
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Olvasmány: 
Zsolt 73, 12-28 (kapcsolódjunk bele egy bensőséges imádság részletébe!) 
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  GYÜLEKEZETI HÍREINK: 
 

• Továbbra is gyűjtjük az adományokat a 

gyülekezet mindenkori másik lelkésze lakására! 

• Jövő heti ONLINE alkalmaink: Hétfő 18.00: 

Kérdések órája; Szerda 9.00: Bibliaóra; Péntek 

16.30 KonfIFI; Péntek 18.00 Ancora IFI; 

Vasárnap 10.00: Istentisztelet / gyerek-

Istentisztelet; Házi Biblia Körök; Hittanórák… 

• Vasárnaponként délig várunk kérdéseket a 

lp.rkeresztur@gmail.com-ra következő heti 

Kérdések órájára.  

• Kedden, csütörtökön és szombaton honlapunkon 

„TüKörKépeink” rovatunkkal várunk minden 

testvérünket... 

• December 13. 15.00: Adventi gyermekdélutánra 

készített videó premierje a YouTube 

csatornánkon  

• Urnatemetőnk már csak vasárnap 8-12 óra közt 

van nyitva. Temetői ügyintézésre online van 

lehetőség. További Információ a honlapon és 

Szabó Zsuzsánál. 

• A gyülekezet lelkészei telefonon vagy neten 

érhetők el (személyes találkozás csak nagyon 

indokolt esetben) – kivéve szabadnapjukon. 

Az Úr legyen Gyülekezetünk őriző pásztora!  

 

  O L V A S M Á N Y :  Z S O L T  4 2  

1 A karmesternek: Kórah fiainak tanítókölteménye. 2 Ahogyan a szarvas 

kívánkozik a folyóvízhez, úgy kívánkozik a lelkem hozzád, Istenem! 3 Isten 

után szomjazik lelkem, az élő Isten után: Mikor mehetek el, hogy 

megjelenjek Isten előtt? 4 Könnyem lett a kenyerem éjjel és nappal, mert 

egész nap ezt mondogatják nekem: Hol van a te Istened? 5 Kiöntöm 

lelkemet, és arra emlékezem, hogy milyen tömeggel vonultam, és hogyan 

vezettem Isten házához hangos ujjongással és hálaénekkel az ünneplő 

sokaságot. 6 Miért csüggedsz el, lelkem, miért háborogsz bennem? Bízzál 

Istenben, mert még hálát adok neki az ő szabadításáért! 7 Istenem, elcsügged 

a lelkem, azért terád gondolok a Jordán földjéről és a Hermónról, a Micár-

hegyről. 8 Örvény örvénynek kiált zuhatagjaid hangjában, minden habod és 

hullámod átcsapott fölöttem. 9 Nappal szeretetét rendeli mellém, éjjel éneket 

ad számba az Úr, imádságot életem Istenéhez. 10 Ezt mondom Istenemnek, 

kőszálamnak: Miért feledkeztél el rólam? Miért kell gyászban járnom, miért 

gyötör az ellenség? 11 Mintha csontjaimat tördelnék, amikor gyaláznak 

ellenfeleim, mert egész nap ezt mondogatják nekem: Hol van a te Istened? 12 

Miért csüggedsz el, lelkem, miért háborogsz bennem? Bízzál Istenben, mert 

még hálát adok neki, szabadító Istenemnek!  

 

  A L A P I G E :  J N  1 4 , 2 6 - 2 9  

26 A Pártfogó pedig, a Szentlélek, akit az én nevemben küld az Atya, ő 

megtanít majd titeket mindenre, és eszetekbe juttat mindent, amit én 

mondtam nektek. 27 Békességet hagyok nektek, az én békességemet adom 

nektek, de nem úgy adom nektek, ahogyan a világ adja. Ne nyugtalankodjék 

a ti szívetek, ne is csüggedjen! 28 Hallottátok, hogy én megmondtam nektek: 

elmegyek, és visszajövök hozzátok. Ha szeretnétek engem, örülnétek, hogy 

elmegyek az Atyához, mert az Atya nagyobb nálam. 29 Most mondom ezt 

nektek, mielőtt megtörténik, hogy ha majd megtörténik, higgyetek.  

 

 
 

BUDAPEST-RÁKOSKERESZTÚRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG  Bp. 1173 Pesti út 31.     weblapunk: http://refkeresztur.hu 
   Bank: OTP 11784009-22222820          ADÓSZÁMUNK: 18192232-1-42           Keresztúri Református Misszió Alapítvány: 18195998-1-42 

 

Lelkipásztoraink:  Sóskuti Zoltán  06-30-822-5435; parókia: 209-4267;  lp.rkeresztur@gmail.com  Fogadó óra: szerda 15.00-18.30 + telefonon vagy neten   szabadnap: kedd  
 Jani Lívia  06-30-835-4917;  szoborka@gmail.com  Fogadó ója: kedd 15.00-18.30 + telefonon vagy neten      szabadnapja: csütörtök  

   Gondnokunk:   Dr. Hajdú Csaba   30-618-7651  Urnatemetőnk nyitva tartása : vasárnap 8.00-12.00; kedd 15.00-18.30; szerda 9.00-11.00 illetve 15.00-18.30;  péntek 16.30-20.00 
ügyintézés: (ha lehetséges, előbb telefonon vagy neten!)   kedden és szerdán 15.00-18.30 Szabó Zsuzsánál  06-70-3216838  szzsueva@gmail.com 

 

 

online ISTENTISZTELET, 2020. december 06. 
. 



1. Szél sodorja, szél zilálja a száraz avart. 

Nincs utam, a létem árnyék, szétfolyik hamar. 

Mondd, hogy kezdjem el, mondd, hogy kezdjem el! 

Atyám, az éltem nélküled éltem, s békességed híja fáj! 

2. Nincs reménység magja bennem, elcsépelt szó száll. 

Pozdorjává tördelt lelkem új alakra vár. Mondd… 

3. Meghasonlanék magammal, immár nincs kivel! 

Üres szívvel állok itt lenn, töltsön Lelked el! Mondd… 

 

Szentlélek jöjj, lobogó láng, 

Szentlélek jöjj, a világ vár. 

Szentlélek jöjj, viharos szél, 

Jöjj, áradj szét. 

Jöjj el élõ vízforrás, / Jöjj, a szívünk Téged vár, 

Jöjj, ki fényt adsz lelkünknek, / Jöjj, úgy vágyunk Rád. 
 

Jöjj igazság forrása, / Jöjj, imádunk mindnyájan, 

Jöjj, reményünk éleszd fel, / Jöjj kegyelmeddel. 
 

Jöjj, a néped gyûjtsd egybe, / Jöjj, az alvót ébreszd fel, 

Jöjj, a bûntõl tisztíts meg, / Bátoríts minket 

 

Amim van, hozom eléd, 

Leteszem a keresztnél, 

Legyen minden csak Tiéd, Uram! 

Minden lépés, minden szó 

Legyen tiszta, mint a hó, 

Ahol járok, Te legyél az út! 

Ó-ó, szomjas szívem Terád vár! 

Ó-ó, arra vágyom, ölelj át…  

Minden óra, minden nap 

Minden sóhaj, gondolat, 

Rólad szóljon, Rólad, Uram! 

/: Egész életem átadom, hadd legyen Tiéd, 

Velem bármit terveztél, legyen meg! Örökké. :/ 

 

Várj és ne félj, az Úr jön már, 

Várj és ne félj, hű szívvel várj! 

 

Mire vágytok leginkább? Mi az, amit ténylegesen kerestek a 

hétköznapok forgatagában, vagy vánszorgásában? … várjuk, 

hogy a sötétségben felragyogjon a világosság. De miért van ez 

így? Miért van, hogy azok a vágyak, várakozások, amik 

egyébként is ott vannak az életünkben, az adventi időszakban, 

még sürgetőbbé válnak? Talán, mert ilyenkor a körülöttünk lévő 

világ is boldogságról és békességről beszél szüntelen. Arról, ami 

a szívünk legmélyéről hiányzik. Mert minden rendezetlen 

vágyakozásunk, minden felfedezett hiányunk a békességünkre 

tör... Az a békesség, amit minden hirdet körülöttünk, épp csak 

belőlünk hiányzik sokszor. Mihez kezdjünk ezzel? … ismerjük 

fel a különbséget békesség és békesség közt, hogy fogadjuk el, 

vagy erősödjünk meg a valódi békességben. 
 

Békesség! Amikor ezt a szót halljuk, sokszor a nyugalommal, a 

teljesen idilli állapottal azonosítjuk. Csakhogy ez az állapot 

törékeny, hosszú távon csak hazugságok sorozatával tartható 

fenn: vagy magunknak hazudunk a világról, vagy a világnak 

magunkról. Ha azonban komolyan vesszük a körülöttünk és 

bennünk zajló eseményeket is, akkor beláthatjuk, elérhetetlen az, 

hogy minden tökéletes legyen. A bennünk lévő vágy miatt mégis 

küzdünk, végtelen mennyiségű energiát, anyagiakat fordítva 

arra, hogy megteremtsük az optimális feltételeket. … Ezt a 

békességet kínálja a világ. Milyen az a békesség, amit nem mi 

állítunk elő?  

Azt mondja róla az igénk, hogy Krisztustól kapjuk örökségként 

– Ő hagyja nekünk, Ő adja nekünk. A Krisztustól kapott 

békesség alapja, hogy Jézus Krisztus legyőzte a 

legfélelmetesebb ellenséget, azt, ami folyamatosan fenyeget, 

kínoz bennünket, Krisztus győzött a halál felett. … Először a 

tanítványok sem értettek Krisztus szavait. Nem véletlen, hogy 

elhangzik: „Most mondom ezt nektek, mielőtt megtörténik, hogy 

ha majd megtörténik, higgyetek.” Jézus szavait azonban az idő 

hitelesítette, nem érvénytelenítette: békességet hagyok nektek, az 

én békességemet adom nektek… a látszat ellenére is. Ma is 

érvényesek ezek a szavak: hiszed-e, hogy Jézus Krisztus 

legyőzte a halált? Hiszed-e, hogy halálával NEKED is életet 

szerzett, hogy a legnagyobb ellenség legyőzésén túl, a 

legnagyobb kincset is adja – békességet Istennel? Ez az örömhír: 

Krisztus békessége maradandó, nem függ a külső 

körülményektől … Krisztus békessége azon a 

megváltoztathatatlan történésen áll, hogy győzedelmeskedett a 

halál felett. Ez az a békesség, ami megtanít felülemelkedni azon, 

ami nehéz, ami küzdelmes az életben, ami hiányos, és arra 

tekinteni, ami már van, ami jót kaptunk már Istentől. Lehetőség 

arra, hogy ne a körülményeink határozzák meg a lelkünk 

állapotát, hanem a Krisztustól nyert békesség erejéből tudjunk 

alakítani akár a körülményeinken is.  

Mennyire más így készülni az ünnepre? Ez a békesség ajándék, 

nem létrehozni, kiizzadni kell, csak elfogadni, megragadni. Ez a 

békesség Krisztus halál feletti győzelmén áll, 

megváltoztathatatlan alapja van. Hogyan lehet számunkra elég 

ez? Erre is választ kapunk az igéből. 
 

Első válasza az igének, hogy Krisztus békessége mindig 

elérhető, mindig adja, nem csak egyszer, hanem folyamatosan. 

Gondolom ismerjük azt az élményt, amikor régóta vágyunk 

valamilyen tárgyra… aztán végre valahára megkapjuk. Az elején 

gyermeki kíváncsisággal ismerkedünk vele… Aztán ahogy 

múlik az idő, múlik a lelkesedés is … egy idő után talán már fel 

se tűnik, hogy van… Elkopik az újdonsága, és onnantól megint 

valami más fog kelleni. Így vagyunk sokszor a lelki jókkal is. 

Felfedezünk valamit, rácsodálkozunk valamire, aztán, hacsak 

nem mélyül a tapasztalatunk, ugyanolyan lendülettel el is tudjuk 

felejteni, hogy valami „jobbat” keressünk helyette. … A 

Krisztustól kapott békesség nem csak egyszerhasználatos, sőt, 

folyamatosan gazdagodhat számunkra a jelentése, egyre inkább 

megtapasztalhatjuk, mit jelent, ha élünk vele. … pont fordítva 

van ez, mint a világ által kínált békességnél – ott, minél 

hosszabb ideje éljük azt, hogy rendben vagyunk, annál 

szorongatóbb a félelem, hogy mikor jön valami, ami elveszi ezt 

tőlünk. Míg Krisztus békességéből minél régebb óta élünk, annál 

inkább azt tapasztalhatjuk, hogy edzettebbek vagyunk! Hogy a 

rázósabb helyzetekben is kitart a hitünk Krisztusban, és így 

megmarad a békességünk. Az edzettséghez vezető út viszont 

fáradtsággal jár együtt. Ha őszinték vagyunk, ezért magunktól 

sokszor valami könnyebb, gyorsabb megoldást keresnénk, mint 

újra és újra Krisztus békességét. 

De hála Istennek, nem csak ajándékot kapunk, a békességet, 

hanem edzőt is mellé! Ez az igénk második válasza arra, hogyan 

lehet számunkra elég Krisztus békessége. Úgy, hogy nem 

maradunk magunkra, nem egyedül kell rájöjjünk, hogy is 

működik… A Szentlelket azért küldi el az Atya, hogy ne 

egyedül kelljen kitalálnunk, ne egyedül kelljen küzdenünk a 

„használati útmutatóval”. A Szentlélek az, aki képes élővé tenni 

számunkra az ismeretet, Ő a tanítónk, az emlékeztetőnk. 

…érthetővé és élhetővé teszi számunkra mindazt, amiről Jézus 

beszélt. Bennünk aktualizálja az ismeretet, újra és újra,  

… Kitartunk-e a Krisztusban kapott békesség mellett? Merjük-e 

kérni, hívni a Szentlelket, hogy tanítson bennünket egyre inkább 

ebből élni? Merjük-e akkor is kérni, hívni, ha félünk és 

csüggedünk, hogy tanítson abból a békességből élni, ami 

felülírja a félelmeinket? 
 

Szokatlan adventet élünk. … talán a körülményeink még inkább 

arra hívnak, hogy a lényeget keressük. Hogy a múlandó mellett 

vegyük észre az örökkévalót is: azt az ajándékot, amit 

Krisztusban kaptunk. Amíg újra el nem jön Krisztus, hívjuk, 

kérjük a Szentlelket, hogy tanítson bennünket egyre inkább 

Krisztussal élni, az ő békességéből erőt meríteni – hogy ne 

féljünk, csüggedjünk, akkor sem, ha a világ okot is adna rá! 

Ámen      jani lívia 


