
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Budapest-Rákoskeresztúri  

Református Egyházközség 

Bp. 1173 Pesti út 31.   
weblapunk: ke resz tu r .wb i .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  
2 0 1 7 .  M Á R C I U S  2 6 .  

 

„Ne maradj le róla!” 
címmel 

Igét hirdet: Kozák-Bella Virág beosztott lp. 
 Liturgia: Jani Lívia teol. hallgató 

 

 OLVASMÁNY: 16. ZSOLTÁR 

 

 ALAPIGE: Lk 16:19-31 
„Volt egy gazdag ember, aki bíborba és patyolatba öltözött, és nap 

mint nap fényes lakomát rendezett. Egy Lázár nevű koldus ott 

feküdt a kapuja előtt, fekélyekkel tele, és azt kívánta, hogy bárcsak 

jóllakhatna a gazdag asztaláról lehulló morzsákkal, de csak a 

kutyák jöttek hozzá, és nyaldosták a sebeit.  

Történt pedig, hogy meghalt a koldus, és felvitték az angyalok 

Ábrahám kebelére. Meghalt a gazdag is, és eltemették. Amint ez a 

pokolban kínok között gyötrődve felemelte a tekintetét, látta 

távolról Ábrahámot és kebelén Lázárt. Ekkor felkiáltott: Atyám, 

Ábrahám, könyörülj rajtam, és küldd el Lázárt, hogy ujja hegyét 

mártsa vízbe, és azzal hűsítse nyelvemet, mert igen gyötrődöm e 

lángban. De Ábrahám így válaszolt: Fiam, jusson eszedbe, hogy te 

megkaptad javaidat életedben, éppen úgy, mint Lázár a rosszat. Ő 

most itt vigasztalódik, te pedig gyötrődsz. Ezenfelül még közöttünk 

és közöttetek nagy szakadék is tátong, hogy akik innen át akarnak 

menni hozzátok, ne mehessenek, se onnan ide át ne jöhessen senki. 

Ő pedig így szólt: Akkor arra kérlek, atyám, hogy küldd el őt apám 

házához,mert van öt testvérem, beszéljen a lelkükre, nehogy ők is 

ide kerüljenek, a gyötrelem helyére. 

Ábrahám így válaszolt: Van Mózesük, és vannak prófétáik, 

hallgassanak azokra!Ő pedig ezt mondta: Nem úgy, atyám, 

Ábrahám, hanem ha a halottak közül megy valaki hozzájuk, akkor 

megtérnek. Ábrahám ezt felelte: Ha Mózesre és a prófétákra nem 

hallgatnak, az sem győzi meg őket, ha valaki feltámad a halottak 

közül.” 

 

 AZ ISTENTISZTELET LITURGIÁJA: 
 

   CSEND (9 55-től) 

 Mi minden szerepel a 
bakancslistádon? Mi az, amiből 
semmiképp nem akarsz kimaradni?  

 

  Köszöntés 
  Kezdő ének: Kánonkör:  

„Eljöttünk, zendüljön…” 
„Mert nincsen másban megigazulás…”  

  Fő ének: 225:4-7 („Felséges Isten…”) 
 

  Fohász 
 Olvasmány [ középen] 

  Imádság 

  Gyermekek az Úr asztala körül 

  Igehirdetés előtt: 235:3-4  
 („Távoztass tőlünk hamisságot…”) 
 

 Alapige [ középen] 

    Igehirdetés [ ld: túloldalon] 
 

  Csend 
  Ráfelelő ének: KÉ 11. („Jöjj, az Úr vár reád…”)  

  Imádság  
  Miatyánk 
 

  Hirdetések [ ld: jobboldalon]  

  Záró ének: KÉ 14. („Krisztus enyém…”) 
  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)  30-835-5427 
 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: 
 

 Pénteken búcsúztunk Görömvei Gáborné testvérünktől – 
családjával együtt emlékezünk, Urunk vigasztalását kérve 

 BESZÁMOLÓK: Férfi Kör, Ifi Nap 

 Ma 15:30-tól  Női Kör lesz, vendégelőadó házaspárral, 
témánk: Elengedés 

 Az istentisztelet után beszélgetésre van lehetőség minden 
érdeklődő számára  

 Jövő vasárnap  Úrvacsorás istentisztelet, szombaton 
18:00-tól (!) Úrvacsorai előkészítő 

 április 8-án szombaton 15:00 Húsvéti Gyermekdélután 

 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. 

 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 találhat 

 Változás temetőnk  nyitva tartásában: márc.  31. /Péntek/    
zárva (technikai okok miatt) 

 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


 

Mindannyian megtapasztalhattuk ezerfél helyzetben a 

félelmet: nehogy lemaradjak a vonatról, egy jó színházi 

előadásról, egy buliról a barátokkal, nehogy lecsússzak a 

felvételi ponthatárról, elszalasszak egy előléptetést vagy 

egy ígéretesnek tűnő párkapcsolatot… Az angolszász világ 

már külön nevet is adott ennek a félelemnek, amit minden 

ember ismer: hogy lemaradok valami fontos lehetőségről, 

valami érdekes, izgalmas eseményről. (FOMO, Fear Of 

Missing Out**) Ezért csekkoljuk folyamatosan az e-

mailjeinket, a Facebook idővonalat, az Origót. Nem 

akarunk lemaradni, kimaradni az életből. 

A fogyasztói társadalom médiumai arra 

specializálódtak, hogy felfedezzék és tőkét kovácsoljanak 

ebből a félelmünkből. Naponta százszor bombáznak az 

üzenettel: csak akkor élnél igazán, ha a tiéd lenne az 

általuk reklámozott termék. A Facebook pedig szünetlenül 

az arcunkba tolja mások életéből, ami után hiába 

ácsingózunk.** 

De a problémánk gyökere nem a közösségi oldalak 

vagy a reklámok – hanem a bűnös szívünk, ami azt súgja 

újra és újra: ez majd végre megelégít. A félelem, hogy 

valamiről lemaradok, belülről jön (ld. Jak 4:1-2), és jóval 

korábbra datálódik, mint az internet vagy állandóan 

prüntyögő okostelefonjaink. 

Már a kezdetek kezdetén, is ez a félelem irányította 

az embert. „Itt az egyszeri lehetőség, Éva, nehogy 

elszalaszd! Csak egy harapás a tiltott gyümölcsből, és 

olyan leszel, mint Isten! A saját főnököd lehetsz: teljesen 

független Istentől, te magad határozhatod meg, számodra 

mi a jó és mi a rossz! ” Ez az ígéret túl szép volt ahhoz, 

hogy igaz legyen. Éva pedig nem szalasztotta el a 

kínálkozó lehetőséget – de azonnal kiderült: hazugság volt 

az egész… A FOMO, az elszalasztott lehetőségtől való 

félelem volt az első taktika, amit a Sátán bevetett, hogy 

éket verjen az Isten és ember kapcsolatába. És működött!  

S azóta is működik… Továbbra is elhisszük a Sátán 

hazugságát: ha megszerezzük azt a valamit, amire 

ácsingózunk, végre eljuthatunk arra a pontra, ahol már 

nem lesz szükségünk Istenre – hiszen boldogok leszünk 

nélküle is… 

Jézus példázata azzal kezdődik: megismerünk egy 

gazdag embert, aki anyagi és társadalmi értelemben 

semmiről nem marad le, mindene megvan, amire csak 

vágyik. Mellette pedig ott van Lázár, a koldus, aki 

rettenetesen szánalomra méltó, mert ebben az életben 

mindenből kimarad. De ez csak egy ideiglenes állapot, 

mert mindketten meghalnak, s az örökkévalóságban 

megfordulnak a szerepek. Fontos: nem arról tanít a példázat: 

aki gazdag és élvezte az életet itt a földön, az automatikusan a 

pokolra kerül, aki pedig szegény, és kimaradt minden földi 

jóból, az automatikusan a mennybe jut! Azt, hogy az 

örökkévalóságban mi vár ránk, egyedül Isten kegyelme 

határozza meg, a mi oldalunkról pedig: hogy Jézus 

Krisztushoz tartozunk-e. ** De ez a történet egy olyan gazdag 

emberről beszél, aki nem törődött Istennel (ahogy a szenvedő 

embertársával sem), s egy olyan koldusról, aki Isten 

gyermeke volt. Az örökkévalóságban ez a gazdag ember, aki 

úgy tűnik, földi élete során is Istentől távol élt, most már 

örökké Istentől elválasztva szenved. A koldus pedig, Isten 

megváltott gyermeke, Isten mindenért kárpótló jelenlétét 

élvezi. S mivel a gazdag ember felismeri: ő már örökre 

lemaradt Isten jelenlétének a boldogságáról, legalább a 

testvéreit szeretné megmenteni ettől. Isten azonban világossá 

teszi: az élő testvéreknek minden lehetőségük megvan arra, 

hogy meghallják az igazságot életről és halálról, valódi 

értékekről és hamis illúziókról, a személyesen is 

megismerhető Istenről és az istenpótlékokról. „Van Mózesük, 

és vannak prófétáik” – azaz ott van Isten írott szava, amiből 

mindent megtudhatnak, amire szükségük van. S ha a 

Szentírásnak nem hisznek, akkor az se fogja meggyőzni őket, 

ha a halottak közül támad fel valaki prédikálni. (Mi már 

látjuk: sajnos tényleg nem...) 

A történet tanulságát nem nehéz levonni: egyedül attól 

kell félnünk, hogy hitetlenségünk miatt kimaradunk Isten 

jelenlétéből, lemaradunk az örökkévalóság boldogságáról. 

Aki viszont olvassa és elfogadja, megragadja Isten Igéjét, aki 

Jézus Krisztus által megmenekült Isten ítéletétől, az 

megszabadult ettől az örök félelemtől, hogy lemaradna a 

legfontosabbról. Krisztusban minden a miénk; mindent, amit 

elveszítettünk, amit nem kaptunk meg, amiről lemaradtunk, 

megtalálunk Őbenne (vö. 16. Zsoltár). 

A példázatbeli gazdag ember az élet legnagyobb 

tragédiáját vetíti elénk. A pénz elnémította a félelmét, hogy 

lemaradhatna valami igazán fontosról: élvezetekkel töltötte 

meg a gondolatait, a hasát és az életét. Megragadott minden 

alkalmat, hogy élvezze az életet – de sohasem ragadta meg 

Istent legnagyobb kincseként. Megtöltötte az életét 

mindenféle jóval, kivéve azt, amire a lelkének igazán 

szüksége lett volna – s így örökre lemaradt arról, ami (Aki!) 

egyedül valóban képes boldoggá tenni. A hitetlenségünk 

miatt van egyedül értelme álmatlanul forgolódni éjszakákon 

át – semmi más nem éri meg. (Zsid 4:1-3a) 

Akik Krisztusban vannak, azoknak minden fájdalmát és 

veszteségét kipótolja, felülírja, helyreállítja majd az Úr az 

örökkévalóságban. Mindenért, amit a bűn és a halál megtört, 

beszennyezett, elvett, Isten számunkra most még felfoghatatlan 

módon kárpótol majd bennünket. Ezért írhatja Pál: ő nem csak a 

veszteségeit, de még a nyereségeit, értékeit is „hagyta kárba 

veszni Krisztus Jézus, az ő Ura ismeretének páratlan 

nagyságáért!”(vö. Fil 3:8. 12-14) 
Itt válik húsbavágóan fontossá, szerintünk mi a valóság. Ha 

ez az élet az egyetlen esélyem az élvezetre, az örömre, a 

boldogságra, akkor a Carpe diem-elv az egyetlen értelmes 

gondolat: maradéktalanul élvezz ki minden percet! Pál apostol is 

abszolút tudatában van ennek: 1Kor 15:32. De ha Isten Igéje 

igaz, ha a földi életünk után az örökkévalóság vár ránk, ez meg 

kell, hogy változtassa az egész hozzáállásunkat, a céljainkat, 

értékrendünket ezen a földön. De félreértés ne essék: nem a „nép 

ópiumát” propagálom: fogadd el az elnyomó rendszert, te 

szegény nyomorult vagy, az is leszel halálodig, ez van, ne is 

akarj többet – na majd a mennyországban örülhetsz magadnak… 

Nem, a keresztyénségnek teljesen más az üzenete, hiszen épp 

arra bátorít: nyugodtan belevetheted magad a harcba a jobbért, 

az igazért, az értékeidért – hiszen még ha lesznek is „járulékos 

veszteségeid” a csaták során, a legfontosabbat nem veszítheted 

el. Végre kiléphetsz a saját vágyaid körüli forgásból, s mások 

felé fordulva szolgálhatsz feléjük szabadon, elvárások nélkül.  

1956-ban öt misszionáriust megöltek az auka indiánok. 

Ezek a fiatal családapák feltették az életüket Krisztus 

evangéliumának hirdetésére. Mindegyikük előtt ígéretes karrier 

állt volna– de ők a feleségükkel együtt amellett kötelezték el 

magukat, hogy Isten szeretetét eljuttatják ehhez a törzshöz, 

amely teljes elzártságban élt, s egyedül rettenetes 

bosszúhadjáratairól volt ismert. Nem a puszta kalandvágy 

hajtotta őket, s nem féltek attól, hogy az esőerdőben, a hőséggel, 

rovarokkal hadakozva, kőkorszaki szinten álló indiánok felé 

szolgálva lemaradnak valami igazán fontosról – mert meg voltak 

győződve arról: amit ez a világ kínál, az még csak nem is 

hasonlítható ahhoz az örömhöz, amivel Jézus Krisztus 

ajándékozza meg őket az örökkévalóságban. Egyikük ezt írta a 

naplójába: „Nem bolond az, aki odaadja, amit úgysem tudna 

megtartani, hogy megnyerje azt, amit nem tud elveszíteni!”** 

Gondold végig a bakancslistád: valóban értékes-e az, ami 

leköti a figyelmed, energiáid, amiről semmiképp nem akarsz 

lemaradni? Egy tiszavirág-életű siker, élvezet, ami után 

folyamatosan a következő hasonló élményt kell majd hajtanod? 

S vajon nem szalasztod-e el épp emiatt a legeslegnagyobb Jót?  

                 Kozák-Bella Virág 


