
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 AZ ISTENTISZTELET LITURGIÁJA: 
 

   CSEND 

 Hol látjuk Isten gondviselő kezének a 

nyomát az életünkben?  
 

 Köszöntés 
 Fennálló ének: 273/1.6  
  Az Úr Istent magasztalom… 

 Főének: 254/1-5  
  Mindenkoron áldom az én Uramat…  

 

  Fohász 
 Olvasmány [ középen] 

  Imádság 

 
 Prédikáció előtti ének: 277/1  

Gondviselő jó Atyám vagy… 
 Alapige: Ruth 2:12  

[az Olvasmányban kiemelve] 

   Igehirdetés  [ ld: túloldalon] 

 
  Csend 

 Ráfelelő ének: KÉ 25:  
Tégy, Uram, engem áldássá… 

  Imádság  
  Miatyánk  

 
  Hirdetések [ ld: jobboldalon]  

 

  Záró ének: RÉ 261:  
Kegyelmes Isten, kinek kezébe… 

  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… 
 

 Elhunyt Juhász Ferenc testvérünk, temetése febr. 

16-án kedden 13:30-kor Altemplomunkban 
BESZÁMOLÓK:  

 Házas Hétvége 

 L e p r á s o k  V i l á g n a p j a : 40.000Ft adomány 
gyűlt össze múlt vasárnap  

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

 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 

 Balogh János testvérünk értékesíteni szeretné 
könyveit, CD-it, lemezeit (Tel: 06-1-2570891) 

 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 mindezért - idén 

különösen a "NÖVEKEDÉS ÉS TOVÁBBADÁS ÉVÉBEN"! 
Jelentkezni Szabó Istvánnál lehet személyesen és e-

mailben  
 GYÜLEKEZETI TÖBBGENERÁCIÓS HÉT: JÚLIUS 10-15. 

 

 SZÜLETÉSNAPOSOK KÖSZÖNTÉSE 

 OLVASMÁNY: Ruth 2 és 4: 1-6. 9-10 
„Volt Naominak a férje után egy rokona, név szerint Bóáz, egy jómódú 
ember Elímelek nemzetségéből. Azt mondta egyszer a móábi Ruth 
Naominak: Hadd menjek ki a mezőre kalászt szedegetni valaki után, akinek 
megnyerem a jóindulatát! Naomi azt felelte neki: Eredj, leányom! El is 
ment, és kiérve a mezőre szedegetni kezdett az aratók után. Történetesen 
az Elímelek nemzetségéből való Bóáz szántóföldje volt az. Éppen akkor 
ment ki Bóáz is Betlehemből. (…) Bóáz ekkor azt mondta Ruthnak: Hallgass 
ide, leányom! Ne menj te más mezőre szedegetni, ne is menj innen 
máshová, hanem maradj csak a szolgálóleányaim nyomában! Tartsd 
szemmel a mezőt, mikor hol aratnak, és haladj az asszonyok után! 
Megparancsoltam a szolgáknak, hogy ne bántsanak téged, és ha 
megszomjazol, menj az edényekhez, és igyál abból, amiből a szolgák 
merítenek. Ruth arcra borult, a földig hajolt, és ezt mondta Bóáznak: 
Hogyan nyerhettem el jóindulatodat, hogy pártfogásodba vettél? Hiszen én 
idegen vagyok! Bóáz így válaszolt neki: Elbeszélték nekem részletesen 
mindazt, amit anyósodért tettél férjed halála után: hogyan hagytad el 
apádat, anyádat, szülőföldedet, és hogyan jöttél el egy olyan nép közé, 
amelyet azelőtt nem is ismertél. Fizessen meg tetteidért az Úr, legyen 
bőséges jutalmad az Úrtól, Izráel Istenétől, akinek a szárnyai alá 
jöttél oltalmat keresni. Ruth pedig ezt mondta: Milyen jóindulatú vagy 
hozzám, uram! Megvigasztaltál engem, és szívélyesen beszéltél velem, 
pedig én még csak a szolgálóleányaid közé sem tartozom! Az evés idején 
azt mondta neki Bóáz: Jöjj közelebb, vegyél a kenyérből, és mártsd 
falatodat az ecetes lébe! Ő tehát leült az aratók mellé. Bóáz pörkölt 
gabonával kínálta, ő pedig evett, jóllakott, sőt még maradt is neki. Azután 
fölkelt tovább szedegetni. Bóáz pedig megparancsolta szolgáinak: Hadd 
szedegessen a kévék között is, ne bántsátok érte! Sőt szándékosan is 
húzogassatok ki neki a kévékből, és hagyjátok ott, hadd szedje föl, és meg 

ne szidjátok! Így szedegetett a mezőn egész estig. Amikor kicsépelte, amit 
szedegetett, majdnem egy vékára való árpa lett. Fölvette, és bement a 
városba. (…) Akkor ezt kérdezte tőle az anyósa: Hol szedegettél, és hol 
dolgoztál ma? Áldott legyen, aki a pártfogásába vett! Ő megmondta az 
anyósának, hogy kinél dolgozott, és ezt mondta: Bóáz a neve annak a 
férfinak, akinél ma dolgoztam. Ekkor azt mondta Naomi a menyének: Áldja 

meg őt az Úr, aki nem vonta meg szeretetét az élőktől és a holtaktól! Azután 
azt mondta neki Naomi: Hozzátartozónk ez az ember, a legközelebbi 
rokonaink egyike. (…)” 

 

Budapest-Rákoskeresztúri  
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I S T E N T I S Z T E L E T  
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„ISTEN GONDVISELÉSE”címmel 

„Ö S S Z E T A R T O Z Á S  A Z  Ó S Z Ö V E T S É G B E N ”  S O R O Z A T  
D I A K Ó N I A I  V A S Á R N A P  

Igét hirdet: Bella Virág hatodéves th. hallgató 

Diakóniai munkacsoport:  Idősek és betegek látogatása, segítése: Kovács Lászlóné és Horváth Kálmánné  06-20-5301505;  kovacsnekornelia@hotmail.com  Fiatal házasok, kisgyermekes családok 
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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 
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Két héttel ezelőtt az igehirdetés a bábjáték említésével 

kezdődött, ahol láthatatlan kezek mozgatják a marionett-

bábukat. Ruth könyvében ugyanis Isten szinte 

észrevehetetlenül, mégis biztos kézzel irányítja az 

eseményeket. (…) Ha elég szemfülesek vagyunk, mégis 

észrevehetjük az Ő keze nyomát minden egyes apró részletben.  

 

A történet fonalát ott vesszük fel újra, amikor az özvegy 

Naómi hazatér Betlehembe, s vele tart az ellenséges nép közül 

származó menye: a móábi Ruth. Férfi támasz nélkül minden 

szempontból kiszolgáltatottak, nélkülöznek. Isten pedig nem 

hullat az égből mannát, fürjeket sem küld, ahogy ezt tette a 

pusztában vándorló néppel. Nem küld hollókat sem, hogy 

hússal és kenyérrel táplálja az éhezőket, ahogyan Illés esetében 

teszi majd később. Nem tesz csodát, mint ahogyan a sareptai 

özvegy esetében: hogy a lisztesfazék és az olajoskorsó nem 

ürül ki 3 éven keresztül. Talán Naómi sem értette: miért nem 

tesz Isten valamit?? Miért nem segít?  

De ha jobban megvizsgáljuk a történetet, rájövünk: Isten 

már jóval korábban tett valamit. Generációkkal azelőtt, hogy 

Naómi és Ruth megérkezett volna Betlehem városába, Isten 

gondoskodott a megélhetésükről. Nem úgy, hogy csodálatos 

módon felfüggesztette a természeti törvényeket – hanem ennél 

sokkal természetesebb módon: Mózes által olyan törvényeket 

adott Izraelnek, amelyek megtartásával maga a nép lehet az Úr 

gondviselésének eszköze! 
 

Ahhoz, hogy megérthessük a történetet, három olyan 

ószövetségi törvénnyel kell megismerkednünk, amelyek Isten 

„ujjlenyomatai”, amelyekben Isten arra hívja az embert, hogy 

legyen az Ő munkatársa a szegényekről való gondoskodásban:  

1) A kalászszedegetés/böngészés törvénye: 3Móz. 19:9-10 

(…) Ez a föld tulajdonosa számára a termés egy részéről való 

lemondást jelentette – ezért valószínűleg sokan nem is tartották 

meg Isten parancsát; pedig a nincstelen özvegyek, árvák és 

jövevények túlélésének biztosítéka ez a törvény volt. 

Ugyancsak Isten ujjlenyomataival találkozunk ezekben a 

sokatmondó kifejezésekben: „éppen az árpaaratás kezdetén 

érkeztek meg”… Ruth „történetesen az Elimelek 

nemzetségéből származó Boáz szántóföldjére” tévedt… 

„éppen akkor ment ki Boáz is.” Szerencsés véletlenek 

összjátéka? Vagy egy szerető Isten keze rendezi így az 

eseményeket? Valaki egyszer így fogalmazott: az univerzum 

túl kicsi ahhoz, hogy Isten és a véletlen is megférjenek benne. 

Ruth és Naómi még nincsenek tudatában Isten különös 

gondviselésének – de ahogy a történet kibontakozik, 

rácsodálkozhatunk a nagy Rendező művészi alkotására, Isten 

céljainak és az emberek tetteinek összjátékára (…). 

Boáz jóval túlteljesítette a törvény kötelező elvárásait: nem 

csak engedélyt ad a kalászszedegetésre, hanem bíztatja: 

ezentúl is nyugodtan jöjjön erre a mezőre; a munkások vizéből 

kínálja, és meghívja a közös étkezéshez, sőt többet ad neki, 

hogy az anyósának is vihessen haza; figyelmezteti  a szolgákat, 

nehogy bántódása essen a védtelen fiatalasszonynak... Boáz 

nem a törvény betű szerinti betartására törekedett, hanem az 

alapelvnek megfelelően cselekszik – hiszen a valódi értelme, 

célja a törvénynek: viseljetek gondot a szegényekről, 

gondoskodjatok a rászorulókról! (Ha csak a törvény betű 

szerinti megtartására törekszik valaki, ettől még ki tudja 

játszani Isten akaratát: „Nem léptem félre, ezért jó feleség/férj 

vagyok, megtartom Isten törvényét” – Pedig mindannyian 

tudjuk: az igazi házastársi hűséghez szolgáló szeretetre 

önfeláldozásra, tiszteletre, figyelmes törődésre is nagy szükség 

van…) 

Boáz nagylelkűségével Isten jellemét tükrözi vissza. Isten 

különleges vezetésének köszönhetően az idegen népből 

származó Ruth, aki most ismerkedik Izráel Istenével, egy 

olyan izraelitával találkozik, aki hűen mutatja be neki, milyen 

irgalmas, bőkezű és jó az Úr! Érdemes megvizsgálnunk 

magunkat: Amikor a mi életünkre, szavainkra, tetteinkre 

néznek mások, milyen benyomásuk lesz arról az Istenről, akit 

Urunknak és Atyánknak vallunk? Milyen üzenetet közvetítünk 

Istenről? 

2) A másik törvény, amiben Isten láthatatlan keze munkáját 

ismerhetjük fel, a föld eladásának tilalma: 3Móz 25:23-25. 

Izrael népe számára alapvető igazság volt, hogy a föld 

elsősorban Istené – a nép csak „bérlő”. (…)  

Az a közeli rokon, akinek Boáz felkínálja Elimelek 

korábban eladott földjének visszavásárlási jogát, először 

örömmel elfogadja ezt az ajánlatot, mivel azt gondolta, ezzel a 

saját birtokát növeli. Amikor azonban meghallja: a birtokhoz 

kvázi „csatolt áruként” két özvegyasszony is „jár”, gyorsan 

visszakozik: Ó, hát nem akarja ő tönkretenni a saját örökségét!  

3) Ahhoz, hogy értsük, mi történik itt, ismernünk kell egy 

harmadik mózesi törvényt: a sógorházasság intézményét: 5Móz 
25:5-10. 

Boáz vállalja mindkét rokoni kötelezettséget: egyrészt a 

föld megváltójának a szerepét, másrészt hogy gondoskodik az 

özvegyekről, s utódot támaszt az elhunytnak, hogy ne vesszen 

ki a neve. Ez az istenfélő férfi tiszteli Isten törvényét, így az Úr 

gondoskodásának közvetítőjévé válik Ruth és Naómi számára. 

Érdekes volt felfedezni, hogy amikor először találkozott 

Ruthtal Boáz, egy áldó imádság szakadt fel a férfiból: „Legyen 

bőséges jutalmad az Úrtól, Izrael Istenétől, akinek a szárnyai 

alá jöttél oltalmat keresni!” Az az önfeláldozó szeretet, 

amellyel a móábi fiatalasszony ragaszkodott hűségesen idős, 

magára maradt anyósához, lenyűgözte Boázt, ezért 

imádságával az Úr áldását kéri az asszony életére. S ahogy 

tovább olvassuk a történetet, azt vesszük észre: tulajdonképpen 

Ő maga kezdi el megválaszolni a saját imádságát, amikor 

gondoskodik róla – először csak a napi betevőjéről, végül 

egész egzisztenciájáról, biztonságáról, anyagi és társadalmi 

helyzetéről azáltal, hogy feleségül veszi.  

Azt látjuk: Isten oltalmat nyújtó „szárnyai” itt emberi 

karokat jelentenek – egy olyan ember karjait, aki szereti Istent, 

és szereti a másik embert, s kész arra, hogy az Úr áldásának 

csatornájává válhasson.  
 

Készek vagyunk-e mi is erre, hogy Isten munkatársai 

legyünk? Református egyházunk rendje szerint minden február 

első vasárnapja diakóniai vasárnap, ezért ma különösen is 

aktuális ez a kérdés. Bár ránk már nem vonatkozik a föld 

eladásának tilalma, a törvény mögött meghúzódó értelem 

világos: minden tulajdonunk végső soron Istené, nem 

rendelkezhetünk vele saját kényünk-kedvünk szerint. Ez az 

igazság hogyan befolyásolja azt, ahogyan az értékeinkről 

gondolkozunk, ahogyan a pénzügyeinket kezeljük? Tudunk-e 

akár nagylelkűen adakozni a rászorulóknak?  

Természetesen a sógorházasság intézménye is elavult már, 

de az Úr továbbra is hív bennünket arra: vállaljunk felelősséget 

a szűkebb és tágabb családunk tagjaiért, legyünk készek akár 

áldozatok árán is gondoskodni a ránk bízottakról! Bár az 

„Összetartozás éve” mögöttünk van, az összetartozásunk 

erősítése továbbra is célunk lehet!  
 

Befejezésül egy utolsó gondolat: (…) Boáz nagylelkű 

irgalommal fordul a két rászoruló, kiszolgáltatott özvegy felé, 

hűségesen odaáll melléjük, s szeretetével kiemeli őket a 

reménytelennek tűnő helyzetből – így válik ő is előképévé 

Jézusnak, aki irgalommal mellénk, reménytelenül bűnösök 

mellé áll, s szeretetéből megvált bennünket az Istentől való 

elszakítottság, a magány, a lelki mélység kilátástalanságából. 

Ajánljuk hát fel magunkat hálából ennek a Megváltó Úrnak, 

hogy használhasson bennünket az Ő gondoskodásának, 

irgalmának, szeretetének közvetítőiként!  

 Bella Virág  


