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I S T E N T I S Z T E L E T  
2 0 1 7 .  M Á R C I U S  1 9 .  

 

„Mindig velem vagy, és mindenem a tied” 
címmel 

Igét hirdet: Sóskuti Zoltán lp. Liturgia: Jani Lívia teol. gyakornok 

 OLVASMÁNY: LK 15, 11-27 
 

 

 

 

 

 

 ALAPIGE: LK 15, 28-32 

(kiemleten is a 31. vers) 

 

„28. Ekkor az megharagudott, és nem akart bemenni. De 

az apja kijött, és kérlelte őt. 29. Ő azonban ezt mondta az 

apjának: Látod, hány esztendeje szolgálok neked, soha 

nem szegtem meg parancsodat, de te sohasem adtál nekem 

még egy kecskegidát sem, hogy mulathassak barátaimmal. 

30. Amikor pedig megjött ez a te fiad, aki parázna nőkkel 

tékozolta el vagyonodat, levágattad neki a hízott borjút. 31. 

Ő azonban ezt mondta neki: Fiam, te mindig velem vagy, 

és mindenem a tied. 32. Vigadnod és örülnöd kellene, hogy 

ez a te testvéred meghalt és feltámadott, elveszett és 

megtaláltatott.” 

 

 AZ ISTENTISZTELET LITURGIÁJA: 
 

   CSEND (9 55-től) 

➢ Mit jelent számomra, hogy Atyám 

van, Vele Atyai Házban élhetek, 
hogy Nála otthon vagyok? 

 

  Köszöntés 
  Kezdő ének: 485:1-2  

(„Jézus Krisztus szép fényes hajnal…”) 
  Fő ének: 475 („Imádkozzatok és buzgón kérjetek…”) 
 

  Fohász 

 Olvasmány [ középen] 
  Imádság 

  Gyermekek az Úr asztala körül 
  Igehirdetés előtt: 90:1 („Tebenned bíztunk…”) 
 

 Alapige [ középen] 

    Igehirdetés [ ld: túloldalon] 
 

  Csend 
  Ráfelelő ének: KÉ 26 („Uram, itt vagyok…)  

  Imádság  
  Miatyánk 
 

  Hirdetések [ ld: jobboldalon]  
  Záró ének: KÉ 23 („Találkoztam Teveled…”) 
  Áldás 
 

 Néhány ünnepi szó 

 SZÓZAT 

 

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)  30-835-5427 
 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: 
 

 Egy hete temettük Mezei Lajos testvérünket – családjával 
együtt emlékezünk, Urunk vigasztalását kérve… 

 BESZÁMOLÓK: KeReT-Konfi déltután; rákospalota-óvárosi 
lelkész beiktatás; Kozák-Bella Virág lelkészünk beszámolója 

 Ma  Férfi Kör lesz 1530-tól  Csordás Jánoséknál Vackor u. 
29. – egy nagyon érdekes filmet nézünk meg, majd 
beszélgetünk róla. Enni- és inni valót hozzunk! 

 Jövő vasárnap 1530-tól  Női Kör lesz. 

 Jövő vasárnap újra evangélizációs jellegű lesz az 
Istentisztelet – hívjuk rá érdeklődő ismerőseinket is! 

 Április 9-én KonfIFIs Szülői értekezletet tartunk az 
Istentiszteletet követően… 

 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. 

 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 
 

„Ragadtassa el magát!” – hirdeti az egyik TV-adó 

két folytatódó sorozatát… Szeretném, ha a mai Ige 

ragadna meg, ragadtatna el bennünket! 

Mit jelent, hogy Atyám van, Vele Atyai Házban 

élhetek, hogy otthon vagyok? 

Mindent olyan könnyen megszokunk, aztán 

természetesnek veszünk, majd nem értékeljük, nem 

becsüljük meg! Milyen természetes a természet: 

hazafelé jövet a csillagos ég; hosszú telet és várva várt 

tavaszt felejtve, a zöld levelekkel teli fák; sok 

fagyoskodás után a melegebb idő...! 

Valóban felhős-fekete ég kell ahhoz, hogy 

megálljunk, felnézzünk bámulva a csillagokat? Hosszú 

tél kell hozzá, hogy belecsodálkozzunk a fák gyönyörű 

zöldjébe? Nagy hidegek nélkül nem nyújtózkodunk 

nagyot a jó melegben? 

1. 
 

MINDKÉT FIÁHOZ KIROHAN az Atya. 

Nemcsak a tékozló elé fut oda – hanem otthagyva a 

mulatságot, az idősebb fiához is kimegy. „Te mindig 

velem vagy és mindenem a tiéd” – mondja az Atya a 

haragvó idősebb fiának. 

Az idősebbik fiúban összehasonlítgatás, irigység 

van. Azok mélyén elégedetlenség és az 

igazságtalanság maró érzete („én nem ezt érdemlem”). 

Mindezek alatt pedig ítélkezés és önigazultság („én 

jobb vagyok”). Nyomában harag, elutasítottság-érzés, 

dac („nem megyek be”). 

Az Atya kijött – és kérlelte! Lelkére beszélt: „Te 

mindig velem vagy és mindenem a tiéd” 
 

2. 
 

EGYIK FIÚ SEM ÉRTÉKELTE IGAZÁN AZ 

ATYAI HÁZAT. A fiatalabbik ott is hagyta – ezzel 

mutatta ki. A nagyobbik bár ott maradt, de kiderül a 

történet végére, hogy nem tudta, mi mindene van, 

milyen jó dolga van. 

A tékozló a disznók vályújánál már megértette, mit 

jelent az Atyai Ház, az otthon, és hazatérve azt is 

megértette, mit jelent egy szerető Atya! 

El kell hát menni, hogy rájöjjünk, mit is veszítettünk? 

Nem megy másként? Nem tudjuk értékelni, azt, ami van, 

csak ha elveszítjük? [**] Vajon, ha elveszítjük és 

visszakapjuk, akkor majd értékelni fogjuk mindig? 
 

3. 
 

Testvéreim! Ez a példázat A MINDENKORI 

BEÉRKEZETTEKHEZ SZÓL – akár tékozolva értek 

haza, akár látszólag (!) otthon maradtak.  

Elsődlegesen, amikor Jézus Urunk ezt elmondta, azt 

kérdezte a beérkezettektől, a látszólag hűséges 

vallásosoktól, farizeusoktól és írástudóktól: „Tudtok-e 

örülni a megtérő bűnösnek, tudtok-e ünnepelni az 

Atyával?" [**] Azonban mindkét fiú útja kérdez minket: 

TUDJÁTOK-E, ÉRTÉKELITEK-E, MEGBECSÜLITEK-

E, mit jelent, hogy Atyátok van, Vele Atyai Házban 

élhettek, hogy otthon vagytok? 
 

Tudjátok-e, mit jelent:  

"Te mindig velem vagy és mindenem a tiéd”? 
 

•  „Az ATYA kegyelme mindig velem van, velem volt” 

– mondta a héten egy idős, beteg testvérünk 

otthonában, az úrvacsorázásunk előtt, amikor 

életéről kérdeztük. 

• Micsoda kiváltsága Isten gyermekeinek, hogy 

velünk az Isten, hogy velünk van JÉZUS a világ 

végezetéig, hogy a SZENTLÉLEK folyamatosan 

munkálkodik bennünk, szól, vigasztal, erősít, 

tanácsol, indít.., megszentel! 
 

Tudjátok-e, mit jelent:  

"Te mindig velem vagy és mindenem a tiéd”? 
 

• Milyen csoda, hogy olvashatjuk, érthetjük Isten 

Igéjét minden nap, hogy él és munkál bennünk...! 

• Milyen kiváltság, hogy lehet Templomunk, 

gyülekezetünk, testvéreink! 

• Micsoda ajándék, hogy az Atya , a világ Ura és 

Teremtője közel enged magához – az Úrvacsora is 

erről győz meg minket alkalomról-alkalomra. 

• Milyen nagy lehetőség, hogy imádkozhatunk 

Atyánkhoz szólhatunk bármikor, és Ő figyel és 

meghallgat, sőt a szív csendjében olykor szól és 

válaszol! 

Tudjátok-e, mit jelent:  

"Te mindig velem vagy és mindenem a tiéd”? 

 

• Micsoda kegyelem, hogy azt ígérte, helyet készít 

nekünk Odaát! 

• Mekkora áldás, hogy lelki jókkal, lelki ajándékokkal 

ruház fel minket! 

• Hatalmas öröm, hogy mindabból, aki Isten maga, mi is 

kaptunk: tudunk lassan békességet vinni, alkotni, 

szeretni, áldozatot hozni egymásért, megbocsátani... – 

mert tanulhatunk Tőle, mert összetört istenképűségünk 

darabjai lassan újra összeállnak a bennünk élő 

Krisztus által, gyümölcsként! 

• Milyen óriási megtiszteltetést, hogy a Teremtő az 

emberre bízta alkotását, a Földet! 

• Megdöbbentő bizalom és felelősség, hogy a 

Gondviselő Atya, általunk visel gondot 

házastársunkról, gyermekeinkről, unokáinkról, 

szüleinkről..., sőt az Anyaszentegyházról – megadva 

mindehhez annyi de annyi mindent! 
 

Tudjátok-e, mit jelent:  

"Te mindig velem vagy és mindenem a tiéd”? 
 

• Mindenem: az Atya a maga Egyszülött Fiát is odaadta 

nekünk a Kereszten – és Vele együtt mindent! 

„Mit mondjunk tehát ezekre? Ha Isten velünk, ki 

lehet ellenünk? Aki tulajdon Fiát nem kímélte, hanem 

mindnyájunkért odaadta, hogyan ne ajándékozna 

nekünk vele együtt mindent?" (Róm 8, 31-32) 

Már itt a földi életben ebben az Atyai Házban élünk 

lelkileg; Odaát majd pedig egészen! „Amit szem nem 

látott, fül nem hallott, és ember szíve meg sem sejtett, 

azt készítette el Isten az őt szeretőknek.” (1Kor 2,9) 
 

Értjük hát, átérezzük, mi mindent jelent:  

"Te mindig velem vagy és mindenem a tiéd”? 
 

„Ragadtassuk el magunkat!” Kezdjünk el már most 

csodálkozni, gyönyörködni ebben az Atyai Házban, és az 

elénkbe rohanó, felettünk örülő, minket kérlelő drága jó 

Atyánkban!                 Sóskuti Zoltán 


