
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 AZ ISTENTISZTELET LITURGIÁJA: 
 

   CSEND  
 Hol van életedben Isten helye? 

(időbeosztásodban: gondolataidban, 
álmaidban; szolgálataidban ; emberi 
kapcsolataidban; mélységeid közepette...?) 

 Köszöntés 
 Kezdő ének: 155  

(„Ó, Úr Isten légy közöttünk…”) 
 Főének: 445:1-3; 6 („Szólsz hozzám…”) 
 
 

  Fohász 
 Olvasmány [ középen] 
  Imádság 
 
 

 Gyermekek az Úr asztala körül 
    Igehirdetés előtti ének:  

„Szívem csendben az Úrra figyel, ki segít…” 
 
 

 Alapige [ középen] 
   Igehirdetés [ ld: túloldalon] 
 
 

  Csend 
 Ráfelelő ének: 95  

(„Jertek, örvendjünk mindnyájan…”) 
  Imádság  
  Miatyánk  
 
 

  Hirdetések [ ld: jobboldalon]  
 

  Záró ének: 446:1  
(„Uram, bocsásd el, népedet békével…”) 

  Áldás 
 HIMNUSZ 

 GYÜLEKEZETI HIRDETÉSEK: 
 

 Kedd 1000: Baba-Mama Kör  Szerda 900: Bibliaóra 
Szerda 1830: Keresztkérdések  Péntek 1630 Konfirmációs óra
 Péntek 1800: IFI 2.   Vasárnap 1000: Istentisztelet (közben 
négy korosztályos csoportban gyermekistentisztelet); Házi 
Biblia Körök; hittanórák ovikban, iskolákban… 

 

Beszámolók: Imacsoport alkalma; Házas Kör; 
konfirmandus-ifi hétvége  

Jövő héten Anyák napi Istentisztelet lesz - melyen 
megáldjuk az édesanyákat gyermekeikkel - hívjuk 
erre a nálunk keresztelt gyerekeket és családjukat 
(kérjük, hogy a keresztelési patrónusok adják 
tovább a hívásunkat!) 

GYÜLEKEZETI TÖBBGENERÁCIÓS HÉT: JÚLIUS 10-15. 
MÉG lehet jelentkezni Hidasi Zsoltéknál  

Egy fiatal gyülekezeti testvérünk kiadó 
lakást/szobát keres a környéken olcsón vagy 
adományképpen 

A gyülekezeti újságról (ahogy minden évben), 
írjunk bele! A cikkeket Sóskuti Zoltán mail-címére 
küldjük!) 

Gyerekek között szolgálóknak Munkatárs Képző 
Nap: május 21. 900  

Kérjük az iskolába készülő gyermekek szüleit ill. 
keresztelési patrónusait, hívják fel a figyelmet a 
kötelező hit- és erkölcstanra való jelentkezésre 

"Merre tart az európai keresztyénség?" - Simonfi 
Sándor református esperes előadása 2016. május 
22-én 11,15-kor a Rákoshegyi református 
templomban 

Várunk a nyári időszakra testvéreket, akik az 
Istentisztelet alatt a gyermekekre vigyáznak… 

 

 SZÜLETÉSNAPOSOK KÖSZÖNTÉSE 

 OLVASMÁNY: HAGG 1, 1-15 
"Dárius király uralkodásának második esztendejében, a hatodik 
hónap első napján így szólt az Úr igéje Haggeus próféta által 
Zerubbábelhez, Sealtíél fiához, Júda helytartójához és Jósua 
főpaphoz, Jócádák fiához: Így szól a Seregek Ura: Ez a nép azt 
mondja, hogy nem jött még el az Úr háza újjáépítésének ideje. Az 
Úr igéje azonban így szólt Haggeus próféta által: Hát annak itt van 
az ideje, hogy ti magatok faburkolattal díszített házakban lakjatok, 
amikor a templom még romokban hever? Azért így szól a Seregek 
Ura: Gondoljátok meg, mi történik veletek! Sokat vetettetek, de 
keveset hordtatok be; esztek, de nem fogtok jóllakni; isztok, de nem 
fogtok megrészegedni; felöltöztök, de nem fogtok megmelegedni. 
Aki pénzért dolgozik, mintha lyukas erszénybe rakná a pénzét. Így 
szól a Seregek Ura: Gondoljátok meg, mi történik veletek! Menjetek 
a hegyekbe, hordjatok fát, és építsétek fel a templomot, hogy 
gyönyörködjem benne, és dicsőítsenek engem! – mondja az Úr.
Sokra számítottatok, de csak kevés lett, és amit hazahordtatok, azt 
is elfújtam. Ugyan miért? – így szól a Seregek Ura. Azért, mert az én 
házam romokban hever, ti meg csak a magatok háza körül 
szorgoskodtok. Ezért nem adott nektek harmatot az ég, és nem 
hozta meg termését a föld. Parancsomra szárazság sújtotta a földet 
és a hegyeket, a búzát, a bort, az olajat és mindent, amit a föld 
terem, sőt az embert és az állatot is meg mindent, amiért csak 
dolgoznak. Zerubbábel, Sealtíél fia és Jósua főpap, Jócádák fia meg 
az egész megmaradt nép hallgatott Istenének, az Úrnak a szavára, 
Haggeus próféta beszédére, amit általa üzent Istenük, az Úr; és az 
Úrtól való félelem fogta el a népet. Haggeus, az Úr követe pedig ezt 
mondta a népnek az Úr megbízásából: Én veletek vagyok! – így szól 
az Úr. És felindította az Úr Zerubbábelnek, Sealtíél fiának, Júda 
helytartójának, Jósua főpapnak, Jócádák fiának és az egész 
megmaradt népnek a lelkét, úgyhogy eljöttek, és nekifogtak a 
munkának Istenüknek, a Seregek Urának a házán, a hatodik hónap 
huszonnegyedik napján, Dárius király uralkodásának második 
esztendejében." 

 ALAPIGE: HAGG 1,5 
(ld: kiemelve az Olvasmányban) 

 

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  
2016. ÁPRILIS 24. 

„Ú j r a k e z d é s ” 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 



 

Hadd kezdjem egy találós kérdéssel: Hol van a Bibliában 
Haggeus (Aggeus) próféta könyve? (Mi van előtte? Utána? 
Miről szól?) Gyanítom, nem sokan vannak a templomban, akik 
erre válaszolni tudnánk... Azonban olvasva róla és olvasva 
magát ezt a rövidke könyvet, megragadott. A kérdés, amit 
számomra felvetett e könyv olvasása, így hangzik: az életem 
sok-sok öröme, gondja, tennivalói, intéznivalói között hol van 
Isten helye - azaz Isten dolgai hányadik helyen vannak? Sőt, 
egészen személyesen magamat így kérdezem: hová csúszott le a 
fontossági listámon Isten, a Vele való kapcsolat, az arról való 
gondolkodás, ami az Úrnak fontos? Azért kérdezem 
önmagamat így, mert a megtérésem fő felismerése éppen az 
volt, hogy nem elég, ha Isten is valahol ott van a fontos-dolgok-
emberek-listáján, hanem az első helyre kell tennem. Mert az a 
hely illeti meg Őt, az Urat, és mert akkor fog igazán változni az 
életem! Így tapasztaltam. 

Haggeus szavai tisztán csengtek egy zűrzavaros időszakban. 
Kr.e. 520-ban, mindössze négy hónapig beszélt mint az Úr 
prófétája [ezt azért tudjuk ilyen pontosan, mert Darius 
uralkodásához képest datálja a könyv maga Haggeus fellépését] 

A nép iszonyú trauma után, a babiloni fogság után, 
hazatérhetett, Cirus (Kyros), perzsa király engedélyével (Kr.e. 
538). Óriási öröm, óriási lehetőség az újrakezdésre! Nehémiás 
és Ezsdrás könyve ír ezekről az időkről. Elkezdik építeni a 
városfalat és a templomot. A templom alapja készen áll Kr. e. 
536-ra, tehát két év alatt elkészül!  

Ahogyan azonban ilyenkor mindig a gonosz ellenmunkája is 
megkezdődik, ekkor is meg kellett ezzel birkóznia a népnek: az 
ellenséges szomszédok, félve és irigykedve [az újjáéledő 
választott néptől]**, sok-sok aknamunkával, akadályozni kezdte 
őket. Isten népe pedig feladta... (Majd’ húsz évig áll a templom 
építése! Ott az alap, még sincs folytatás. Milyen csúfos helyzet! 
Láttunk már ilyet? [**]) Nem ismerős nekünk is ez a folyamat? 
Elkezdjük, újrakezdjük az Úrral, jön az ellenszél, és mi 
megadjuk magunkat, elsodortatunk, belefáradunk, szép lassan, 
sokszor észrevétlenül visszavonulunk...! [**] Haggeus prófétai 
szavai az újrakezdés után sok évvel hangoznak fel. Alaphangja 
ez a mondat: „Gondoljátok meg, mi történik veletek!” [Károli 
fordítás szerint: „Jól gondoljátok meg útjaitokat!"]  Ehhez 
pedig komoly szempontokat ad, kemény és egyszerű 
mondatokkal tart tükröt kortársai nép elé. 

Isten népe számára áldást akar adni: a földjeikre, 
mindennapjaikra, sőt legfőképpen a jelenlétével akarja őket 
megajándékozni. Istennek dicsőséges terve van Izraellel, és ez a 
terv az egész földkerekséget megrázza majd. Haggeus 
könyvében is ott vannak Isten ígéretei.  A választott nép mégis 
gyötrődik, nincs jó termés, nem mennek jól a dolgok. Nincs 

áldás – de ez sem állítja meg őket, hogy elgondolkozzanak!  
Mintha az inverzét olvasnánk a Jézus által a Hegyi beszédben 
ígért isteni gondviselésnek: „Sokra számítottatok, de csak kevés 
lett, és amit hazahordtatok, azt is elfújtam. Ugyan miért? – így 
szól a Seregek Ura. Azért, mert az én házam romokban hever, ti 
meg csak a magatok háza körül szorgoskodtok.” (Hagg 1, 6-7) 
Haggeuson át az Úr azt üzeni, ennek fő oka, hogy Isten nincs az 
Őt megillető helyen a nép életében! (Jézus szavaival: nem 
keresik előbb az Isten Országát és igazságát!) Ennek 
kifejeződése, jele, jelképe, hogy a templom romokban áll húsz 
év után is – miközben mindenki csinos kis házakat épít 
magának. Az Ószövetségben a templom Isten népe közötti 
jelenlétének valósága volt. És ez nem hiányzott senkinek. 
Elfoglalta őket a saját kis hétköznapi életük… Mintha a mai 
szélsőségesen individuális társadalmunk leírása volna ez… [**] 

Ennek következményére mutat rá Haggeus: „Sokra 
számítottatok, de csak kevés lett, és amit hazahordtatok, azt is 
elfújtam. Ugyan miért? – így szól a Seregek Ura. Azért, mert az 
én házam romokban hever, ti meg csak a magatok háza körül 
szorgoskodtok.” (Hagg 1,9) Ébresztőt fúj, és hat a prófétai szó! 
Sokszor egy-egy ember szava változtatja meg a dolgok menetét 
(vagy legalábbis elindít folyamatokat! ) Így volt ez Martin 
Luther King idején, vagy Gandhi esetében, és persze számos 
alkalommal a magyar történelemben is [**]. 

Haggeus szava (ahogy kortársa Zakariás próféta szava is) 
hatni kezdett! Isten üzenete nyitott szívekre talált: és Kr.e. 516-
ban újjáépül a templom, az a templom, amit Jézus is látott. 
Haggeus neve azt jelenti: "ünnepi" ,"ünnepélyes" - valószínűleg 
azért kapta ezt a nevet, mert ünnepen született. Micsoda 
ünnepet szerzett prófétai szolgálata végül! Igen, a legigazabb 
ünnepünk az, amikor a dolgok a helyére kerülnek. Az pedig 
egyedül akkor lehetséges egy ember vagy egy közösség [**] 
életében, ha Isten a helyére kerül, az Őt megillető helyre: 
fontossági sorrendünk, egész gondolkodásunk első helyére! 

Milyen nagy dolog, amikor Isten Igéje megtalál, sőt eltalál 
minket, megítél, majd bűnbánatra és tettekre sarkall! Ez a nagy 
kérdése minden vasárnapi igehirdetésnek: vajon nyitott szívekre 
talál-e, történik-e, változik-e annak nyomán a szíved, a 
gondolkodásod, az életmódod, a kapcsolataid? A templomban 
Istentisztelet történik! Ez azt jelenti, hogy Istent az Őt megillető 
helyre, az első helyre, a trónra engedjük személyesen és 
közösségileg is! Ezt tesszük, ezt teszed most?  Ha Isten kerül az 
első helyre, a trónra, akkor ennek nyomán bűnbánat, tisztulás, 
engedelmesség, Isten dicsőítése, alázat, szolgálat és áldás jön 
be életünkbe.  Persze mi leginkább az utolsót szeretnénk 
„eredményként” kapni Istentiszteletünk nyomán – de az áldás 

és az előtte felsoroltak „egy csomag”, egymáshoz vannak 
kötve! Ezt nem érti sem a választott nép és sokszor mi sem! 

Ezért jött el Jézus, hogy meglássuk Benne Istent és 
önmagunkat; hogy bűnbánatra és engedelmességre hívjon ; 
hogy igazán megújítson; hogy mint Feltámadott Úr és Király 
valóban uralkodónk legyen! Ezért volt Húsvét! Ezért íródott 
meg a Jelenések könyve! Pünkösdre készülő gyülekezet! Ezért 
jött el a Szentlélek, hogy mi lehessünk Isten templomává!  

Hol van életedben Isten helye?  Hogy konkrétabb legyek: 
időbeosztásodban: gondolataidban, álmaidban; 
szolgálataidban ; emberi kapcsolataidban; mélységeid 
közepette...? Feladjuk mi is, ha ellenszél van? Merjük MI IS 
újrakezdeni, újra és újra?             Sóskuti Zoltán 

 
*Gyülekezeti PIKNIK –2016. június 12. 

„LEGYÉL ITTHON KÖZÖTTÜNK!” 
MEGÉLNI – MEGMUTATNI – MEGHÍVNI 

 SZÍNPAD (programok)  Kovács Zsolt 
hozzá lehet fordulni a különböző színpadi produkciókkal 
kapcsolatban – alatta dolgozik a két „bemondó” is 

 SZÍNPAD (technika)   Kelemen Zoltán 
A színpad berendezése, hangosítása, az esetleges felvételek készítése 
a feladata – itt kell jelezni a különböző színpadi igényeket (pl. 
mikrofon) 

 (BE)RENDEZÉS Katona Csongor Sebestyén 
a sátrak felállítása, berendezése – a rend és a tisztaság biztosítása – a 
sátrakba eszközök biztosítása; ill. Csutoros István:  mobil wc-k 
biztosítása, tisztán tartása, további rendezői feladatok 

 INFO-sátor    Sütő Julianna 
Információk, gyülekezet történeti kiállítás, kapcsolattartás + ? 
könyvasztal 

 JÁTÉK GYEREKEKNEK Oláhné Nagy Anita /  
Soltészné Garay Réka 

Többféle játék kisebb-, nagyobb gyerekeknek (pl. élő csocsó…) 
             FELNŐTTEKNEK Janiné Vakulya Gabriella 

Ismerkedős játék a közösség számára 
 FOGADÓ CSAPAT   Szabó István 

fogadni, segíti, eligazítani az utcáról bejövő érdeklődőket – 
beszélgetni a „magányosan téblábolókkal” – bevonni a 
programokba a jelenlévőket 

 KÉZMŰVES-sátor  Tihanyiné Bana Erika 
Kézműveskedés gyermekeknek és felnőtteknek, egész nap, 
folyamatosan… 

 LELKIGONDOZÓI-/IMA-sátor  Bella Virág 
Egy kis „oázis”, ahol meghallgatást, elfogadást, beszélgetést és 
imádságot kínálunk… 

 KOMMUNIKÁCIÓ  Szabó-Kiss Gyöngyi 
Plakátok, meghívók, hirdetés a honlapon – díszítés - arculat 

 


