
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 AZ ISTENTISZTELET LITURGIÁJA: 
 

   CSEND 
 Áldozatos életet élsz-e?  
 Beteljesíted-e úrvacsorai ígéreted: "Ígéritek-e, 

hogy hálából odaszánjátok magatokat élő, szent 
és Istennek kedves áldozatul?" 

 Köszöntés 
 Fennálló ének: 98:1 („Énekeljetek…”) 
Néhány szó az éneklésről 
 Főének: 470 („Úr Jézus, nézz le rám...”) 
  Fohász 
 Olvasmány [ középen] 
  Imádság 
 Prédikáció előtti ének: KÉ 10  

(„Jézus, neved oly csodálatos…) 
 Alapige [ középen] 
   Igehirdetés [ ld: túloldalon] 
  Csend 
 Ráfelelő ének: „Jézus, véred megtisztít” 

Jézus, véred megtisztít, 
véred ad új életet 

Véred tesz ma szabaddá, 
értem folyt e drága vér 

Így a lelkem fehér, mint a hó, mint a hó 
Úr Jézus, Te megölt Bárány 

  Imádság  
  Miatyánk  
  Hirdetések [ ld: jobboldalon]  
  Záró ének: 229: 1;3 („Hű pásztorunk…”) 
  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… 
 

BESZÁMOLÓK:  Biblia Körök  Lelkészünk szolgálata 
a REFISZ hétvégén A ligeti választás finise 

Szerda 1830 : Kérdések órája 
Jövő vasárnap 1500 : Gyerek- és ifjúsági munka 

koncepciót előkészítő gyűlés 
GYÜLEKEZETI TÖBBGENERÁCIÓS HÉT: JÚLIUS 10-15. 

MÁTÓL lehet jelentkezni Hidasi Zsoltéknál 
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 minddezért - idén 
különösen a "NÖVEKEDÉS ÉS TOVÁBBADÁS ÉVÉBEN"! 

 

 

Könyvterjesztés 
Adó 1%: Magyarországi Református Egyház: 0066, 

Alapítványunkat ld. bal felső sarokban 
Kérjük az iskolába készülő gyermekek szüleit ill. 

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

 

 SZÜLETÉSNAPOSOK KÖSZÖNTÉSE 

 

 OLVASMÁNY:  
JN 12, 1-11 

 
"Jézus tehát hat nappal a páska ünnepe előtt elment Betániába, 
ahol Lázár élt, akit feltámasztott a halottak közül. Vacsorát 
készítettek ott neki, és Márta szolgált fel, Lázár pedig egyike 
volt azoknak, akik Jézussal együtt ültek az asztalnál. Mária 
ekkor elővett egy font drága valódi nárdusolajat, megkente 
Jézus lábát, és hajával törölte meg; a ház pedig megtelt az olaj 
illatával. Tanítványai közül az egyik, Júdás Iskáriótes, aki el 
akarta őt árulni, így szólt: Miért nem adták el inkább ezt a 
kenetet háromszáz dénárért, és miért nem juttatták az árát a 
szegényeknek? De nem azért mondta ezt, mintha a 
szegényekre lett volna gondja, hanem azért, mert tolvaj volt, 
és a nála levő erszényből elszedegette, amit beletettek. Jézus 
erre így szólt: Hagyd őt, hiszen a temetésem napjára szánta; 
mert a szegények mindig veletek lesznek, de én nem leszek 
mindig veletek. Nagyon sokan megtudták a zsidók közül, hogy 
ő ott van, és odamentek; nemcsak Jézus miatt, hanem azért is, 
hogy lássák Lázárt, akit feltámasztott a halottak közül. A 
főpapok pedig elhatározták, hogy Lázárt is megölik, mert a 
zsidók közül sokan miatta mentek oda, és hittek Jézusban." 

 
 

 ALAPIGE:  
JN 12, 3 

 
[ld. az Olvasmányban kiemelve] 

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 .  F E B R U Á R  2 8 .  

János evangéliuma-sorozat/29.  
„Á L D O Z A T ” címmel 

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 kedden ill. szerdán 15.00-18.30 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 



 

RÁHANGOLÁS 
Akit megérint Jézus: az vonzásába kerül, és 

ezáltal kirajzolódik rajta Jézus lénye. Így látjuk ezt 
Lázáron: a halál felett győztes ragyogó bizonyság; 
vagy a másik megnevezett szereplőn, Mártán: a 
szolgáló Jézus; és kirajzolódik Márián is: az önmagát 
odaadó Jézus.  

Aki nem jut el Jézus érintéséig, csak „kívülről” 
nézi Őt, az nem érti Jézust, az Ő dolgait és az általa 
megérintetteket. Ilyen volt Júdás (akit Jn leleplez) és 
a főpapok (akik Lázár kiiktatását tervezik).  

Jézus sok mindent hagyott megtörténni: de Máriát 
(nem először! ) megvédi! Más evangéliumi 
beszámolók szerint még példaként is állítja 
mindenkori követői elé! Most a háromféle 
"rajzolatból" (a halál felett győztes ragyogó 
bizonyság, a szolgáló Jézus illetve az önmagát odaadó 
Jézus) figyeljünk a harmadikra jobban: arra, amit 
Mária ábrázol ki Jézus Urunk lényéből! 

1. 
A mai ember alig érti, mit jelent az áldozat, az 

áldozatosság! 
Hol vagyunk már attól, hogy bátor honfiak úgy 

szeretik hazájukat, hogy a közösségért, az anyaföldért 
odaáldozzák életüket! Milyen ritkák az olyan 
emberek, akik egy ügyért odaszentelik, odaáldozzák 
életüket minden ellenszolgáltatás, népszerűség 
hajhászás nélkül! Anélkül, hogy mások 
megdicsérnének, elismernének! [**] Mi, akik már 
nem kell, hogy áldozatokat mutassunk be az oltáron, 
milyen keveset értünk abból, amit az Ószövetség 
embere szívében, kegyességében átélt, amikor 
áldozatot mutatott be az Úrnak. 

Talán az Édesanyák, akik legtöbbet tudnak 
kisgyermekeiket nevelve arról, mit jelent lemondani, 
odaáldozni erőt, figyelmet, minden időt, alvást, 
mindent gyermekükért! Vagy talán az idősödő szülők 
tudnak erről valamit, amikor odaáldozzák maradék 

erejüket, idejüket, pénzüket felnőtt gyermekeik 
családi boldogulásáért! 

Mégis: az áldozatosság hiánya kiált világunkban! 
Ezt kiállítják a szétszakadó házasságok [**], a 
lakóközösségek [**], más kisebb-nagyobb 
közösségeink! Sokszor ez bénítja Egyházunk, 
gyülekezeteink életét is - benne a mi gyülekezetünkkel 
és kiscsoportjaival [**], szolgálati ágaival [**]! 
Mondom ezt akkor is, ha jól tudom, a mi 
gyülekezetünkben rengeteg üdítő példa van, ami 
éppen az áldozatosságról tanúskodik [**], Istennek 
legyen érte hála! A böjtöt is azért nem értjük, mert 
nem értjük, nem éljük meg, nem tanultuk meg, mit 
jelent az áldozat, az áldozatosság! 

2. 
Mária áldozatot mutat be, hálaáldozatot, mintát ad 

nekünk az áldozatosságra. Júdás sem érti Máriát! 
[Milyen érdekes, hogy csak ezt a párbeszédet örökíti 
meg Jn ebből a bizonnyal igen érdekes 
beszélgetésekkel teletűzdelt estéből!]** 

Az áldozat szívből fakad: hálát és szeretetet 
hordoz. Aki áldozatot hoz, annak figyelmének 
középpontjában az van egyedül (!!!), akinek ezt adja, 
akiért teszi. Így aztán nem törődik mással, 
másokkal, konvenciókkal, mások véleményével, sőt 
önmagáról is megfeledkezik; nem bizonytalanítja el 
az sem, hogy esetleg számára negatív 
következményekkel is járhat mindez.  Az áldozat azt 
jelenti, hogy tudok adni, és így elengedni, elveszíteni, 
akár magam ellen tenni, valami többért, valakiért! 

Nagyböjt idején jó mindezt megérteni és megélni! 
Mert annak a Krisztusnak az ünnepére készülünk, aki 
önmagát elveszítette, odaadta értünk, a legszentebb és 
legnagyobb áldozatot hozva a golgotai kereszten! Erre 
érzett rá, ezt sejtette meg Mária, ezt ábrázolta ki! 
Ennek rajzolta lehet a böjtünk is: lemondani az 
ételről, hogy több hely legyen bennünk Krisztusnak, 
hogy többet legyünk imában Vele, hogy közelebb 
kerüljünk Hozzá! 

Aki szívből ad, áldoz, böjtöl, azon Krisztus 
ábrázolódik ki – furcsa módon önmaga számára is. 
Ez egy életforma! Ez Krisztus növekedése bennünk! 
[„Növekedés és továbbadás évében” vagyunk!] Ez 
Krisztus térfoglalása általunk! Ahogy az illat ellepte a 
szobát Betániában...! 

Mert Mária áldozata szívből fakadt: hálát és 
szeretetet hordozva. Tudsz-e így adni embereknek 
[**], Istennek abból, ami a tiéd,  sőt önmagadból? 
Mária figyelmének középpontjában Jézus volt 
egyedül! Tudsz-e így, mindent kizáróan Jézusra vagy 
éppen embertársadra [**] figyelni (benne Jézust 
látva)? Mária nem törődik semmivel, ami 
elbizonytalanítaná, így sem mások véleményével, sem 
önmaga érdekeivel – meg tud feledkezni önmagáról és 
csak adni... Tudsz-e így fordulni Jézus felé és 
Jézusban felebarátaid felé?  Mária tud adni, és így 
elengedni, elveszíteni, valami többért, Jézusért! Te 
éled-e Jézus szavait: „... aki pedig elveszti életét 
énértem, az megtalálja azt"? (Mt 10,39b) Áldozatos 
életet élsz-e? Beteljesíted-e úrvacsorai ígéreted: " 
Ígéritek-e, hogy hálából odaszánjátok magatokat élő, 
szent és Istennek kedves áldozatul?" 

3 
Kérdezhetitek: „Hogyan juthatok el idáig, hogy 

így éljek – hiszen olyan távol vagyok ettől, annyira 
mást mond zsigerből a testem-lelkem”? Hogyan is 
kezdtük ma? Akit megérint Jézus, az vonzásába kerül, 
és ezáltal kirajzolódik rajta Jézus lénye.  

Tehát ez érintés, érintettség kérdése! Nem a mi 
erőlködésünk! Kérd, várd, hagyd, hogy megérintsen 
Krisztusod! Nagyon kérd, nagyon várd, igazán hagyd, 
hogy megérintsen Krisztusod!  

Nagyböjtben vagyunk. Élj ezzel! Készülj! Áldozz 
Jézusra időt, figyelmet! Áldozz másokra, bennük is így 
Jézusra, időt, figyelmet! Böjtölj és imádkozz! 
„Kérjetek, és adatik nektek, keressetek, és találtok, 
zörgessetek, és megnyittatik nektek.” (Mt 7,7) 

 Sóskuti Zoltán 


