk. Egyedül 

lenni…  

Egyedül lenni a szenvedésben, sírásban iszonyú 

didergése a szívnek… Egy simogatásra, vagy csak néma 

mellénk lépésre, meghallgatásra, ölelésre, együttérzésre 

vágyunk ilyenkor… 

Hát egyedül örülni? Az jó? Az könnyebb? Nem azért 

dicsekszünk, posztolunk, mesélünk, hogy velünk örüljenek, 

mert egyedül ez sem jó? Egy jó könyvet befejezve, nem 

akarjuk megosztani másokkal: „olvasd el te is!”, „tudod, 

milyen érdekes?”. Vagy: nem azért hívjuk meg a 

vendégeket az esküvőre, keresztelőre, új lakásunkba, hogy 

velünk örüljenek? Úgy mondták régen: „Az öröm, ha 

megosztják, kétszereződik; a bánat pedig feleződik.” 

Amikor a Szentírás hív valamire, akkor azért hív, mert 

az, Aki ihlette (Istenünk), ismeri az embert és az ember 

igazi mély szükségeit! „Örüljetek az örülőkkel, sírjatok a 

sírókkal” – mert erre van szükségünk. Neked is, nekem is. 

Erre vágyakozunk mi mind! Akkor miért nem adjuk meg 

egymásnak? 

 

3. 

Mert félünk a másik könnyeitől? Mert ijesztő a bánata? 

Mert nyomasztó a szomorú emberrel együtt lenni? Pedig 

bánatunkban tudjuk igazán megérinteni egymást; 

megtörtségünkben tudunk igazán összekapcsolódni! (Ezért 

hangsúlyozom: ma többről beszélek, mint az empátia…) 

[**] Itt nem az erős és a gyenge találkoznak – hanem két 

gyönge, megtört, esendő lélek! Így tudunk belépni és 

osztozni megtörtségünkben, félelmeinkben, 

zavarodottságunkban, végső soron Isten utáni 

szomjazásunkban… Mennyivel könnyebb (lenne) így! 

[Példák]** 

Hát hogy van ugyanez az örömmel? Együtt örülni, 

örvendezni az örülőkkel, örvendezőkkel… Megy irigység 

nélkül? Összehasonlítgatások nélkül? Testvéreim! 

Mennyivel több örömünk lenne, ha a másokénak is 

tudnánk örülni! Ha belépnénk így is mások életébe! Mert 

az örömben is össze tud érni ám a lélek! Mennyivel 

kevesebben lennének bánatosak, ha tiszta szívvel 

örülnének azzal, akinek most jó! Örülni annak öregen, 

hogy mások még fiatalok; betegen, hogy a szomszédunk 

egészséges; magányosan, hogy egy ismerősünknek társa 

van; szegényen, kevesebb vagyonkával, hogy egy 

rokonunk tehetősek… és sorolhatnám…! Tedd hozzá a te 

bánatodból nézve mások örömét…! 

Egyáltalán, észrevesszük-e mások örömét? Tudunk-e 

TISZTÁN örülni „csak úgy” testvérünk új autójának, szép 

arcának, aranyos gyerekeinek, sikereinek…? Úgy, hogy 

nem magunkra gondolunk közben…? Kicsit kilépve az én-

központúságból – Őt, a testvért, a felebarátot helyezve a 

középpontba végre! Mert ez a titka az együtt sírásnak és 

az együtt örülésnek! És még valami… Még Valaki! 

 

4. 

Mit látunk Jézusban? Azt, hogy Ő, az Isten Fia, a 

Mennyből eljön, köztünk él, megtapasztalja és érti 

„ t e s t k ö z e l b ő l ” , mit jelent embernek lenni. Ismerte 

az emberi örömet és bánatot. Tudott örülni és sírni – 

velünk együtt! Odahajolt örvendezőkhöz és sírókhoz. 

Magára vette egész életünket a Golgotán!  

Igen, Krisztusban megtudtuk egyértelműen, hogy Isten 

velünk sír és velünk örül. [**] VELÜNK VAN bánatban 

és örvendezésben.  

Amikor ezt átéljük, felfogjuk a maga mélységében és 

felemelő magasságában – na akkor tudunk mi is 

odahajolni a sírókhoz és együtt örülni az örülőkkel! 

[Ezt segítendő, végezetül, hadd hívjalak be titeket egy 

történetbe!] A Lk 15-ben Jézus a Tékozló példázatában 

nagy útra hív minket. Ahogy már a megelőző két 

példázatban (elveszett juh, elveszett drahma) is olvassuk: 

„Örüljetek velem…” Ám ahhoz, hogy átéljük az Atya 

örömét – be kell járni az utat, a mélységes bánat útját a 

Tékozlóval, egészen a disznók vályújáig!  

Tudunk-e örülni hát Istennel (sőt az angyalokkal is!) 

egy bűnös ember megtérésén? – ezt kérdezi tőlünk ez a 

három példázat a Lk 15-ben? De jó is ez! [példák]**  

Ezért is veszünk részt a világ életében, mélységekben 

és a megtérésekben Krisztussal, mert nincs a pokolnál és a 

pokolra tartásnál szörnyűbb (ezért érzünk könyörületet a 

világban élőkkel kapcsolatban!), és nincs felemelőbb, mint 

rátalálás a Menny felé vezető útra!  

A Mennyben már csak öröm lesz – sírás, gyász, könny, 

jajkiáltás már nem lesz a Jelenések könyve szerint. 

Addig, itt a földön, kapcsolódunk egymáshoz bánatban 

és örömben, mert ha ezt tesszük, magával Krisztussal 

kapcsolódunk össze ezekben a mozdulatokban! 
               sóskuti zoltán lp. 


