
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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  
B I B L I A  V A S Á R N A P  

2 0 1 7 .  M Á R C I U S  5 .  
J á n o s  e v a n g é l i u m a - s o r o z a t / 4 0 .  

„ M e g s z e n t e l ő  I g e ”  címmel 
Igét hirdet: Sóskuti Zoltán lp.  Ágenda: Horváth Evelin teol.h. 

 

 OLVASMÁNY: JN 17, 1-17 

 

 

 

 

 ALAPIGE: JN 17,17 
 

„Szenteld meg őket az igazsággal: a te Igéd 

igazság.” 

 

 

 AZ ISTENTISZTELET LITURGIÁJA: 
 

   CSEND (9 55-től) 
  Köszöntés 

  Kezdő ének: 119:1 („Az oly emberek…”) 

  Fő ének: 226 („Krisztusom kívüled…”) 
 

  Fohász 
 Olvasmány [ középen] 
  Imádság 
  Gyermekek az Úr asztala körül 
  Igehirdetés előtt: 171(„Megáll az Istennek Igéje…”) 
 

 Alapige [ középen] 

    Igehirdetés [ ld: túloldalon] 
  Csend 
  Imádság  
  Miatyánk 
 

  Hirdetések [ ld: jobboldalon]  
 Presbiteri fogadalom és bizonyságtétel  

(Dr. Oláh Attila) 

  Áldás 
 

  Úrvacsora előtt: KÉ 24 („Kenyered és borod…”)  

  Úrvacsorai közösség 

Énekek: 165; 264; 274; 370; 392; 458; 459; 
461; 462; 463; 464; 466; 467;,,, 

 

  Záró ének: KÉ 6 („Immánuel…”) 
  Áldás 
 HIMNUSZ 

Szolgálat felelősök: Dr. Hajdú Csaba (főgondnok)  30-618-7651 Kelemen Zoltán 
(gondnok, honlap)  30-691-8098  kelemenzo@gmail.com; Horváth 
Kálmán (templomépület)  20-497-3354; Soltész Sándor (misszió)  
sosan279@gmail.com; Janiné Vakulya Gabriella (pasztoráció)  30-835-5423 
 gabijanine@gmail.com; Oláhné Nagy Anita (gyerekszolgálat)  70-418-
3745  o.nagy.anita@gmail.com; Dancsics Gábor (házasság-, 
családgondozás)  70-457-8043; Szabados Ádámné (pénzügyek)  30-485-
4056  drjutka@gmail.com 

További elérhetőségek: Kovács Lászlóné (Idősek és betegek 
segítése)  06-20-5301505;  kovacsnekornelia@hotmail.com; 
Kovács Zsófia (fiatal házasok, kisgyermekes családok segítése)  
06-30-485-2623;  paszkal4@gmail.com; Cieklinski Sándorné 
(Imacsoport)  06-70-615-9149;  eva470313@gmail.com; 
Szabó Zsuzsa (urnatermi ügyintézés)  707-2630;06-70-

3216838  szzsueva@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 ügyintézés: a kedden ill. szerdán 15.00-18.30 
 

Lelkipásztoraink: Sóskuti Zoltán lelkipásztor:  06-30-822-
5435; parókia: 209-4267;  soskutizoltan@gmail.com ill. 
sürgősebbekre: lp.rkeresztur@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 
Honlapra írt cikket ide várjuk:   refkeresztur@gmail.com 
 

 

 GYÜLEKEZETI HIRDETÉSEK: 
 

 Horváth Lajostól búcsúztunk ezen a héten, szerettei 
számára Isten reménnyelteli vigasztalásáért imádkozunk 

 BESZÁMOLÓK: Női Kör; a KonfIFIsek a Csordás-hp-nál 
jártak; Kérdések órája; Úrvacsorai előkészítő 

 Hétfőn 17 órára kérünk 6 férfi testvért, akik segítenének 
a javítások utáni rendrakásban 

 NYÁRI TÁBOR július 9-14. (jelentkezés 8000 Ft/fő vagy 
15000 Ft/család előleggel Hidasi Zsoltnál és Rácz 
Kornéliánál) Árak: Fb-on ill. honlapon. 

 IFI NAP: március 25. 

 Tavaszi KONFIFI Hétvége: április 21-23. 

 Március 28-tól  indul 10 kedden át a KERESZTKÉRDÉSEK 
sorozat is, melynek SZÓRÓLAPJÁT, meghívóját a 
kapuban elvehetjük és kézbe adhatjuk annak, aki felé 
Isten indít minket. 

 Várjuk azoknak a jelentkezését, akik szívesen hoznának 
autóval testvéreket Istentiszteletre, vagy maguk 
örülnének egy ilyen segítségnek. 

 Az adó 1%-hoz: A Magyarországi Református Egyház 
technikai száma: 066; az Alapítványunk neve és 
adószáma a liturgiás lap bal felső sarkában található… 

 
 

 SZÜLETÉSNAPOSOK KÖSZÖNTÉSE 

  

RENDSZERES ALKALMAINK:  Kedd 1000: Baba-Mama Kör 

 Szerda 900: Bibliaóra  Szerda 1830: Kérdések órája *1. és 3. szerda 
 Péntek 1630 KonfIFI  Péntek 1800 IFI  Vasárnap 900: Kánon 
Kör   Vasárnap 1000: Istentisztelet felnőtt ill. gyerek (4 csoportban) 

valamint  Házi Biblia Körök *4 csoportban kéthetente   Férfi ill. Női Kör 
minden hó 3. ill. 4. vasárnap du. 15.30

 KeReT-Konfi Délutánok havonta szombat du. 
ill. óvodai- és iskolai hittanórák 

mailto:szzsueva@gmail.com
mailto:soskutizoltan@gmail.com


 

BEVEZETÉS 

 

„Miután ezeket mondta Jézus…” – a 
búcsúbeszédeiről van szó, melynek tanulmányozását 

tavaly Adventben fejeztünk be. Ahogyan terveztük, Isten 

megadta, hogy Nagyböjtben folytathassuk a János 
evangéliumáról szóló sorozatunkat, éppen azzal a szent 

imádsággal, amit a kereszthalálra készülő Jézus 

imádkozott.  

Nagy megtiszteltetés ebbe belehallgatni, „szent 
helyen járunk” – úgyhogy „le a sarukkal”, testvérek! 

Jézus nem valami véletlenségből hal meg, alapvetően 

nem az emberi szándékok vágják keresztbe tervét, életét. 
Ez az ima is mutatja, milyen tudatosan készül halálára, 

azzal, hogy elvégezte azt a munkát, ami Reá volt bízva 

(4.vers). Erről „tesz jelentést” Jézus az Atyának. 
Mi volt ez a munka?  

Örök életet adott azoknak, akiket az Atya Neki adott: 

vagyis megismertette őket az Istennel mint Atyával [**] 

és önmagával, mint az Atya küldöttjével.  
Ahogy Gyökössy Endre írja: Jézus ezzel „megadta a 

kulcsot”, „szabaddá tette az utat” Istenhez azoknak, akik 

befogadták és megtartották Isten beszédét.  
Mindezzel pedig megdicsőítse itt a földön az Atyát. 

Itt Jézus kifejezetten csak azokért könyörög, akik ezt 

átélték: az övéiért – nem általában az emberekért (9.v.). 

[Majd az ima második felében – amiről jövő héten 
hallunk terveink szerint – imádkozik azokért, akik majd 

ezek szavára hinni fognak: tehát itt kerülünk sorra mi…] 

Mit kér számukra Jézus?  
Egyrészt az Atya tartsa meg őket ebben, őrizze meg 

őket a gonosztól, megszentelve őket az igazsággal; 

másrészt és hogy egyek legyenek. 
 

1. 

 

Akik felfedezik, hogy jártak mindketten ugyanazon a 
szép vidéken, megmászták ugyanazt a hegyet, látták 

ugyanazt a panorámát, ugyanazokat a műemlékeket, 

együtt idézik fel annak emlékét…. 
Akik rácsodálkoznak, hogy ismerik ugyanazt a 

verset, együtt idézik sorait és együtt gyönyörködnek a 

szép sorokban… 

Akiket ugyanaz a nagyhatású tanár tanított, erre 

visszaemlékezve, együtt idézik fel annak jellegzetes 

szófordulatait, tanáregyéniségének sok-sok csodálatos 
motívumát… 

Hasonlóan: akiket pedig elért, megérintett, átjárt Isten 

Igéje, Jézus személye, együtt idézik fel annak örömét, 
együtt sóhajtják ugyanazokat az Igéket, együtt dicsőítik 

Jézus Krisztust. 

A befogadott és megtartott Ige ugyanis valóban eggyé 

teszi azokat, akik benne élnek.  
Ez fontos hangsúly akkor, amikor Úrvacsorázni 

készülünk, amikor a gyülekezet egységéről beszélgetünk, 

amikor más felekezetű keresztyénekkel találkozunk vagy az 
ökumenéről vitatkozunk… De sokat vétkezünk és vétkeztek 

ez ellen Krisztus mindenkori követői…! [**] 

 
Bibliavasárnap van.  

A református ember olvassa a Szentírást, így ismeri és 

érti. Ez adja többek között az identitásunkat, 

összetartozásunkat, közös hangsúlyunkat… [Előttünk 
vannak ma templomunkban saját Bibliáink „egy képben”– 

így ünneplünk, így fejezzük ki ezt az egymásra találást.] 

Ám csak akkor tölti be a helyét életünkben a Biblia, ha 
valóban befogadjuk és megtartjuk.  

Azonban ne értsük félre! A keresztyénség nem 

törvényvallás! Nekünk ugyanis alapvetően nem egy 

könyvvel van dolgunk, nem csupán nagy mondatokkal – 
hanem az élő Úrral.  

Nem a könyvet kell tehát befogadni és megtartani – 

hanem az élő Urat, Jézust keressük benne és általa, mert 
Istenre mutat rá. 

A megismerés bibliai értelme legtöbbször nem valami 

intellektuális megismerés, hanem mélyebb, misztikus, 
kapcsolati – ahogyan házas életet kifejezve olvassuk, hogy 

a férj ismeri az ő feleségét, és eggyé válik, egyesül vele… 

Megszentelni is csak Isten tud, nem a Biblia! Ki is a 

mondat alanya Alapigénkben? Isten. Mondattanilag az 
„igazság” (amiről a következő tagmondatban kiderül, hogy 

az maga az „Ige”) csupán eszközhatározó!  

Engedjük, hogy elvezessen bennünket az Élő Úrhoz! 
Ne tegyük törvénykönyvvé! Ne csináljunk belőle 

szabályrendszert! Ne helyezzük Isten helyére! Ne tegyük a 

viszály könyvévé (ami alapján kettészakadhat, százfelé 
törhet egységünk)!  

2. 

 

A befogadott és megtartott Ige meg is tart minket a 
világban, ahol bizonyos értelemben idegenekké váltunk [**]; 

egyedül ez őrizhet meg bennünket a kiszolgáltatottságtól, a 

világtól, amely bizonyos értelemben az ellenségünkké lett 
[**]. (14-16. vk.) 

Hittanos tanítványaim többször is kérdezték mostanában: 

miként lehet megállni ebben a világban, mi kell ahhoz, hogy 

ne sodorjon el, ne vonjon teljesen a hatása alá, ne lehessünk 
kiszolgáltatottak? 

„Szenteld meg őket az igazsággal…” – kéri mai 

Alapigénkben Jézus.  
A szentség kapcsolatot, kapcsolódást jelent Istenhez! 

Szent – azaz Istenhez tartozó. Szent – azaz fenséges, Isten 

által megérintett. (Mint amikor a mesében minden arannyá 
változik, amihez a csodát átélt mesehős hozzáér.) Szent – 

azaz tiszta. [Erről beszélgettek gyermekeink a múlt vasárnapi 

gyerekistentiszteleti csoportokban!]  

Egy képpel élve: Jézus azért könyörög az Atya előtt, 
hogy „hívja elő majd azokat a képeket az övéiből, melyeket 

készítettek”: hívja elő belőlük a befogadott Igét, hogy az 

megtartott Ige maradhasson – hogy megtarthasson minket 
Őbenne, akitől kaptuk, Jézusban.  

Az Igének részünkké kell válnia, „felszívódnia” bennünk, 

belénk épülve. Ez az Ige, a bennünk élő Jézus tud 

megtartani…, visszatartani…, feltart(óztat)ni…, kitartást adni 
számunkra…  

 

* * * 
 

Ez a szentség tarthat meg, őrizhet meg bennünket – és 

ebben védettségben találunk egymásra is, mintegy 
menedékházban.  

Jézus imával, elmélyült csendességgel, az Atyával 

beszélgetve indul el a Keresztig vezető rettenetes útra. Ebbe 

az imádságba simulva, ezt hallgatva készüljünk mi is 
nagyböjtben az ünnepre! 

 

 
 Sóskuti Zoltán 


