
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 AZ ISTENTISZTELET LITURGIÁJA: 
 

   CSEND 
 Mit jelent számodra a Jelenések könyve? 
 Vágyódsz-e a Mennybe, vonz-e téged - 

félsz-e. hogy kimaradsz belőle? 
 Neked mit jelent a Megöletett de Győztes 

Bárány képe? 

 Köszöntés 
/ Fennálló ének: 150:1 („Dícsérjétek az Urat…”) 

 Főének: 264:1; 4-5 („Áldjad, én lelkem...”) 
 
  Fohász 
 Olvasmány [ középen] 
  Imádság 
 
 Prédikáció előtti ének: KÉ 26  

(„Uram, itt vagyok…”) 
 Alapige [ középen] 
   Igehirdetés [ ld: túloldalon] 
 
  Csend 
 Ráfelelő ének: KÉ ba [ ld: túloldalon] 

("Lelkem áldd az Urat") 
  Imádság  
  Miatyánk  
 
  Hirdetések [ ld: jobboldalon]  
 
  Záró ének: 278: 1-2; 8 

(„Dicsőült helyeken…”) 
  Áldás 
 HIMNUSZ 

 GYÜLEKEZETI HIRDETÉSEK: 
 Kedd 1000: Baba-Mama Kör  Szerda 900: Bibliaóra 
Péntek 1630 Konfirmációs óra  Péntek 1800: IFI 2.  
Vasárnap 1000: Istentisztelet (közben négy korosztályos 
csoportban gyermekistentisztelet); Házi Biblia Körök; 
hittanórák ovikban, iskolákban… 
 

Elhunytak: Nagy Irénke, Juhász Ferenc testvéreink  
BESZÁMOLÓK:  Évkezdő gyülekezeti ima alkalmak; 

 Presbiteri gyűlés;   a ligeti lelkész választásról 
L e p r á s o k  V i l á g n a p j a . Ez alkalommal a 

következő vasárnapon külön adománnyal 
készülhetünk a Lepramisszió részére. 

Adó 1%: Magyarországi Református Egyház: 0066, 
Alapítványunkat ld. bal felső sarokban 

Kérdések órája: szerdán 1830 
Istentiszteletek után újra KÓRUS próbák – várjuk a 

régi és új énekelni vágyókat 
Kérjük az iskolába készülő gyermekek szüleit ill. 

keresztelési patrónusait, hívják fel a figyelmet a 
kötelező hit- és erkölcstanra való jelentkezésre 

Újra indul a KERESZTKÉRDÉSEK evangélizációs 
sorozat MÁRCIUS 30-TÓL 8 SZERDA ESTÉN ÁT. Azok 
jöjjenek rá illetve azokat hívjuk, akik szeretnének 
megismerkedni az Evangéliummal, készek és 
nyitottak arra, hogy a hit alapjairól halljanak, 
beszélgessenek! Imádkozzunk midndezért - idén 
különösen a "NÖVEKEDÉS ÉS TOVÁBBADÁS ÉVÉBEN"! 

HÁZAS HÉTVÉGE: FEBRUÁR 6-7. (VÁC) 
GYÜLEKEZETI TÖBBGENERÁCIÓS HÉT: JÚLIUS 10-15. 
Szabó István illetve Bella Virág is külföldön vannak 
Könyvterjesztés; A Reformátusok Lapjáról… 
Ma délután lelkipásztorunk a Vértesaljai 

Egyházmegye Presbiter Képzésének alkalmát vezeti 
 SZÜLETÉSNAPOSOK KÖSZÖNTÉSE 

 OLVASMÁNY: Jel 4 
 

"Ezek után láttam, hogy íme, nyitva van egy ajtó a mennyben, és az 
előbbi hang, amelyet olyannak hallottam, mint egy trombitáét, 
beszél velem, és így szól: Jöjj fel ide, és megmutatom neked azokat, 
amiknek ezután meg kell történniük. Azonnal elragadtattam 
lélekben, és íme, egy trón állt a mennyben, és a trónon ült valaki. 
Aki ott ült, úgy ragyogott, mint a jáspis és a karneol; és a trón körül 
szivárvány ragyogott, mint a smaragd. A trón körül láttam 
huszonnégy trónt, és a trónokon huszonnégy vént, amint ott ültek 
fehér ruhába öltözve, és a fejükön aranykorona. A trónból villámok 
törtek elő, hangok és mennydörgések; a trón előtt pedig hét lámpás 
égett lobogó lánggal: az Isten hét lelke. A trón előtt mintha 
üvegtenger lett volna, kristályhoz hasonló. A trónnál középen és a 
trón körül négy élőlény, elöl és hátul szemekkel tele. Az első élőlény 
oroszlánhoz, a második bikához volt hasonló, a harmadik élőlény 
arca olyan volt, mint egy emberé, a negyedik élőlény pedig repülő 
sashoz hasonlított. A négy élőlény mindegyikének hat szárnya volt, 
körös-körül és belül tele voltak szemekkel, és szünet nélkül, éjjel és 
nappal ezt mondták: Szent, szent, szent az Úr, a mindenható Isten, 
aki volt, és aki van, és aki eljövendő! És amikor csak dicsőséget, 
tisztességet és hálát adnak az élőlények a trónon ülőnek, aki 
örökkön-örökké él, leborul a huszonnégy vén a trónon ülő előtt, és 
imádja az örökkön-örökké élőt; koronájukat is leteszik a trón elé, és 
ezt mondják: Méltó vagy, Urunk és Istenünk, hogy tied legyen a 
dicsőség, a tisztesség és a hatalom, mert te teremtettél mindent, és 
minden a te akaratodból lett és teremtetett." 

 
 

 ALAPIGE: 2KOR 2,9 illetve JEL 4,1*  
* ld. az Olvasmányban kiemelve

 

"Hanem amint meg van írva: >> Amit szem nem látott, fül nem 
hallott, és ember szíve meg sem sejtett, azt készítette el Isten az őt 

szeretőknek.<<" 

Budapest-Rákoskeresztúri 
Református Egyházközség

Bp. 1173 Pesti út 31.  
weblapunk: k ere sz tu r .wbi .hu

Bank: 10700615 44644905 51100005 
Keresztúri Református Misszió Alapítvány:

 18195998-1-42 

I S T E N T I S Z T E L E T  
2 0 1 6 .  J A N U Á R  3 1 .  

„JELENÉSEK KÖNYVE” 
címmel 

Liturgia: Jani Lívia th.h.      Igét hirdetet: Sóskuti Zoltán lelkipásztor 

Diakóniai munkacsoport:  Idősek és betegek látogatása, segítése: Kovács Lászlóné és Horváth Kálmánné  06-20-5301505;  kovacsnekornelia@hotmail.com  Fiatal házasok, kisgyermekes családok 
segítése: Kovács Zsófia  06-30-485-2623;  paszkal4@gmail.com  anyagi támogatás, munkakeresők segítése: Palásthy Zsoltné  06-20-999-4284;  palasthyc@t-online.hu  Imacsoport, imakérések: 
Cieklinski Sándorné  06-70-615-9149;  eva470313@gmail.com  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    
Urnatemető ügyintézés: a keddi ill. szerdai nyitva tartás alatt. ügyintéző  Szabó Zsuzsa  707-2630;06-70-3216838  szzsueva@gmail.com       Istentiszteleti zene: Gyimesi Bence kántor ill. Sunday Band 

Sóskuti Zoltán lelkipásztor:  06-30-822-5435; parókia: 209-4267;  
 soskutizoltan@gmail.com Fogadó órája: szerda 15.00-18.30  
+ megbeszélt időpontokban   Szabadnapja: hétfő.  

Szabó István exm. teol. h.:  06-30-290-4128;  szi.ktur@gmail.com 
Fogadó órája: kedd 15.00-18.30 Szabadnapja: csütörtök. 

Dr. Hajdú Csaba főgondnok:  06-30-618-7651  
Kelemen Zoltán gondnok:  06-30-691-8098  kelemenzo@gmail.com 



 

BEVEZETÉS 
Mire adta nekünk Istenünk a Jelenések könyvét? Hosszú utat 

jártam be ezzel kapcsolatban magam is: kezdve onnantól, hogy 
nem olvastam el, mert félelmetesnek és érthetetlennek találtam; 
azon át, hogy sokféle erőltetett párhuzamokkal vagy tudományos 
"jelkép-megfejtésékkel" telített igemagyarázatokat olvastam 
vagy hallgattam róla; egészen mostanáig, hogy nagy 
vágyakozással, lelkesen olvasom napról-napra. [**] Jó 
megfogalmaznunk, hogy személyesen hol tartunk ezzel 
kapcsolatban! Idegenkedés, mert rémisztő? Érdektelenség, mert 
érthetetlennek tűnik? Megfejtés, magyarázat, "jóslás", mert 
behelyettesíthetésekre használható? 

Rájöttem, hogy azóta történt egy nagy változást bennem, 
amióta mostanában oly sokszor megrendültem lelkem mélyéig a 
világ állapotán [példák]**, és ezzel párhuzamosan elöntött a 
vágy a Több, a Tiszta, a Békességes, a Szent, a Mennyei után.  

Pontosabban: Szabad lettem arra, hogy megérintsen az 
Evangélium Mennyről szóló része is! Ugyanis, aki túlzottan 
szereti a világot, csak arra épít, és vakon, érzéketlenül csupán 
ebben tervez, sodródva, átitatva vele, az nem tud az 
Odafelvalókkal törődni, nem tud nyitottá válni a Mennyeiekre! 
Ezt áttörve értettem meg, hogy mire adatott a Jelenések könyve! 

 
1. 

Először is a REMÉNY és a VIGASZTALÁS könyve ez! Ezt 
jelentette a Római Birodalomban üldözött, katakombákban 
bujdosó, megvetett, oroszlánok elé küldött kereszt(y)ényeknek. 
[**] Ezt jelentette az Egyházat minden időben reformálni vágyó 
Régieknek! [**]  

Ezt jelenti ma is! Remény és vigasztalás a betegeknek, 
gyengülő öregjeinknek, haldoklóknak és gyászolóknak. [**] 
Gyengülő testünk figyelmeztet: ne erre alapozz, vedd komolyan 
mulandóságod - de ezzel párhuzamosan, az eljövendőkre 
alapozz, vedd komolyan az örökkévalót!  Ahogyan ezt Gyökössy 
Bandi bácsi megfogalmazta: Nem a betegségekből következik a 
halál, hanem éppen fordítva - a halálból (mulandóságunkból) 
következnek a betegségek! Ezért, ha fáj, ha gyengül a test, ha 
gyásszal van dolgod: ezek apró jelzőharangocskák arra nézve, 
hogy a földi ideigvaló, de a hívő szív azt is tudja, reméli, hogy 
van örökkévaló, és vigasztalást vesz abból magára nézve, hogy 
"örök életem van"! Mert, "amit szem nem látott, fül nem hallott, 
és ember szíve meg sem sejtett, azt készítette el Isten az őt 
szeretőknek." 

De remény és vigasztalás, a hétköznapokban küszködő 
híveknek, boldogtalan házasságban vergődőknek, gyerekeket 
nevelő szülőknek is. [**]  Ezt jelenti háborúban, üldöztetésben... 
[**] Ezt jelenti minden reggel minden hívő embernek! Azt 

jelenti: van Tovább! Van Több! Van Tisztaság! Van Igazság! 
Van Öröm! Van Békesség! "Amit szem nem látott, fül nem 
hallott, és ember szíve meg sem sejtett, azt készítette el Isten az 
őt szeretőknek." 

 
2. 

Másodszor arra való a Jelenések könyve, hogy LELKÜNK 
FÓKUSZÁT így átigazítsa! El akar kápráztatni ez a könyv, mint 
egy barokk templom! [**] Hiszen "amit szem nem látott, fül nem 
hallott, és ember szíve meg sem sejtett, azt készítette el Isten az 
őt szeretőknek." Ennek közepén pedig ott van a Megöletett de 
Győztes Bárány dicsőségben és vele MINDEN! Minden, "amit 
szem nem látott, fül nem hallott, és ember szíve meg sem sejtett, 
azt készítette el Isten az őt szeretőknek." Nézz fel Rá - és 
mindent másképp fogsz látni, értékelni, érezni, gondolni, tenni! 
Neked mit jelent a Megöletett de Győztes Bárány képe? Engem 
megállított és megindított ez a kérdés, amikor elért hozzám! [**] 

 
3. 

Harmadszor ez a különös újszövetségi irat IGAZ 
ISTENTISZTELETRE hív - BEKAPCSOLÓDÁSRA! 
Elmélkedni, átélni, belesimulni az efféle mondatokba: "Ámen! Az 
áldás, a dicsőség és a bölcsesség, a hálaadás és a tisztesség, a 
hatalom és az erő a mi Istenünké örökkön-örökké! Ámen!" (Jel 
7,12) Hív, hogy végigjárjuk a TISZTELET [**], a HÁLAADÁS 
[**], a HÓDOLAT [**] és a DICSŐÍTÉS [**] lépcsőit! Mert ez 
az igazi Isten-tisztelet! Mert "amit szem nem látott, fül nem 
hallott, és ember szíve meg sem sejtett, azt készítette el Isten az 
őt szeretőknek." 

 
4. 

Negyedszer: a Jelenések könyve MISSZIÓRA, KONKRÉT 
TOVÁBBADÁSRA HÍV! Ahogy János sem tartotta meg 
Patmosz-szigeti látomásait, hanem leírta, továbbadta! 
["Növekedés és továbbadás éve"!] Hirdetjük, amit lelkünkkel 
láttunk: a REMÉNYT, a VIGASZTALÁST, az igazi 
FÓKUSZT, Istenünk lenyűgöző LÉNYÉT! Meg kell keressük 
ennek a felemelő istentiszteletnek illetve a világ elszomorító, 
sötét, beteg állapotának a METSZÉSPONTJÁT! [példák**] 
Elmondani: „Amit szem nem látott, fül nem hallott, és ember 
szíve meg sem sejtett, azt készítette el Isten az őt szeretőknek.”  

 
ZÁRSZÓ 

 
Támad-e vágy benned a Menny felé, mint az ígéret földje 

felé a vándorló népnek az Ószövetségben? Be akarsz menni? 
Nem félsz, hogy kint maradsz, hogy KIMARADSZ BELŐLE? 

[**] 
A Jelenések könyve a Mennyről nem elsősorban mint 

jövőről beszél, hanem mint JELENRŐL, mint mindent 
meghatározó VALÓSÁGRÓL ami van: a Mennyről, a Többről, 
a Szentről, ahol a Szentháromság Isten VAN, ahová minket is 
hív! Ha ennek vonzásában élsz, akkor valóban másképp fogsz 
élni, minden átrendeződik! Ez "forradalom" a szívben!  

Emellett, érdekes módon, nemhogy a földi élet jelentőségét 
vesztené, hanem élet igenlőkké leszünk ; nemhogy kivonulnánk e 
világból, hanem értékes, hasznos, szeretettel teli életet élünk! 
Tehát nem életellenes hozzáállás, tanítás ez! Igen, ezzel értékes, 
hasznos, szeretettel teli életet élünk - csakhogy végtelen nagy 
szabadságban!  

Már nem a betegségek, veszteségek, földi kudarcok, 
szegénység, a halál az ellenségeink: hanem mindaz, ami 
megfoszthatna minket attól, ahová tartunk, ami megfoszthatna 
Istentől és a Mennytől!  

Ezért óriási reménység, vigasztalás, erőforrás a Jelenések 
könyve! Ne féljetek hát olvasni! Nem a képek, a számok, az 
események a lényegesek benne, s főleg nem a behelyettesítés, 
hanem ami árad belőle, ahogyan olvasod! 

 Sóskuti Zoltán 

LELKEM, ÁLDD AZ URAT 
Lelkem, áldd az Urat, áldd az Urat, 
Egyedül Őt imádd! 
Zengj úgy, mint soha még, Őt dicsérd! 
A lelkem csak Téged áld! 

1.) Egy új nap kél, és már ébred minden, 
Itt az idő, hogy áldjalak, 
És bármi ér ma, bármit rejt az út előttem, 
Hadd zengjek este is majd hálával. 

2.) Kegyelmed nagy, és türelmed hosszú, 
Szerelmed mély, és az égig ér, 
Nem szűnök énekelni jóságodról, 
Tízezer okom van, hogy zengjek még. 

3.) És egy nap majd ez a test elgyengül, 
Erőm elhagy, s utam véget ér, 
A lelkem mégis téged áld vég nélkül: 
Tízezer évig és mindörökké! 


