
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 AZ ISTENTISZTELET LITURGIÁJA: 
 

   CSEND 

 Mi miatt aggódsz a legtöbbet? Mit teszel, 

amikor rád tör az aggodalom?  

 Köszöntés 
 Fennálló ének: RÉ 167/1-2.  

  Jöjj, mondjunk hálaszót… 
 Főének: RÉ 265/1-3.  

  Hagyjad az Úr Istenre…   
 
  Fohász 
 Olvasmány Rm 8: 28. 32-35. 38-39 

   [ középen] 

  Imádság 
 

 Prédikáció előtti ének: RÉ 291/1  
  Ó, mi kegyelmes Krisztusunk… 
 Alapige: Fil 4: 5b-7  

[középen] 

   Igehirdetés  [ ld: túloldalon] 

 

  Csend 
 Ráfelelő ének: KÉ 17  

  Ó, mi hű barát a Jézus…  
  Imádság  

  Miatyánk  
 
  Hirdetések [ ld: jobboldalon]  

  Záró ének: RÉ 265/5-7.  

 Bízzál, bánatos lélek... 
  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… 
 

 Március 15. kedd Nemzeti ünnep: Baba-mama kör 

elmarad, Urnaterem zárva. NINCS lelkipásztori 
ügyelet és urna ügyintézés! 

 Március 16. szerda 18:30 Keresztkérdések 

Munkatársképzés   
 Március 19. szombat KeReT-Konfi kirándulás 

 Március 20. 15:30 Húsvéti gyermekdélután 
 

 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. 
Már lehet jelentkezni Hidasi Zsoltéknál  
 

 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: Rm 8: 28. 32-35. 38-39 
 

„Azt pedig tudjuk, hogy akik Istent szeretik,  

azoknak minden javukra szolgál, azoknak,  

akiket örök elhatározása szerint elhívott. 
 

 Aki tulajdon Fiát nem kímélte, hanem mindnyájunkért 

odaadta, hogyan ne ajándékozna nekünk vele együtt mindent?
  

Ki vádolná Isten választottait? Hiszen Isten az, aki megigazít.  

Ki ítélne kárhozatra? Hiszen Krisztus Jézus az, aki meghalt,  

sőt feltámadt, aki Isten jobbján van, és esedezik is értünk.  

Ki választana el minket Krisztus szeretetétől?  

Nyomorúság, vagy szorongattatás, vagy üldözés,  

vagy éhezés, vagy mezítelenség,  

vagy veszedelem, vagy fegyver? 
 

Mert meg vagyok győződve, hogy sem halál, sem élet,  

sem angyalok, sem fejedelmek,  

sem jelenvalók, sem eljövendők, sem hatalmak,  

sem magasság, sem mélység, sem semmiféle más teremtmény  

nem választhat el minket Isten szeretetétől,  

amely megjelent Krisztus Jézusban, a mi Urunkban.” 
 

ALAPIGE: Fil 4: 5b-7 
 

 „Az Úr közel!  

Semmiért se aggódjatok,  

hanem imádságban és könyörgésben  

mindenkor hálaadással tárjátok fel kéréseiteket Isten előtt;  

és Isten békessége, mely minden értelmet meghalad,  

meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat  

Krisztus Jézusban.”  
 
 
 

Budapest-Rákoskeresztúri  
Református Egyházközség 

Bp. 1173 Pesti út 31.   
weblapunk: ke resz tu r .wb i .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  
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„ISTEN BÉKESSÉGE”címmel 

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 
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 
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„Semmiért se aggódjatok” – írja Pál apostol a filippi 

gyülekezetnek. „Hát, ez is egy újabb teljesíthetetlennek tűnő 

felszólítás a Bibliából” – legyint lemondóan sok ember.  

Hiszen az élet nem ilyen egyszerű.[**] Néha eltűnődöm: vajon 

kétezer évvel ezelőtt könnyebb lett volna a helyzet? Hiszen Pál 

apostol sem egy tengerparti nyugágyon heverészve vetette 

papírra ezeket a sorokat – hanem a kezdődő keresztyénüldözés 

idején, fogságból, miközben minden mozdulatát egy római 

katona felügyelte. Vajon mi lehetett az apostol titka?   
 

1. A békesség hiánya: Aggodalmaink 

Hiszen kétségtelen, hogy az aggodalmaink nem 

alaptalanok. Éretlen naivitásról tanúskodna, ha egyszerűen úgy 

akarnánk megszabadulni az aggódástól, hogy figyelmen kívül 

hagyjuk a valóságot, vagy néhány relaxációs technika 

begyakorlásával próbálnánk úrrá lenni a szorongásainkon.   

Az aggodalmak olyanok, mint az autó műszerfalán 

kigyúló piros jelzés; figyelmeztetnek arra, hogy valami nincs 

rendben, foglalkozni kell a problémával. Azt jelzik: 

veszélyben érezzük azt, akit vagy amit igazán szeretünk.[**]  

Érdemes elgondolkodni ezen: Mikor érezzük magunkat 

biztonságban? [**] Amikor valami fenyegeti a gondosan 

felépített világunkat, pánikolni kezdünk – és ezzel 

lelepleződnek a szívünk bálványai, Isten-pótlékai.  

De hát bűn az, ha féltőn szeretem a családom, ha 

elkötelezett vagyok a hivatásomban? – tehetjük fel a kérdést, 

jogosan. Nem, a keresztyénség nem valamiféle sztoikus 

közömbösséget vár el az embertől.[**] Jézus arra hív, hogy 

szívből szeressük a körülöttünk élőket, és szánjuk oda 

magunkat arra, hogy jobb, igazabb hellyé tesszük a világot a 

saját életterünkön – ez pedig óhatatlanul küzdelmekkel jár. 

Ugyanakkor a nyomorúságban, a nehézségek között is 

békességet ígér.  

Hogyan juthatunk hát el a harmadik lehetőségig: Isten 

békességéig, amely minden értelmet felülhalad?  
 

2. A békesség eszköze: az imádság  

Pál apostol megmutatja a békességhez vezető utat: 

„imádságban és könyörgésben mindenkor hálaadással 

tárjátok fel kéréseiteket az Úr előtt.” Isten nem egy 

különleges képességeket vagy fáradságos erőfeszítéseket 
igénylő teljesítménytúra megtételéhez köti a békesség 

ajándékát. Az Ő terhe könnyű: imádkozni hív: hogy kérjünk 

tőle, amit csak szeretnénk, bízva abban, hogy megadja, amire 

szükségünk van. Mi mégis sokszor nehéznek találjuk ezt –  

nehéz elhinni, hogy az imádságainknak tényleg van értelmük. 

Azt szokták mondani: az imádság a hit anyanyelve – aki 

Istenben bízik, az nem találja terhesnek vagy fárasztónak; ezért 

elég jó fokmérője lehet a hitünknek az, hogyan és milyen 

gyakran imádkozunk. Persze, ez első hallásra elkeserítően 

hangozhat. Nem elég, hogy az aggodalmak mellett a szegényes 

imaéletem miatti bűntudat is gyötör – most még azt is a 

fejemre olvassák, hogy valójában a hitemmel van a baj?!  

A jó hír ebben az, hogy a hit nem egyfajta „lelki izomzat”, 

amit edzenem kell, hogy elég erős legyen. Hanem: egyszerűen 

válasz arra, amit megbízhatónak találunk.[**] Ha nem merjük 

rábízni magunkat Istenre, az valószínűleg arról árulkodik: nem 

tartjuk Őt elég megbízhatónak, szavahihetőnek, hűségesnek, 

erősnek, biztosnak. Mintha az imádság hiánya némaságával is 

azt kiabálná: „Nincs szükségem Rád, Isten! Magamnak kell 

valahogy megoldanom ezt a helyzetet.” 
 

3. A békesség alapja: Isten megismerésével mélyülő bizalom 

A Heidelbergi Káté ezzel szemben gyönyörűen tesz vallást 

arról az Úrról, „ mindenható Isten, és hűséges Atya” (26. k-f) 

Amikor tehát úgy érzem, elborítanak a félelmeim, 

visszatérek az alapkérdéshez: Milyennek ismerem Istent? 

Miért is méltó a bizalmamra? Mert Ő nem csak az univerzum 

mindenható Teremtője, hanem szerető Édesatya is. Aki még a 

hajunk szálait is számon tartja (Mt 10:30). Aki kifejező 

hasonlatokkal győz meg bennünket a hűségéről (Ézs 49:15-

16). Aki abban mutatta meg rajtunk a szeretetét, hogy egyetlen 

Fiát küldte el a világba, hogy éljünk általa (1Jn 4:9).  

Ha Jézus Krisztus keresztjére nézünk, minden kétségünk 

el kell, hogy szálljon Isten hűségével és szeretetével 

kapcsolatban. Nem kell többé rettegnünk Isten ítéletétől – 

Jézus elszenvedte azt helyettünk! Nem kell többé attól 

tartanunk, hogy Ő nem törődik velünk – nézzétek, mit tett 

értünk! Jézus még a feltámadott testén is hordozta a szögek 

által ütött sebeket – mondhatni, szó szerint beteljesedett az 

ézsaiási kijelentés: „tenyerembe véstelek be.”  

S a kereszten látjuk Isten szuverén hatalmának a 

bizonyítékát is. Hiszen ahhoz, hogy megnyugodva rá merjem 

bízni az életem, a szeretteim, mindenem, arról is meg kell 

bizonyosodnom: van hatalma arra, hogy bölcsen kézben tartsa 

és irányítsa az eseményeket. Amikor nem értjük Istent, 

képzeljük el, mit éreztünk volna, ha ténylegesen ott álltunk 
volna a kereszten haldokló Jézus alatt: “Teljesen esélytelen, 

hogy Isten bármi jót ki tud hozni ebből.” – Pedig közben éppen 

az üdvtörténet legjelentősebb eseménye játszódik a szemünk 

előtt! Ha a legborzalmasabb, legérthetetlenebb eseményből, a 

kereszthalálból a hívők legnagyobb „javát” hozta ki az Úr, 

hogyne tudná ezt tenni az életünk most zajló történéseivel? 

Valaki így fogalmazott: Isten mindig azt adja, amit akkor 

kérnénk tőle, ha tudnánk mindazt, amit Ő tud. Mert Ő látja át 

egyedül életünk kesze-kusza szálait – mint ahogy egy szőnyeg 

mintájára is csak felülnézetből lehet rácsodálkozni, alulról 

nézve sokszor csak csomókat és össze-vissza futó fonalakat 

látunk.  

Isten már bizonyította, hogy méltó a bizalmunkra. [**] 

Minél több ideje járunk az Úrral, minél több mindent éltünk át 

vele, annál jobban ismerjük, s mélyül a bizalmunk felé. Így 

lelünk megnyugvást  még az őrjítően fájdalmas, számunkra 

teljesen érthetetlen események között is. Hiszen ha tudom: 

eddig sosem hagyott cserben, miért kételkednék abban, hogy 

most sem feledkezett meg rólam?  
 

4. Békesség – Krisztus Jézusban  

S így már nem esik nehezünkre mindenkor hálaadással 

tárni fel kéréseinket az Úr előtt. Aki hálát ad, az megelégszik 

azzal, amit a bölcs és szerető Isten ad neki, mert tudja, hogy 

számára végső értelemben az lesz a legjobb. Nem akarja 

kicsavarni Isten kezéből kormánykereket.  

Amikor tehát ránk tör az aggodalom, ne tegyünk úgy, 

mintha csak két dolog létezne: én és a problémám. 

Emlékeztessük magunkat – és emlékeztessük egymást: „Az Úr 

közel!” Ez jelenti egyrészt, hogy csupán egy kéznyújtásnyira 

van, amikor segítségre van szükség.[**] S az Úr Jézus Krisztus 

visszajövetele közeleg – ez pedig minden nehézségünket, 

veszteségünket, sikerünket és kudarcunkat teljesen új 

megvilágításba helyezi, relativizálja! Ami Jézusban már most 

is a miénk: helyreállított szeretetkapcsolat Istennel, örök élet – 

az utolsó napon kiteljesedik, és értékesebb, csodálatosabb és 

dicsőségesebb lesz bárminél, aminek az elveszítésétől ezen a 

világon rettegünk! Addig pedig abban a biztos tudatban 

megnyugodva élhetünk, munkálkodhatunk és küzdhetünk 

minden nap, hogy a legfontosabbat senki nem veheti el tőlünk. 

Keresztyénként mihez kezdjünk tehát az 

aggodalmainkkal? Tereljük őket helyes mederbe: Isten olyan 

életre hív, ahol napról-napra, sőt óráról-órára Hozzá futunk a 

nagyon is indokolt félelmeinkkel, Őreá vetjük a gondjainkat, 

bízva abban, hogy neki gondja van ránk. A szorongásainkkal 

az Úrhoz menekülve, Vele egyre mélyebb, szorosabb, 

meghittebb közösségben élve vallhatjuk a zsoltár szavait: „Ha 
megtelik szívem aggodalommal, vigasztalásod felüdíti 

lelkemet” (Zsolt 94:19). Így teljesedik be az életünkben az 

ígéret: Krisztus Jézusra irányulnak a gondolataink, Benne talál 

békességet a szívünk – még ha nem is tapasztaljuk 

közvetlenül, hogy megvalósul a kérésünk, megoldódik a 

problémánk. [**] Ámen. 

 Bella Virág  


