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 AZ ISTENTISZTELET LITURGIÁJA: 
 
 

   CSEND  
 Mit hagyunk magunk után? Mitől várjuk, 

hogy a mennyei örömben részünk lesz? 
 Köszöntés 
 Kezdő ének: 77:1  

(„Az Istenhez az én szómat…”) 
 Fő ének: 207:1;4-7;10 

(„Seregeknek hatalmas nagy királya…”) 
 

  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…”) 
 Emlékezés a gyülekezet lelkészei által 

eltemetett szeretteinkre 
  Imádság  
  Miatyánk  
 

  Hirdetések [ ld: jobboldalon]  
 

 Záró ének: 422:1;3;5   
(„Hadd menjek, Istenem…") 

  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 
 

Beszámoló az elmúlt hétről... 
Befejeződött a zsalugáterek felújítása. 
Az IFI szolgálói REFISZ hétvégén vesznek részt 

(így Kozák-Bella Virág lelkész is). 
Ma Istentisztelet után a Temetői Bizottság tart ülést. 
Kedden  830-kor Diakóniai Bizottság ülés lesz a 

Parókián 
A presbiteri gyűlést előbbre hoztuk (nov. 9. szerda 

1830) 
November 20-án Istentisztelet után rövid ebéddel 

indítva Munkatársi Délutánt tartunk. Hívunk és 
várunk erre a délutánra minden gyülekezetünkben 
szolgáló testvért! Imakört is ezen a napon tartunk  
830-tól. 

Még egyszer köszönjük a sok segítséget azoknak, 
akik Urnatemetőnk ünnepi nyitva tartása idején 
segítettek !   743 látogató járt Altemplomunkban az 
ünnep alkalmával. 

 INFORMÁCIÓK az új formájú liturgiás lap alján… 
 
 

 SZÜLETÉSNAPOSOK KÖSZÖNTÉSE 

 

 OLVASMÁNY: ZSOLT 126 
 

„1 Zarándokének. Mikor jóra fordította Sion sorsát az Úr, 
olyanok voltunk, mint az álmodók. 2 Akkor megtelt a szánk 
nevetéssel, és örömkiáltás volt nyelvünkön. Ezt mondták 
akkor a népek: Hatalmas dolgot tett ezekkel az Úr! 3 Hatalmas 
dolgot tett velünk az Úr, ezért örvendezünk. 4 Fordítsd jóra 
sorsunkat, Uram, a délvidéki kiszáradt patakmedrekhez 
hasonlóan! 5 Akik könnyezve vetettek, ujjongva fognak majd 
aratni. 6 Aki sírva indul, mikor vetőmagját viszi, ujjongva 
érkezik, mikor kévéit hozza.” 

 
 

 ALAPIGE: ZSOLT 126, 5-6 
(ld. kiemelve az Olvasmányban) 

 

Gyászoló családoknak : „ A R A T Á S ”  címmel .   
Igét hirdet: Sóskuti Zoltán lelkipásztor 

I S T E N T I S Z T E L E T  a Budapest-Rákoskeresztúri Református Egyházközségben, 2016. NOVEMBER 6.   

  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 
ELÉRHETŐSÉGEINK: Sóskuti Zoltán lelkipásztor:  06-30-822-5435; parókia: 209-4267;  [sürgősebb levelekre]: lp.rkeresztur@gmail.com [ráérős levelekre]: soskutizoltan@gmail.com Fogadó órája:
szerda 15.00-18.30 + megbeszélt időpontokban; Kozák-Bella Virág beosztott lelkész:  06-30 581 7315;  bellavirag@gmail.com Fogadó órája: kedd 15.00-18.30 + megbeszélt időpontokban ; Dr. 
Hajdú Csaba főgondnok:  06-30-618-7651; Kelemen Zoltán gondnok:  06-30-691-8098  kelemenzo@gmail.com 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: 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    

 

E m l é k e z ü n k …  
2014 nov-dec: 

 Mészáros Lászlóné sz. Kelemen Gabriella; Kocsisné Puskás Márta; Kalla 
Tibor László; Kovács Károly; Antal Dezső; 

2015:  
Szabó Sándorné sz. Gáli Anna; Kovács Lajos; Dányi Lukácsné sz. Ráckevi 
Julianna; Bócsi Sándor; Akai Zoltán ifj.; Pintér János; Szoboszlai Zsolt; 
Székely Imre; Gabos Pál; Belvári Tamás; Erdélyi Rezsőné sz. Takács 

Gizella; Gyenes Jánosné; Czibor Éva; Vid Béláné sz. Kovács Paula; Kuzma 
Pálné; Ignácz Éva; Baranyai György; Márkus Endre; Molnár Istvánné sz. 

Gróf Erzsébet; Móré Józsefné sz. Olasz Emma; Szabó Katalin;  
Antal István Gábor; Mezei János; Márton Istvánné; Nagy Dezsőné 

2016:  
Csepeli Ferencné sz. Tolnai Rózsa; Juhász Ferenc; Rónai Andrásné sz. 

Szikszai Ilona; Varga Árpádné sz. Péterffy Ildikó; Pressmayer Józsefné sz. 
Bogdán Anna Margit; Burai Kálmánné sz. Kovács Róza Ilona; Erdei 

György; Kovács József; Szabados Ádám; Dr. Dancs Gabriella;  
Adamik Imréné sz. Wágner Erzsébet 

 



 

1. 
 

A zsoltár megírásának történelmi kerete a választott nép babiloni fogságból való 
hazatérte, és ezt követően annak keserves tapasztalata, hogy nem úgy alakulnak a dolgok, 
ahogy azt remélték (sokan nem tértek haza, belső meghasonlás és külső ellenség nehezíti 
az építkezést…[**]). 

Alapigénkben, mint képben, ott rejtőzik az a keleti gondolkodás, hogy, amikor a 
magot a földbe vetik, az temetés (az egyiptomiak nagy sirató szertartással kezdték és 
végezték a magvetést: Osiris isten halálát és eltemetését élték meg benne): a mag meghal 
– majd az aratás újjászületés, amit az öröm vesz körül. E kettő ugyanazon, egybetartozó 
folyamatnak két fázisa – együtt látták és élték meg ezeket. Ebben talál vigasztalást a 
zsoltáríró és az azt éneklő nép. 

Innen lesznek számunkra még inkább érthetőek Jézus önmagáról mondott szavai: 
„Bizony, bizony, mondom nektek: ha a földbe vetett búzaszem nem hal meg, egymaga 
marad; de ha meghal, sokszoros termést hoz.” (Jn 12,24) Ez maga a misztérium: a test 
halála és feltámadása, kereszt(y)én hitünk középpontja. 

Ezt jeleníti meg keresztségünk is. „A keresztség által ugyanis eltemettettünk vele a 
halálba, hogy amiképpen Krisztus feltámadt a halálból az Atya dicsősége által, úgy mi is 
új életben járjunk.” (Róm 6,4) 

Így mondhatja azt Pál apostol a Róm 14,8-ban: „…mert ha élünk, az Úrnak élünk, ha 
meghalunk, az Úrnak halunk meg. Tehát akár éljünk, akár haljunk, az Úréi vagyunk.”; 
vagy a Róm 8,18-ban: „Mert azt tartom, hogy a jelen szenvedései nem hasonlíthatók 
ahhoz a dicsőséghez, amely láthatóvá lesz rajtunk.” 

 
2. 
 

Mindezekből adódóan hozhatjuk e sorokat párhuzamba saját hitünkkel, életünkkel, 
halálunkkal, és azzal a gyásszal, temetéssel is, ami mögöttünk van – így Halottak napja 
idején, emlékezve. Sírva eltemettük szerettünket, mint magot a földbe. Vajon van-e 
reménységünk, hogy „kikel”, hogy „áldott aratás” lesz belőle a Mennyei Hazában? Hát 
velünk mi lesz…? 

Ez a reménységünk kizárólag azon nyugodhat, hogy Jézusról hisszük, hogy meghalt 
és feltámadt! Sőt, egészen személyesen hisszük: Jézus értem, miattam, helyettem halt meg, 
és utat készítve nekem, feltámadt és Mennybe ment. Hiszed-e ezt? E hit nélkül nincs 
semmilyen remény, semmilyen igaz vigasztalás! Nemcsak a gyászban, nemcsak a halálra 
nézve, de az életre sem. Vagy…? 

3. 
 

Azt írja Ravasz László, hogy az életünk szüntelen magvetés. Abban a reményben 
élünk, dolgozunk, hogy ebből lesz valami aratás. [**] Ám abban az értelemben is igaz ez, 
hogy minden pillanatunk, mozdulatunk egyfajta magvetés, amiből valami kikel majd… 

Azaz következménye van annak, amit teszünk, akik vagyunk, ahogy kapcsolódunk 
másokhoz… [**] Sőt: egy sor következménye van egész életünknek… Erről beszél a 
lélektan, erről beszél sok-sok lelki elakadásunk… Vagy megint másképp: 

következményünk van! Ez ijesztő! Ez felelőssé tesz! Ez lehetőséget jelent!  És vigasztalást 
jelentenek ezek? 

Sokan ebbe kapaszkodnak bele, amikor „farkasszemet néznek a halállal”: 
„Utódaimban élek tovább” – mondják. „Értük dolgoztam, hogy nekik jobb legyen” – 
néznek messzire halottaink. „Emléked örökké él” – vésik rá sírokra. Egyfelől mindez igaz 
és valóság. Adhat célt és vigaszt. 

Másfelől azért érdemes végiggondolni a következőket: De meddig? De mennyire? 
Meddig emlékeznek ránk…? Örökké? Erre vágyunk, de hazudnak a sírfeliratok… 

Főleg manapság, amikor csak igen keveseket érdekel a múlt. [**] Vajon kiszámítható a 
jövő? Amit hagyunk, az biztos megmarad? Gondoljunk csak a magyar nép XX. századi 
történelmére…! Bizony megkérdőjelezi az előbbieket… Nem jutnak-e eszünkbe Jézus 
Urunk szavai: „Ne gyűjtsetek magatoknak kincseket a földön, ahol a moly és a rozsda 
megemészti, és ahol a tolvajok betörnek, és ellopják, hanem gyűjtsetek magatoknak 
kincseket a mennyben, ahol sem a moly, sem a rozsda nem emészti meg, és ahol a tolvajok 
sem törnek be, és nem lopják el. Mert ahol a te kincsed van, ott lesz a te szíved is.” (Mt 6, 
19-21) 

Vajon jó az az utódaimnak, hogy én bennük élek tovább? Sok lelkigondozói 
beszélgetés tanúsítja: jobb lett volna, ha nem… Persze mindenkiben van jó, továbbadásra 
méltó… Valóban nem mindegy, hogyan emlékeznek ránk! Valóban nem mindegy milyen 
lelki, szellemi, értékrendi, szokásbeli, anyagi örökséget hagyunk utódainkra. De meddig 
tart ennek hatása? Egy-két generáció? Persze az is nagy lehetőség, lényeges, hiszen abból 
építkeznek fiaink, unokáink… De csak ennyi értelme volt, hogy éltünk? 

Vagy rázzuk le mindezt, és éljünk csak önmagunknak, a pillanatnak? Vagy mondjuk 
József Attilával keserű iróniával: „Éltem, és ebbe más is belehalt már”? Vagy a nagy 
tudósok, mérnökök, művészek, akik messze hatnak? Velük vigasztaljuk magunkat az 
elmúlás tekintetében? Csakugyan elég vigasz mindez? 

 
4. 
 

Jézus a Hegyi beszédben ezt a furcsa üzenetet adja elénk: „Boldogok, aki sírnak, mert 
ők megvigasztaltatnak.” A sírás magában hordozza a vigasztalást? [Alapigénk szerint 
fogalmazva] a sírva vetés magában hordozza „automatikusan” a vigadva aratást? NEM! 
Ez így nem igaz! Figyeljünk csak a 126. Zsoltárra! Micsoda hit, bizalom, Istenhez 
fordulás jellemzi íróját! Mennyire mindent Isten kezéből vár! Nézzük meg, hogy a Hegyi 
beszéd is mennyire az Istenre hagyatkozásról szól, mennyire Isten közelébe, Istenhez 
fordulásra hív! Csak akkor fordul valódi vigasztalásra a sírás, reményre a gyász, a síró 
vetés örömteli aratásra, ha Istenhez fordulunk és Tőle várunk mindent! Akkor odaát a 
Mennyben, a Nagy Szabadulás alkalmával, majd mi is zenghetjük a zsoltárral:  

Mikor jóra fordította sorsunkat az Úr, olyanok voltunk, mint az 
álmodók. Akkor megtelt a szánk nevetéssel, és örömkiáltás volt 
nyelvünkön. Ezt mondták akkor a népek: Hatalmas dolgot tett 

ezekkel az Úr! Hatalmas dolgot tett velünk az Úr, ezért 
örvendezünk. 

            Sóskuti Zoltán 


