
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 AZ ISTENTISZTELET LITURGIÁJA: 
 

   CSEND  
 Mit jelent számomra ez a szó: 

„Anyaszentegyház”? 
 
 Köszöntés 
 Kezdő ének: 65:1 („A Sionnak hegyén…”) 
Főének: 392 („Az Egyháznak a Jézus…”) 
 
 

  Fohász 
 Olvasmány [ középen] 
  Imádság 
 
 

 Gyermekek az Úr asztala körül 
 

 Igehirdetés előtti ének: KÉ 3  
(„Egyedül csak Te vagy…”) 

 Alapige [ középen] 
   Igehirdetés [ ld: túloldalon] 
 
 

  Csend 
 Ráfelelő ének: KÉ 21 („Rejts most el…”) 
  Imádság  
  Miatyánk  
 
 

  Hirdetések [ ld: jobboldalon]  
 

  Záró ének: 199:1-2 („Adjunk hálákat…”) 
  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… 

 

Beszámoló: konfirmandus-ifi hétvége 
Áldozócsütörtöki (Mennybemeneteli) Istentisztelet: 

Evangélikus Templomban, 1000 
 

Pünkösdöt előkészítő, evangélizációs esték: 
május 11-12-13 - Igét hirdet: Faragó Csaba 
dunaharaszti lelkipásztor (szószékcserével). 
Minden este: 1800 Hívjuk el Istent kereső 
ismerőseinket a "Továbbadás évében"! 

 

Lelkipásztorunk és családja Isten iránti hálával, a 
Gyülekezetünknek köszönetet mondva, tegnapra 
beköltözött az új parókiára... 

GYÜLEKEZETI TÖBBGENERÁCIÓS HÉT: JÚLIUS 10-15. 
Keret-konfi délután: május 7. 1500. 
A gyülekezeti újság készülőben van 
Köszönjük a templomkert szép gondozását! 
Gyerekek között szolgálóknak Munkatárs Képző Nap: 

május 21. 900  
Várunk a nyári időszakra testvéreket, akik az 

Istentisztelet alatt a gyermekekre vigyáznak… 
Kérjük az iskolába készülő gyermekek szüleit ill. 

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

Ünnepi rend: Pünkösd vasárnap 1000: Konfirmációs 
Úrvacsorás Istentisztelet; hétfőn 1000: Úrvacsorás 
Istentisztelet  

[Temető nyitva tartás ld. kihelyezve és a honlapon] 
 SZÜLETÉSNAPOSOK KÖSZÖNTÉSE 

 OLVASMÁNY: 2JN 
 

„Én, a presbiter, a kiválasztott Úrnőnek és gyermekeinek, akiket 
igazán szeretek, és nemcsak én, hanem mindenki, aki ismeri az 
igazságot, amely bennünk marad, és velünk lesz örökké. Legyen 
velünk kegyelem, irgalom, békesség az Atya Istentől és Jézus 
Krisztustól, az Atya Fiától igazsággal és szeretettel. Nagyon 
örültem, hogy találtam gyermekeid között olyanokat, akik 
igazságban járnak, úgy, ahogyan parancsolatot kaptunk erre az 
Atyától. Nem úgy kérlek téged, Úrnőm, mintha új parancsolatot 
írnék neked, sőt azt írom, ami kezdettől fogva a miénk volt: hogy 
szeressük egymást. Ez a szeretet pedig azt jelenti, hogy az ő 
parancsolatai szerint élünk: ez a parancsolat viszont az, amelyről 
kezdettől fogva hallottátok, hogy aszerint kell élnetek. Mert sok 
hitető jött el a világba, akik nem vallják, hogy Jézus Krisztus testben 
jött el: ez a hitető és az antikrisztus. Vigyázzatok magatokra, hogy 
ne veszítsétek el, amit elértünk munkánkkal, hanem teljes jutalmat 
kapjatok. Aki nem marad meg Krisztus tanításában, hanem azon 
túllép, annak nincs Istene; aki megmarad a tanításban, azé az Atya 
és a Fiú.Ha valaki hozzátok érkezik, és nem ezt a tanítást viszi, ne 
fogadjátok be a házatokba, és ne köszöntsétek, mert aki köszönti, 
közösséget vállal annak gonosz cselekedeteivel. Sok írnivalóm van 
nektek, de nem akartam papíron és tintával írni. Remélem azonban, 
hogy eljutok hozzátok, és személyesen beszélhetünk, hogy örömünk 
teljes legyen. Köszöntenek téged a te kiválasztott nőtestvéred 
gyermekei.” 

 
 

 ALAPIGE: 1THESS 2, 7-8 
 

„Mint Krisztus apostolai élhettünk volna tekintélyünkkel, mégis 
olyan szelíden léptünk fel közöttetek, mint ahogyan az anya dajkálja 
gyermekeit. Mivel így vonzódtunk hozzátok, készek voltunk 
odaadni nektek nemcsak Isten evangéliumát, hanem a saját 
lelkünket is, mert annyira megszerettünk titeket.” 

 

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. MÁJUS 1. ANYÁK NAPJÁN 

„ s z e n t e g y h á z ” 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 



 

BEVEZETÉS 
Most, Anyák napján, hálát adunk Istennek azért a gondoskodásért, amit édesanyánkon keresztül 

kaptunk, s ha még tehetjük, ezt megköszönjük annak, aki világra hozott minket. Azonban, 
ahogyan sok egyébre is igaz, az anyaságot, mint viszonyulást, kapcsolatot, kölcsön kaptuk 
Istentől. Habár túlnyomórészt férfias kép él bennünk Istenről, de jó tudni, hogy az Ő teljességében 
ugyanúgy ott vannak a nőies vonások is, amiknek csak egy „kölcsönkapott”, töredezett hasonmása 
az, ahogyan az anyaságot megélik a nők, vagy ahogy mi gyermekként tapasztaltuk. 

A mai hosszabb Igeszakaszban e rövid levél írója, János, így szólítja meg a címzetteket: 
„kiválasztott Úrnőnek és gyermekeinek, akiket igazán szeretek”. Nagyon bensőséges megszólítás 
ez! Vannak, akik valóban egy nőt és gyermekeit sejtik a megszólítás mögött. Sok magyarázó 
azonban egy gyülekezet megszemélyesítését értik alatta. A szövegből ez alátámasztható. Az itt 
használt „” kifejezés a Krisztus megnevezésére használt szó nőnemű változata. A mellé 
társuló „kiválasztott” szó pedig az egyházra használt görög kifejezés. Tudjuk, hogy a Biblia 
gyakran az egyházat, a gyülekezetek tagjait Krisztus mennyasszonyának is nevezi. Ez is nagyon 
szép kép: azok, akik megtalálták azt, akit szeressenek, aki őket szereti, s szépítkezve, izgalommal 
várakoznak a beteljesülés idejére. Milyen kifejező ez a Krisztussal való kapcsolatunkra nézve. 

A II. Helvét Hitvallás és Kálvin is használják azt a szép kifejezést: „Anyaszentegyház”. A 
Szentírás katolikus és új fordításban nem, de a Károli fordításban nyolcszor is megtaláljuk ezt a 
szép magyar kifejezést. Például „Saulus (Pál) pusztította az anyaszentegyházat” – mennyivel 
megrendítőbb, keményebb így ez a tény! Kálvin egyenesen így fogalmaz: „Akinek Isten az Atyja, 
annak az egyház az anyja.” 

Az „anya” kifejezés pozitív érzéseket kelt bennünk: biztonság – menedék – otthon – feltétlen 
elfogadás, szeretet. Az „egyházra” annyi negatív dolgot mondanak az emberek. [**] Ma, Anyák 
napján, annak járjunk utána, mit is jelent ez a kifejezés: „Anyaszentegyház” – s ebben miképpen 
ábrázolódik ki Krisztus lénye! Mire hív – vagy másképpen fogalmazva –, mire „jó”? Legyen 
vezérfonalunk ebben ez a kálvini láncolat: „Nincs más út az életre, mint ha ez az anya hordoz 
bennünket méhében, ha ez hoz világra, ha ez táplál bennünket emlőin, szóval ha ez őriz és 
oltalmaz minket…”! 

AZ ANYASZENTEGYHÁZ ÚJJÁSZÜL 
Az Anyaszentegyház látható, intézményesült formájában, de tagjai által is, élő valóságában is 

„méhében hordoz” minket, amíg újjá nem születünk. Gyönyörű kép ez is! Döbbenetes volt, 
ahogyan megtudtam gyerekeink fogantatása után, hogy feleségem szíve alatt ott van egy másfél 
centis magzat, akinek már dobog a szíve, és ő hordozza ezt a kis jövevényt! Így hordoz, hordozott 
téged is az Egyház, közelebbről a te hajdani vagy mostani gyülekezeted. Egyszer így szólt valaki, 
azután, hogy megbékélt Istennel –  aki korábban a gyülekeztében sokáig a maga kétkedéseivel, 
lázongásaival volt jelen –: „Köszönöm, hogy elfogadtatok, elhordoztatok hitetlen állapotomban 
is!” Én is hálával gondolok vissza azokra, akik elfogadtak, befogadtak, elhordoztak engem, 
imádkoztak értem, készültek (újjá)születésemre, tápláltak az újpest-újvárosi gyülekezetben! 

Hogyan születünk meg, hogyan születünk újjá? Egyrészt Isten Igéje által, amit a gyülekezetben, 
egy-egy gyülekezeti tagtól, lelkipásztortól hallunk, Bibliából olvasunk. Ahogyan Visky Péter 
fogalmazott egyszer: „Ahol az Ige történik, ott történik valami!” Ahogyan olvassuk a Bibliában: 
„A hit hallásból van, a hallás pedig Isten Igéje által.” Másrészt abban a „fészek-melegben”, amit 
az Agapé, Isten Szeretetének megtapasztalása jelent egy keresztyén közösségben. Mert ahol 
Krisztus van jelen, ott a Szeretet mindent átrendez. Maga Pál a Filemon levélben így fogalmaz 
Onézimusról, a megtért rabszolgáról: „akit fogságomban szültem”; vagy a galatáknak így ír: 
„Gyermekeim! kiket ismét fájdalommal szűlök, míglen kiábrázolódik bennetek Krisztus.”. 

Figyeljük meg, hogyan fogalmaz a tesszalonikaiaknak Pál: „De szívélyesek voltunk ti közöttetek, 
a miként a dajka dajkálgatja az ő gyermekeit.” Milyen sokat mond ez a viszonyulásáról! Igen, ez 
az Egyház! [**] Nyilván ebben csak közvetítő Pál, mint az Anyaszentegyház része, tagja. 
Emlékezz meg azokról, akik téged dajkáltak, szültek az Anyaszentegyházban! Tegyük fel azonban 
azt a kérdést is: Vajon gyülekezetünk, s benne személyesen mi, alkalmasak vagyunk-e arra, hogy 
bennünk, általunk élet foganjon – hogy Életre szüljünk, segítsünk (erőfeszítéseket vállalva – mert 
ez nem megy anélkül) másokat? Ez a hivatásunk, rendeltetésünk! Micsoda szent öröm, ha valakit 
látunk lelki értelemben születni! Emlékszem gyermekeim születésére, milyen nagy öröm volt! De 
emlékszem arra, amikor lelki értelemben vett születések tanúja lehettem! [**] 

AZ ANYASZENTEGYHÁZ TÁPLÁL 
Ugyanakkor nem merül ki ebben az Anyaszentegyház hivatása. Az édesanya feladata nem merül 

ki abban, hogy gyermeket hozzon a világra, hanem táplálnia kell, hogy növekedjen. Előbb tejjel, 
majd – bibliai kifejezéssel élve – „kemény eledellel”. Táplálékot kell találjunk lelki értelemben – 
mégpedig éppen affélét, amire épp szükségünk van lelki növekedésünk útján. Kinek tej kell – az 
első időszaka ez hitre jutásunknak –, kinek pedig már „kemény eledel”. Milyen izgalmas időszak, 
amikor a gyermekünk kezd már tejen kívül mást is enni! Hasonlóan izgalmas időszak és szükséges 
váltás, a lelki növekedésben is! Mindenkinek a neki megfelelő tartalom, a neki megfelelő 
formában! Nagy kihívása ez gyülekezeteinknek! A jánosi levél olyanoknak szól, akik ezt teszik. 
Ennek örül a Szentíró a 4. versben. Sokszor itt akadunk el – mindkét oldalról nézve. Nemcsak 
annyit ad az Anyaszentegyház számunkra, hogy ülünk, és hallgatjuk a prédikációkat, vagy 
beszélgetünk kisebb csoportokban az Igéről, hanem az is különös módon a növekedés része, hogy 
elkezdünk mi is adni, szolgálni, továbbadni azt, amit kaptunk. Tápláltatni és táplálni – egyszerre. 
Mert az Anyaszentegyház mi (is) vagyunk, része vagy ennek…! Része vagy ennek igazán? 

AZ ANYASZENTEGYHÁZ ŐRIZ ÉS OLTALMAZ 
Harmadszor az Anyaszentegyház őriz és oltalmaz! Úgy, amint egy édesanya tudja védeni a 

gyermekét… Ahogyan tyúkanyó a kiscsibéit – ezt használja is az Ószövetség Isten népe iránti 
féltő-óvó szeretetének kifejezésére. Mivel ez Krisztus teste, így az eddigieket és az ez utániakat is 
háromféleképpen fogalmazhatjuk: Mondhatnánk így: mindezt az Úr Jézus cselekszi. De így is: az 
Anyaszentegyház cselekedetei ezek. Kérem még is, hogy érezzük, értsük ezt egészen közvetlenül 
személyesen magunkra is: én cselekszem, mint Isten gyermeke, mint akiben él a Krisztus, akit a 
Szentlélek ural és mozgat, aki az Anyaszentegyház része vagyok. 

Egyszer láttam egy megható Munkácsy-festményt, „Ne sírj” volt a kép címe. Ahogyan képen az 
egyik kislány a másik síró felé hajol – háttérben a templommal –, úgy lehetünk egymás számára 
oltalom, menedék, vigasztalás, mintegy az Anyaszentegyházban, mint Isten teljességének 
visszfényei, megnyilvánulásai. Ilyen emberekből áll gyülekeztünk? Te személyesen ennek része, 
alkalmas eszköze vagy? Szükségünk van egymásra – és szüksége van ránk lakókörnyezetünknek! 
Igen, arra van szükségünk, hogy valaki(k) őrizzen meg minket az úton. János levelei éppen erre 
hívják hangsúlyosan olvasóikat, hogy jó úton vannak, csak maradjanak meg rajta! De sok olyan 
élettörténetet láttam, hogy valaki jó úton indult el, de letért róla – elcsatangolva Isten, az 
Anyaszentegyház „védőszárnyai” alól. Nem véletlen hasonlítja az egyházat Noé bárkájához a II. 
Helvét Hitvallás! 

BEFEJEZÉS 
Az Anyaszentegyház egyszerre lehetőség és feladat számunkra: megtapasztalhatom benne Isten 

erejét, Krisztus teljességét, szeretetét (újjászül, táplál, oltalmaz és őriz), de egyben magam is aktív 
részese leszek, akiken át mindez történik, átélve magát Krisztust!       Sóskuti Zoltán 


