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� AZ ISTENTISZTELET LITURGIÁJA: 
 
 

֠   CSEND  
� Vágysz arra, hogy Isten szóljon hozzád 

személyesen? Milyen üzenetre vársz tőle?  
 

 Köszöntés 
� Kezdő ének: 32:1 („Ó mely boldog…”) 
� Fő ének: KÉ 23  („Találkoztam Teveled…") 
 

�  Fohász 
� Olvasmány [� középen] 
�  Imádság 
 

� Gyermekek az Úr asztala körül 
 

� Igehirdetés előtti ének: 287:4 
(„Mi elménknek homályát távoztassad el…”) 

� Alapige [� középen] 
 �  Igehirdetés [� ld: túloldalon] 
 

�  Csend 
� Ráfelelő ének: KÉ 26   

(„Uram, itt vagyok…”) 
�  Imádság  
�  Miatyánk 
 

�  Hirdetések [� ld: jobboldalon]  
 

� Záró ének: : 434:1-2  („Vezess Jézusunk…") 
�  Áldás 
� HIMNUSZ 

� GYÜLEKEZETI HIRDETÉSEK: 
 
 

� Kedd 1000: Baba-Mama Kör � Szerda 900: Bibliaóra 
� Csütörtök 1805 Gyülekezeti foci edzés ált. isk. gyerekeknek  

� Péntek 1630 KonfIFI � Péntek 1800: IFI 2.  
� Vasárnap 900: Kánon Kör  

 � Vasárnap 1000: Istentisztelet párhuzamosan 
gyermekistentisztelet több csoportban; valamint hittanórák 

óvodákban, iskolákban ill. Házi Biblia Körök 
 
 

� BESZÁMOLÓK: KonfIFI alkalmak; Önkormányzat: 
egyházi kerekasztal; fociedzés; Kérdések órája 

� Ma 15.00: KeReT-Konfis délután lesz 
� A Munkatársi Hétvége ELMARAD - sajnos kevesen 

jelentkeztek (a szolgáló tagok számához képest), ezért 
helyette november 12-én 10 órától Munkatársi Napot 
tartunk, utána  Presbiteri gyűlést. Hívjuk és várjuk erre 
a napra minden gyülekezetünkben szolgáló testvért! 

� Gyülekezeti filmklub: A filmvetítés időpontja:2016. 
október 15 SZOMBAT. 15-18 Helyszín:1173. Bp. 
Vackor u. 29 Elérhetőség: Csordás János Tel.:06-30-
8354963 Email: csordas.janos@vipmail.hu 

� IFI-hétvégére (október 21-23) ma lehet utoljára 
jelentkezni... 

� Várunk "ügyelőket" Urnatemetőnk ünnepi nyitva 
tartása idejére - jelentkezni lehet: Szabó Zsuzsánál 

� Legközelebbi Úrvacsora: 2016. október 30. 
� Alapítványunk idén az adó 1%-ból 408 442 Ft-ot 

kapott 
� � INFORMÁCIÓK az új formájú liturgiás lap alján… 

 
 
 

� SZÜLETÉSNAPOSOK KÖSZÖNTÉSE 

� OLVASMÁNY: JÓN 1,1-2,2 
 

"Így szólt az Úr igéje Jónáshoz, Amittaj fiához: Indulj, menj Ninivébe, a 
nagy városba, és prédikálj ellene, mert feljutott hozzám gonoszságának 
híre! El is indult Jónás, de azért, hogy Tarsísba meneküljön az Úr elől. 
Elment Jáfóba, talált ott egy hajót, amely Tarsísba készült. Kifizette az 
útiköltséget, és hajóra szállt, hogy a rajta levőkkel Tarsísba menjen az Úr 
elől. Az Úr azonban nagy szelet bocsátott a tengerre. Nagy vihar támadt a 
tengeren, és már azt hitték, hogy hajótörést szenvednek. Félelem fogta el a 
hajósokat, mindegyik a maga istenéhez kiáltott, és a hajóban levő holmikat 
a tengerbe dobták, hogy így könnyítsenek rajta. Ezalatt Jónás, aki lement, 
és lefeküdt a hajó egyik zugában, mélyen aludt. De odament hozzá a 
hajóskapitány, és így szólt hozzá: Hogy tudsz ilyen nyugodtan aludni!? 
Kelj föl, és kiálts az Istenedhez! Talán gondol ránk az Isten, és nem 
veszünk el! Az emberek meg ezt mondták egymásnak: Gyertek, vessünk 
sorsot, és tudjuk meg, ki miatt ért bennünket ez a veszedelem! Sorsot 
vetettek, és a sors Jónásra esett. Akkor így beszéltek hozzá: Mondd el 
nekünk, miért van rajtunk ez a veszedelem? Mi a foglalkozásod, és honnan 
jössz? Hol a hazád, és melyik népből való vagy? Ő így felelt nekik: Héber 
vagyok.  Az Urat, a menny Istenét félem, aki a tengert és a szárazföldet 
alkotta. Az embereket nagy félelem fogta el, amikor megtudták, hogy az Úr 

elől menekül – mert Jónás elmondta nekik –, és ezt mondták neki: Hogy 

tehettél ilyet?! Majd ezt kérdezték tőle: Mit tegyünk veled, hogy 
lecsendesedjék körülöttünk a tenger? Mert a tenger egyre viharosabb lett. Ő 
pedig így válaszolt nekik: Fogjatok meg, és dobjatok a tengerbe, akkor 
lecsendesedik körülöttetek a tenger! Mert tudom, hogy énmiattam zúdult 
rátok ez a nagy vihar. Az emberek azonban megpróbáltak kievezni a 
szárazföldre, de nem tudtak, mert a tenger egyre viharosabb lett körülöttük. 
Ekkor így kiáltottak az Úrhoz: Jaj, Uram, ne vesszünk el emiatt az ember 
miatt, ne terheljen bennünket ártatlan vér! Mert te, Uram, azt teszed, amit 
akarsz! Azzal fogták Jónást, és beledobták a tengerbe; a tenger pedig 
lecsendesedett. Ezért az emberekben nagy félelem támadt az Úr iránt; 
áldozatot mutattak be, és fogadalmakat tettek az Úrnak. 
Az Úr azonban odarendelt egy nagy halat, és az lenyelte Jónást. Három nap 
és három éjjel volt Jónás a hal gyomrában. Jónás ekkor a hal gyomrában 
Istenéhez, az Úrhoz imádkozott, 

 

� ALAPIGE: JÓN 1, 1-3 

„ M I T  V Á L A S Z O L S Z ? ”  címmel .   
Igét hirdet:  Kozák-Bella Virág lelkipásztor 

I S T E N T I S Z T E L E T  a Budapest-Rákoskeresztúri Református Egyházközségben, 2016. október 9.   

�  CÍMÜNK: Bp. 1173 Pesti út 31.  WEBLAPUNK: k e r e s z t u r . w b i . h u  BANKSZÁMLASZÁM: 10700615 44644905 51100005 ALAPÍTVÁNYUNK:  Keresztúri Református Misszió Alapítvány:  18195998-1-42 
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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 
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„Így szólt az Úr Igéje Jónáshoz…” 
Mi jut eszünkbe ezt a félmondatot hallva? Talán ez: milyen 

jól kezdődik ez a történet. Talán némi „szent irigységgel” 
hallgatjuk: milyen jó annak, akihez csak úgy szól Isten Igéje, 
személyesen, pont’ neki! Mi is mennyire vágyunk rá sokszor, 
hogy szóljon hozzánk az Úr Igéje! Hogy tegye magát 
nyilvánvalóvá, az akaratát egyértelművé. Gyerekként azt 
gondoltam: de jó lehetett a prófétáknak, akiknek személyesen 
szólt az Úr, konkrét utasításokat adott, hogy merre menjenek, 
mit tegyenek. Mennyi kérdésben őrlődtem: mi lehet Isten 
akarata? Melyik opció mellett döntsek?? Aztán, ahogy jobban 
megértettem, milyen feladatokat adott Isten a prófétáinak, 
egyre kevésbé irigyeltem őket. Mert ezek a küldetések 
általában sem könnyűek, sem vonzóak nem voltak, sőt…  
 

Félelem 

Jónás személyében egy ilyen, Isten által megszólított ember 
alakjával találkozunk. A Szentírás két megbízásról számol be, 
amit Jónás az Úrtól kapott: az egyik a most felolvasott 
szakaszban hangzik el, a másikat pedig a 2Kir 14, 25-ben 
találjuk. Ebből a rövid feljegyzésből az derül ki, hogy ekkor a 
prófétára azt az üzenetet bízta Isten, hogy Izráel területének 
növekedését, helyreállítását hirdesse ki.  

Mindannyian érezzük, hogy egy örömüzenetnek a 
tolmácsolása a honfitársak felé teljesen más kategóriába 
tartozik, mint az ítélethirdetés egy idegen, ráadásul ellenséges 
és a kortársak által vérszomjasnak titulált városban. Emberi 
szempontból teljesen érthető tehát, hogy míg Jónás a 
Krónikák rövid utalása szerint maradéktalanul eleget tett a 
feladatának, hogy Isten szavát közvetítse Izráel felé – ám az 
ítélethirdetés kényelmetlen és fáradságos, sőt akár veszélyes 
feladatától megrémült. Ez érthető és tulajdonképpen 
természetes is, az Ószövetségben máshol is szép számmal 
olvashatunk Istennek olyan szolgáiról, akik először 
megrettennek a küldetéstől (Mózes, Jeremiás, Gedeon).∗∗ 
Láthatjuk, hogy először valamennyien megijednek a rájuk váró 
feladattól, de nem elfordulnak Istentől, hanem Hozzá viszik 
a panaszukat, Ő pedig szerető Atyaként megerősíti őket. 
Végül pedig valamennyien győzedelmesen kerülnek ki a 
nehézségekből – nem a saját ügyességük által, hanem a 
mindenható Isten erejével.  

Jónás bűne ott kezdődik, hogy nem Istenhez menekül a 
félelmével, nem az őt küldő Úr elé tárja rettegését és 
vívódását – hanem hátat fordít Istennek. Saját maga akarja 
eldönteni, mire képes és mire nem, mihez van kedve és mi az, 
amihez a legkevésbé sem fűlik a foga.  

 

Bizalmatlanság 

Sőt, nem csak félelemről van itt szó. Jónás ugyanis azt gondolja: 
ő pontosan tudja, mit tenné boldoggá őt és a népét – azaz sokkal 
jobban tudja, mint az Úr. Jónás lelkes patriótaként azt remélte, 
hogy Izrael újra visszanyeri mindazt a területet, ami Salamon király 
alatt Izraelhez tartozott, és egy virágzó birodalommá fejlődik. Hogy 
Izrael ellenségei mind vereséget szenvednek – a legjobb az lenne 
persze, ha Isten a föld színéről is eltörölné őket, hogy később se 
háborgathassák majd soha a zsidó népet. És nem akar Ninivében 
prédikálni, mert reális lehetőségnek tartja, hogy Ninive megtér – és 
ismerte Istent: Jón 4:2) Attól tartott: Isten majd megkegyelmez 
ennek az ellenséges népnek, életben hagyja őket – de akkor mi lesz 
az ő hazafias álmaival?! Nem bízik tehát benne, hogy Istennek jó 
a terve. Elméletben hitte, hogy Isten kegyelmes és szerető – de 
ettől még nem bízott benne. Túl kicsinek látta Istent: azt 
gondolta, ha kegyelmes az egyik néphez, akkor nem tudja 
megáldani a másikat.  

Talán mi is egyetértünk az állítással: Isten jó, szerető – de ez 
mégsincs igazán hatással ránk, mert a saját definíciónk szerint 
határozzuk meg a jóság fogalmát. Mint a gyerekeknél, sokszor 
számunkra is Isten jóságának a mércéje a saját terveink, 
akaratunk, vágyaink megvalósulása. Jónás könyve arról beszél, 
hogy engedjük, hogy Isten határozza meg, mi a jó – számunkra 
és a körülöttünk élők számára is. 

Elvileg tehát Jónás az Isten embere, de gyakorlatilag ott a saját 
érdek, az egyéni vélemény, ami nem lett Isten akaratának 
alárendelve.∗∗ Egész egyszerűen úgy döntött: fellázad, 
szembeszegül élete Urával, a saját életét akarja élni. 

De ne csak Jónásra figyeljünk, hanem egy kicsit befelé is: nem 
ugyanilyenek vagyunk sokszor mi is? Azt valljuk, hogy Jézus 
Krisztus a mi Urunk, sőt meg vagyunk magunkkal elégedve, amiért 
még szolgálatokat is vállalunk érte – egészen addig, amíg valami 
olyan feladattal találjuk szembe magunkat, ami egy csepp 
kényelmetlenséggel is jár, vagy esetleg valóban áldozatot kell 
hoznunk a küldetés teljesítésekor. Úgy érezzük: ez már túl sok, erre 
mi nem vagyunk képesek – bár igazából hajlandóak nem vagyunk 
rá. Hiszen ha igazán hisszük, hogy Istennek semmi sem lehetetlen – 
akkor miért visszakozunk azonnal a nehézségek láttán, amikor Isten 
küldetésében járunk?  

Pedig Isten kétszeresen is tulajdonjoggal rendelkezik 
felettünk: 1) Egyrészt Ő maga tervezett és alkotott: Ézs 43:21. 
Elsősorban neki vannak céljai az életünkkel, nem pedig az 
önmegvalósítási törekvéseinket akarja megáldani. Önmagának 
teremtett. 2) Másrészt pedig, amikor elszakadtunk Tőle és a bűn 
rabságába kerültünk, egyetlen Fia halála árán vásárolt vissza: 
1Pét 1,19 – Ezért joga van hozzá, hogy úgy tekintsen ránk, mint 
sajátjaira, mint eszközeire.  

És hogyan is felelünk a Heidelbergi Káté első kérdésére: az 
egyetlen vigasztalásom életemben és halálomban „az, hogy testestől, 
lelkestől… nem a magamé, hanem az én hűséges Megváltómnak a 

tulajdona vagyok”. Milyen szépen tudjuk fújni ezt a hitvallást! 
Ahogy Jónás is betéve tudta kora egyik hitvallását: Jón 1:9 – csak 
éppen gyökeresen másról tett bizonyságot az élete! Nem kell 
tehát deklarált istentagadó életet élni ahhoz, hogy valaki belül 
folyamatosan szabotálja Isten akaratát. Azonban hogyha hiszünk 
abban, hogy mindenestől Istené az életünk, akkor azt is ismerjük el: 
Ő az illetékes, h eldöntse, mire való ez az élet – és Ő kérhet 
bármit az Övéitől, ha úgy látja jónak. ∗∗  
 

Isten kegyelme 

Azzal kezdtem: Sokan vágyunk rá, hogy Isten szóljon hozzánk – 
de ha ezt megteszi (hiszen megteszi: 1200 oldalas „levelet” írt 
nekünk, amelyben folyamatosan szólongat! Milyen szóra várunk, 
ha nem olvassuk az Ő Szavát?!), ennek ellenére megyünk 
homlokegyenest a másik irányba, ahogyan tette Jónás is. És Isten 
kegyelme, ha megállít, ha utánunk nyúl, még ha ez fájdalmas is. 
Jónást egy félelmetes tengeri viharral állította meg. Jónás és a 
hajósok egyaránt azt hitték: ítélet, büntetés sújtja őket – pedig ez 
a vihar valójában Isten kegyelme volt, amivel visszafordította a 
prófétát és a matrózokat egyaránt. Nem kegyetlenkedni akart az Úr 
Jónással, nem móresre akarta tanítani – hiszen ha engedte volna, 
hogy tovább meneküljön tőle, az árulkodott volna az Ő szeretetének 
a hiányáról, a közömbösségéről. Isten nem akarja, hogy 
szenvedjünk, nem élvezi, ha látja, hogy küszködük, és majdnem 
elsüllyedünk a viharban – de tudja, hogy nélküle halál és pusztulás 
vár ránk, ezért mindent bevet, hogy újra magához vonjon 
bennünket – még a szenvedést is. De nem csak és elsősorban a mi 
szenvedésünket: Jézus Krisztus meghalt értünk, lázadókért, 
hogy újra közeli szeretetkapcsolatban élhessünk az Atyával! Ő 
maga vállalta a szenvedést értünk, helyettünk, hogy bizonyítsa a 
szeretetét, elkötelezettségét a mi jóllétünk, örömünk, javunk 
iránt!!  

Ne hátat fordíts hát ennek az Úrnak, hanem add meg magad: 
„Tiéd vagyok, Uram, tégy velem, amit jónak látsz, küldj oda, ahol 
terved van velem.” Mert Isten mindig azért szólít meg és küld 
valahová, mert terve (ráadásul jó terve) van velünk - és ha 
engedelmeskedünk Neki, akkor terve van általunk mások életében 
is! Milyen nagyszerű küldetés: azzá lenni Isten kezében, akivé Ő 
akar formálni; betölteni a megbízást, amit Tőle kaptunk. Így 
teljesedik ki és nyer valódi értelmet az életünk. Bízd rá magad a 
Legbölcsebbre, aki pontosan tudja, mire van szükséged. Ő szólt, 
Téged is szólongat az Igéjében – mit válaszolsz neki?  
 

      � Kozák-Bella Virág 


