
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AZ ISTENTISZTELET LITURGIÁJA: 

 

   CSEND 

 Hogyan érkeztünk ide? Mi járt a fe-

jünkben útközben? 

 Mit jelent számunkra a templom? Miért 

jöttünk ide? 

 

 Köszöntés 

 Fennálló ének: 65/1.  

(„A Sionnak hegyén, Úr Isten”) 

 Főének: KÉ 15 

(„Mint szarvas hűs vízforrásra”) 

  Fohász 

 Olvasmány [ középen] 

  Imádság 

 Igehirdetés előtt: 163 

(„Örvend mi szívünk…”) 

 Alapige [ középen] 

   Igehirdetés [ ld: túloldalon] 

  Csend 

  Ráfelelő ének: KÉ 2 („Csak Benned”) 

  Imádság  

  Miatyánk  

 

  Hirdetések [ ld: jobboldalon] 

  Záró ének: 229/1  

(„Hű pásztorunk…”) 

  Áldás 

 HIMNUSZ 

 

 GYÜLEKEZETI HIRDETÉSEK: 

 

 Kedd 10.00: Baba-Mama Kör  Szerda 9.00: Bib-

liaóra  Péntek 16.30 Konfirmációs óra  Péntek 

18.00: IFI 2.  Vasárnap 10.00: Istentisztelet (közben 

négy korosztályos csoportban gyermekistentisztelet); 

Házi Biblia Körök; hittanórák ovikban, iskolákban… 

 Beszámoló:  

 IFI kirándulás 

 egyházmegyei pénzügyi vizitáció 

 Sóskuti Zoltán lp. a Fasori gyülekezetben – vizs-

gaprédikációt hallgat. 

 A „Kereszt-kérdések” sorozata egy héttel később, 

vagyis ápr. 6-án 18:30- kor kezdődik 

 KERET-KONFI délután: ápr. 9. 15:00 

 ápr. 10. istentisztelet után: A gyülekezeti nap első 

megbeszélése 

 CSVK: ápr. 11. 18:30 

 ápr 17. istentisztelet után: konfirmandus szülői 

értekezlet 

 Betegekért különösképp imádkozzunk! 

 Adó 1%: Magyarországi Református Egyház: 

0066, Alapítványunkat ld. bal felső sarokban 

 IFI-Konfi Hétvége:  

április 22-24. (Piliscsaba) 

 Gyülekezeti Többgenerációs Tábor:  

július 10-15. (Szajol) 

 SZÜLETÉSNAPOSOK KÖSZÖNTÉSE 

 OLVASMÁNY: 2MÓZ 23,14–17 

14 Háromszor szentelj nekem ünnepet évenként! 15 Tartsd 

meg a kovásztalan kenyerek ünnepét! Hét napig egyél kovász-

talan kenyeret, ahogyan megparancsoltam neked, az ábíb hó-

nap megszabott idején, mert akkor jöttél ki Egyiptomból. Sen-

ki se jelenjék meg előttem üres kézzel! 16 Azután az aratás 

ünnepét, amikor meződ vetésének első termését takarítod be. 

És a betakarítás ünnepét az esztendő végén, amikor a termést 

betakarítod a mezőről. 17 Évente háromszor jelenjék meg 

minden férfi az Úristen színe előtt!  

  

 ALAPIGE: ZSOLTÁROK 122. 

1 Zarándokének. Dávidé. Örülök, ha ezt mondják nekem: Az 

Úr házába megyünk! 2 Lábunk megáll kapuidban, Jeruzsá-

lem. 3 Jeruzsálem, te szépen épített város, részeid jól illenek 

egymáshoz! 4 Oda járnak a törzsek, az Úr törzsei. Izráelnek 

szóló rendelkezés az, hogy ott magasztalják az Úr ne-

vét. 5 Mert ott állnak a bírói székek, Dávid házának szé-

kei. 6 Kívánjatok békét Jeruzsálemnek! Legyenek boldogok, 

akik téged szeretnek! 7 Legyen békesség falaidon belül, le-

gyen boldogság palotáidban! 8 Testvéreimért és barátaimért 

mondom: Békesség neked! 9 Istenünknek, az Úrnak a házáért 

is jót kívánok neked!  

Budapest-Rákoskeresztúri  
Református Egyházközség 

Bp. 1173 Pesti út 31.   

weblapunk: ke re sz 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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„A TEMPLOMBA MÉGYÜNK…” 
 

Igehirdetés: Szabó István exm. th. h. 

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    Urna-

temető 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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Hogyan jövünk az Úr házába, a templomba? Mi jár a fe-

jünkben, amikor ide tartunk? A Zsoltáros szavaiban az áll, 

hogy már ettől a gondolattól is az öröm járja át a szívét. 

Miért olyan különleges számára ez az esemény? Mi min-

den héten jövünk. Minden elemét megszoktuk már, mert 

ide járunk hétről-hétre.  

 

I. 

De el lehet képzelni azt az időt is, amikor ez a zsoltár meg-

született. A címfeliratban az áll, hogy ez Dávid zsoltára. A 

címfelirat inkább csak arra utal, hogy a szerző bele akarja 

képzelni magát Dávid helyzetébe. Ez inkább akkor kelet-

kezett, amikor a nép hazajött a Babiloni fogságból és meg-

újult a templom. Amikor az emberek végre ismét mehettek 

messze földről, hogy eleget tegyenek a törvény betűinek. 

Az akkori korban egy átlag évben, az emberek csak há-

romszor zarándokoltak el, hogy lássák a templomot és 

tiszteletüket tegyék Isten előtt. Hogy ünnepeljenek, hogy 

örüljenek, hogy csodálkozzanak.  

Így már talán érthető az öröm, amivel itt találkozunk. 

Ahogy mi is várjuk azt, hogy egy régen látott, kedves he-

lyet meglátogassunk. „Megyünk haza!” – szoktuk monda-

ni, noha már régen nem az az otthonunk. De az ember 

szívében még mindig az az otthon, ahová annyi szép emlék 

kötődik, ahol találkozhatunk a szeretteinkkel. Valami ha-

sonló lehetett akkoriban a templommal kapcsolatban is. 

Örülök, ha ezt mondják nekem: Az Úr házába megyünk. 

Mert végre ott igazán otthon érzem magam, és találkozha-

tok azzal, akit nagyon szeretek: Az Úr Istennel! 

Örömmel, pedig, van, akinek sokat kellett zarándokolnia, 

hogy odaérjen Jeruzsálembe. Nem rossz szájízzel, noha elő 

volt írva, hogy mindenkinek meg kellett jelennie. Ez a 

törvény, ez a parancs. Ha valami kötelező, akkor nekünk 

már nincs is kedvünk menni, tenni, csinálni. (Pl. kötelező 

olvasmány) Talán a szabadságunkat féltjük, amikor ez a 

rossz érzés van bennünk? De hát mi a szabadság? Nem 

éppen az, hogy Jézus Krisztusban mi szabadokká váltunk 

arra, hogy a jó dolgokat válasszuk és engedelmeskedjünk 

Istennek? Lehet örülni akkor is, amikor a kötelességünket 

végezzük. Munkahelyen, iskolában, otthon a családunkban 

sok minden van, amit meg kell tennünk. A keresztyén em-

ber minden dolgát tudja teljes örömmel végezni. Nem 

morgolódva, nem fogát összeszorítva, hanem teljes öröm-

mel. Sokszor belefásulunk abba, amit éppen végzünk. De 

az Isten jelenlétében mindig újra és újra erőt, lelkesedést és 

örömet kapunk. 

És főleg elmondható ez akkor, mikor az Úr Isten dolgairól 

van szó. Amikor a templomba-járásról, az imádkozásról, 

Bibliaolvasásról van szó. A konfirmációkor megfogadjuk, 

hogy elköteleződünk Isten mellett, ami azt is jelenti, hogy 

szeretünk idejönni, szeretünk szolgálni, szeretünk szeretni. 

(…) 

 

II. 

A zsoltáros szívében öröm van, noha tudja, hogy az Úr 

előtt nem csak ünnep van, hanem ítélet is. Bizony Jeruzsá-

lemben állnak a bírói székek, Dávid házának székei. Ez azt 

jelenti, hogy a királyhoz érkezik az ember. Az Ószövetségi 

ember életében a messiásra, az eljövendő dicsőséges ki-

rályra is gondoltak akkor, amikor Dávid szóba került. Ők 

még nem ismerték az Úr Krisztust, de tudták, hogy el fog 

jönni és benne Isten az, aki ítéletet hoz a világ felett. Így 

gondolhatunk mi is a mi templomunkra: Amikor Istenhez 

készülődünk, akkor ahhoz jövünk, aki az eget és földet 

teremtette. És ez nem csak örömmel, hanem egy kis féle-

lemmel is eltölt bennünket. Itt szükségünk van az alázatra. 

Aki Isten elé érkezik, az „nem mellét verve jön, hanem, 

hogy saját maga szegénysége nyilvánvaló legyen előtte. 

Isten irgalma kész rááradni minden emberre, aki nyomo-

rúsága tudatában áll meg színe előtt. Isten elé nem dicse-

kedni megyünk, hanem hogy az ő fényessége ragyogjon 

ránk, gazdagsága töltsön be minket.” (Ablonczy Dániel) 

Itt az Úr neve a magasztos és nem a miénk. Azért jövünk, 

hogy mi kapjunk valamit, vagy, hogy Istennek adjunk, 

hogy őt dicsérjük, magasztaljuk énekkel, imádsággal, és az 

életünkkel? Azt szeretnénk látni, hogy az Isten áll a kö-

zéppontban. Akinek kitesszük az életünket, aki megvizsgál 

bennünket, aki megítél bennünket, akinek a szavára készek 

vagyunk változni/formálódni. Isten mindezt úgy teszi, 

hogy az ítéletet nem rajtunk hajtja végre, hanem a mi 

Megváltó Jézusunkon, aki adta magát a mi bűneinkért. 

Hétről-hétre azért gyűlünk össze vasárnaponként, hogy az 

Úr halálát és feltámadását ünnepeljük. 

 

 

 

III. 

A zsoltár utolsó harmada egy áldás kívánás. A mi reformá-

tus kegyességünktől távol áll a zarándoklat gondolata. 

Katolikus testvéreink ellentétben, mi nem látogatunk szent 

helyeket. De a zarándoklatnak van egy olyan része is, amit 

sajnos a szentekkel együtt kidobtunk a mi gyakorlatunk-

ból. Ez pedig az, hogy a zarándoklat az életutunk egészét 

példázza. Hiszen egy utazás, zarándoklat az egész életünk! 

Hányszor készülünk mi is valami nagy útra, feladatra? 

Hányszor elindulunk, úton vagyunk, jönnek nehézségek, 

akadályok. Van, hogy elfáradunk, van, hogy megerősö-

dünk. Aztán elérjük a kitűzött célt, és új célokat tűzünk ki. 

Másokkal együtt megyünk egy ideig, aztán meg talán 

egyedül. A zarándok életében a megérkezés, a kitűzött cél 

elérése különleges pillanat. Amikor a zsidók meglátták a 

jeruzsálemi templomot, boldogan álltak meg. Békesség 

töltötte el a szívüket. És azt az áldást kérték egymásra, 

hogy ez a békesség maradjon meg az egész életükben. (…) 

Áldás és békesség! – mi is ezt kívánjuk egymásak itt a 

gyülekezetben. Ez az áldás és békesség erőt ad, amikor 

elfárad az ember, kitartást, amikor feladná, reménységet, 

amikor minden reménytelennek tűnik. A templomból jön 

az áldás és a békesség. De alapvetően nem a templom épü-

letének van ekkora jelentősége, hanem inkább a gyüleke-

zetnek, ami maga a templom, a lelki ház. Kapcsolatainkban 

ábrázolódik ki Isten. Ő itt lakik közöttünk/bennünk. Azért 

jövünk, hogy Isten tisztelete visszahasson az életünkre és 

átformálja azt.  

Záró gondolat: Az újszövetség fényében lehet mondani: 

hogy otthon és a környezetünkben lehet továbbadni azt, 

amit itt kaptunk a templomban. Lehet megosztani az igét, 

az élményeket, a békességet és áldást, a szeretetet, a ke-

gyelmet, amit mi is csak úgy kaptunk. Erről is szól a TO-

VÁBBADÁS, gyülekezetünk idei jelszava. Mert az Isten 

Jézusban megkönyörült rajtunk és ez akkora öröm, amit 

nem is tudunk magunkban tartani.  

Hívhatunk másokat is ide, a templomba, a gyülekezet kö-

zösségébe, hogy egyre többen átéljük az örömet, az Isten-

nek életeket formáló erejét, és a békességet, amely minden 

értelmet felülhalad, és ami megőrzi szíveinket és gondola-

tainkat. 

 

 Szabó István 


