
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 AZ ISTENTISZTELET LITURGIÁJA: 
 

   CSEND  
 Mitől félek? Mi nyugtat meg? 
 
 Köszöntés 
 Kezdő ének: 89:1 („Az Úrnak irgalmát…”) 
Főének: 251 („Meghódol lelkem…”) 
 
 

  Fohász 
 Olvasmány [ középen] 
  Imádság 
 
 

 Gyermekek az Úr asztala körül 
 

 Igehirdetés előtti ének: KÉ 15  
(„Mint szarvas…”) 

 Alapige [ középen] 
   Igehirdetés [ ld: túloldalon] 
 
 

  Csend 
 Ráfelelő ének: 421:1  

(„Tudom, az én Megváltóm él…”) 
  Imádság  
  Miatyánk  
 
 

  Hirdetések [ ld: jobboldalon]  
 

  Záró ének: 47:1 („No minden népek…”) 
  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: Keret-konfi délután; Keresztkérdések; 
Áldozócsütörtöki Istentisztelet 

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"! 

Ünnepi rend:  
május 14 1000 Konfirmációs vizsga – utána rövid 

Presbiteri gyűlés; Pünkösd vasárnap 1000: 
Konfirmációs Úrvacsorás Istentisztelet; hétfőn 1000: 
Úrvacsorás Istentisztelet  

GYÜLEKEZETI TÖBBGENERÁCIÓS HÉT: JÚLIUS 10-15. 
Május 28 6.30 Buszos kirándulás Szombathelyre 

EVANGÉLIKUSOKKAL (jelentkezés: Nagyné Szeker 
Éva lelkipásztornál (06-20-824-8021; 
eva.szeker@lutheran.hu) 

Segítőt keresünk a temetői szolgálatra…! 
Várunk a nyári időszakra testvéreket, akik az 

Istentisztelet alatt a gyermekekre vigyáznak… 
A gyülekezeti újságot Gyülekezeti Piknikre adjuk ki 
Gyerekek között szolgálóknak Munkatárs Képző Nap: 

május 21. 900  
Május 22-én reggel IMAKÖR; délután HÁZAS KÖR! 
Lelkipásztorunk és családja Isten iránti hálával, a 

Gyülekezetünknek köszönetet mondva, tegnapra 
beköltözött az új parókiára... 

 SZÜLETÉSNAPOSOK KÖSZÖNTÉSE 

 

 OLVASMÁNY: JN 14, 1-11 
 

„Ne nyugtalankodjék a ti szívetek: higgyetek Istenben, és 
higgyetek énbennem! Az én Atyám házában sok hajlék van; 
ha nem így volna, vajon mondtam volna-e nektek, hogy 
elmegyek helyet készíteni a számotokra? És ha majd 
elmentem, és helyet készítettem nektek, ismét eljövök, és 
magam mellé veszlek titeket, hogy ahol én vagyok, ti is ott 
legyetek. Ahova pedig én megyek, oda tudjátok az utat. 
Tamás erre így szólt hozzá: Uram, nem tudjuk, hova mégy: 
honnan tudnánk akkor az utat? Jézus így válaszolt: Én vagyok 
az út, az igazság és az élet; senki sem mehet az Atyához, 
csak énáltalam. Ha ismernétek engem, ismernétek az én 
Atyámat is: mostantól fogva ismeritek őt, és látjátok őt. Fülöp 
így szólt hozzá: Uram, mutasd meg nekünk az Atyát, és az 
elég nekünk. Jézus erre ezt mondta: Annyi ideje veletek 
vagyok, és nem ismertél meg engem, Fülöp? Aki engem lát, 
látja az Atyát. Hogyan mondhatod: Mutasd meg nekünk az 
Atyát? Talán nem hiszed, hogy én az Atyában vagyok, és az 
Atya énbennem van? Azokat a beszédeket, amelyeket én 
mondok nektek, nem önmagamtól mondom; az Atya, aki 
énbennem van, ő viszi végbe a maga cselekedeteit.Higgyetek 
nekem, hogy én az Atyában vagyok, és az Atya énbennem 
van; ha pedig másért nem, magukért a cselekedetekért 
higgyetek!” 
 

 
 

 ALAPIGE: JN 14, 2-3 
 

[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 

ISTENTISZTELET, 2016. május 8. 
 

J á n o s  e v a n g é l i u m a - s o r o z a t / 3 4 .  

„ A k i  h e l y e t  k é s z í 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 



 

agy Igéket találunk ebben a szakaszban! A két legismertebb: „Én 
vagyok az út, az igazság és az élet, senki sem mehet az Atyához, 
csakénáltalam”; illetve: „Aki engem látott, látta az Atyát”. Sokszor 

hirdettem már az Evangéliumot ez alapján. Temetéseken szinte, mindig ezt 
olvasom fel a sírnál.  

Most mégis egyetlen kis részlete ragadott meg, és ezt hozom elétek: „helyet 
készítettem...” 

 
Az Úr Jézus jellegzetes mozdulata ez! Ő mindig helyet készít. Alapvetően 

ezzel a lelkülettel fordult Jézus a körülötte lévők felé. Mindig teret adott, helyet 
biztosított a Hozzá fordulók számára. 

Ez a mozdulat hasonló ahhoz, mint amikor hellyel kínálunk valakit 
előkészülve egy vendégségre; vagy spontán a metrón átadjuk a helyet [**]; vagy 
beengedjük valakinek az autóját a miénk elé. 

A köztünk járt Jézus szívében mindig volt előkészített hely a rászoruló, Istent 
kereső, elesett, kitaszított, önvádtól elnehezült emberek számára. 

 
Az Olvasmányban azt ígéri: helyet készít nekünk a Mennyben, ott az Atya 

mellett, az Atyai házban lesz öröklakásunk [**]! 
A Mennybe készülő Úrnak gondja van/lesz az övéire! Gondoljuk csak meg, 

milyen megtisztelő, amikor valaki hellyel kínál minket, teret biztosít számunkra, 
sőt előre készülve ránk helyet rezervál, helyet készít elő számunkra! Mit meg nem 
teszünk egy helyért a buszon, egy jobb étteremben, egy rendezvényen, egy 
nagykoncerten, vagy bárhol máshol!  

Hát mennyivel több, hogy a Mennyben, és maga az Úr foglal nekünk helyet 
számunkra, V.I.P. személyek [**] lehetünk!  

 
Azt mondja Urunk: Ne félj, lesz helyed!  
Ez azért lehetséges, mert Isten Atyai Szívében is van hely számodra! Ezt 

akarta leginkább elmondani, megmutatni Jézusunk! Ezt láthatta meg az Atyából 
Jézuson, aki Őt igazán megismeri! Ezért is furcsa Fülöp apostol kérdése… 
[Sokszor éppen a lényeget nem értjük…]** 

Igen, a Szentháromság Isten a maga szeretetközösségébe, szeretetegységébe 
befogad minket.  

A Mennyei Atya behív minket a mennyeiek körében, angyalai és égi seregei 
közé!  

A Mennyet és a megromlott földi létet elkülönítő válaszfalon átmehetünk. Ez 
sokkal de sokkal nagyobb és komolyabb válaszfal, mint a Berlini Fal volt! Saját 

élményeim is vannak róla! [**] Mekkora öröm volt a lebontása…! Hát át tudjuk-e 
érezni ama másik fal lebontásának örömét? Ez az igazi szabadság! 

Helyet készít az Atya a családjában… Mint egy örökbefogadás…! A Biblia 
használja is ezt az analógiát! A nevére vesz minket a Mindenség Teremtője…! 

 
Az Anyaszentegyház, annak látható része kinek-kinek a maga Felekezete, azon 

belül a Gyülekezete ezt ábrázolja ki számunkra, ezt jeleníti meg. Nagy ajándék ez 
számunkra és egyben nagy kihívás is! Hogy állunk vele? Valóban kiábrázoljuk, 
megjelenítjük mindezt? 

Nem véletlen, hogy Pál apostol olyan sokszor tanítja sokféleképpen kifejezve: 
„Ezért fogadjátok be egymást, ahogyan Krisztus is befogadott titeket Isten 
dicsőségére.” (Róm 15,7)  

 
Végezetül nemcsak a Mennybe fogad be az Úristen; nemcsak a 

Szentháromság Isten szeretetébe, a mennyei családba; hanem az Úr helyet készít 
számunkra addig is, mindezekből következően a mennyei munkába is, 
szolgálatba, melynek a mennyeiekre átívelő eredménye van, ez az, ami igazán 
megmarad, minden más elvész.  

Ez is végtelen nagy megtiszteltetés! Ebbe is ritkán csodálkozunk bele! Hogy 
„hozzányúlhatunk” ahhoz, ami Jézus munkája, hogy szent dolgok vannak 
kezünkbe adva. Hasonló ez, mint amikor nagymamánk a régi családi porcelánt a 
kezünkbe adta, hogy tisztítsuk le… [**] 

Milyen másképp szolgálnánk, ha ebbe is ezt a fajta befogadtatást, hely 
készítést látnánk! Van „lelki munkahelyünk”, nem maradsz „igazán fontos munka 
nélkül”! [**] 

 
A kommentár szavaival fejezem be, amelyik az Olvasmány egyik fontos 

mondatát magyarázva, hasonló perspektívát nyit:  
„Ő [Jézus] az út, vagyis ő az, aki által az Atyához lehet jutni. 
„Ő az igazság, vagyis egyrészt ő az, aki minden tekintetben hitelesen szól a 

valóságról, másrészt ő az, aki igazzá teszi az embert. Ő az élet, vagyis ő az, akitől 
minden van, ami él.” 

„Ő az élet forrása és ajándékozója. Jézus az Atyához vezet, kijelentése által az 
élet forrásával köt össze bennünket.” 

  Sóskuti Zoltán 


