
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Budapest-Rákoskeresztúri  

Református Egyházközség 
Bp. 1173 Pesti út 31.   

weblapunk: ke resz tu r .wb i .hu  
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I S T E N T I S Z T E L E T  
2 0 1 7 .  M Á J U S  1 4 .  

 

„ A M I  A  L E G F O N T O S A B B ”   
címmel 

Igét hirdet: Sóskuti Zoltán lp. Liturgia: Horváth Evelin th.h.gyakornok 

 

 OLVASMÁNY: Mt 6, 25-34 
 

 

 ALAPIGE: Mt 6,33 
 

„Keressétek először Isten országát és az ő igazságát, 
és mindezek ráadásként megadatnak majd nektek.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 AZ ISTENTISZTELET LITURGIÁJA: 
 

   CSEND (9 55-től)  

>> Mi számomra a legfontosabb az életben 

(elméletben ill. a gyakorlatban)? 
 

  Köszöntés 
  Kezdő ének: KÉ + („Bizakodjatok, jó az Úr…”)  
 

Bizakodjatok, jó az Úr, jósága éltet 

Bizakodjatok, jó az Úr, Halleluja! 
 

  Fő ének: KÉ 2 („Csak benned…”) 

 

  Fohász 
  Olvasmány [ középen] 

  Imádság 

  Gyermekek az Úrasztala körül 
  Igehirdetés előtt: 47:1 („No minden népek…”) 
 

  Alapige [ középen] 

    Igehirdetés [ ld: túloldalon] 

 

 

  Csend 

  Ráfelelő ének: 274 („Ki Istenének átad mindent…”) 

  Imádság  

  Miatyánk 
 

  Hirdetések  
  Záró ének: 266 („Egek nagy Királya…”) 

  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)  70-597-
5395  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  dancsicsg@gmail.com; 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: 
 

 

 Mátyus Károly testvérünk temetése most szerdán 1230-kor 
lesz Altemplomunkban  

 Nt. Szombathy Gyula szeretett templomépítő lelkipásztorunk 

temetése május 28-án 1500-kor lesz templomunkban… 

 Beszámolók: szőnyegtisztítás; Imacsoport; Imareggeli 

 Biblia Kör Vezetők alkalma: holnap 1830 

 Jövő vasárnap 1530-kor: Férfi Kör lesz – témája: az önuralom 
(a Péld 25,28 alapján) [aznap lesz presbiterképzés a 
választással kapcsolatban, kérjük, hogy a női szolgálóink 
menjenek el erre!] 

 Közös MUNKATÁRSI IMAREGGELI: 2017. júniius 18. 
vasárnap reggel 730 

 Kérdések órája témák – „puzzle” (minden hó 1. és 3. 

szerdáján 1830) 

 A lelkészi e-mailekről (ld: lent a keretezett részben!) 

 NYÁRI TÁBOR július 9-14. (jelentkezés 8000 Ft/fő vagy 
15000 Ft/család előleggel Hidasi Zsoltnál és Rácz 
Kornéliánál) Árak: Fb-on ill. honlapon. Kevés hely maradt –
aki jelezte, hogy jönne, fizesse be az előleget is mielőbb! 

 Egyházközségünknek ÚJ BANKSZÁMLÁJA van [ld: bal felső 
sarokban!] 

 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 

ÜNNEPI ALKALMAINK: 

 
május 25. 1800  

Áldozócsütörtöki (Mennybemeneteli) Istentisztelet 
JÚNIUS 3. 1600  

Konformációs vizsga, bizonyságtétel  

JÚNIUS 3. 1800  

Úrvacsorai előkészítő alkalom  

JÚNIUS 4. 1000  

Pünkösdi Úrvacsorás-Konformációs Istentisztelet  

JÚNIUS 5. 1000  

Pünkösdi Úrvacsorás Istentisztelet  
JÚNIUS 12. 1000  

Hittanos Évzáró Istentisztelet 
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BEVEZETÉS 
 

Egyszer hosszan beszélt valaki, nagyjából ugyanazt 

ismételgetve. A hallgatóság kifáradt, lassan kikapcsolt. A 

hosszú beszéd végén így szólt: „és ami a legfontosabb...” 

De erre már senki nem figyelt, már nem várt senki semmi 

újat. 

Mi a legfontosabb az életben? Szokásos válaszok: a 

család, a szeretet, a kapcsolatok... A hívő plusz válasz: a 

hit, Isten, a szolgálat, a gyülekezet... Ám, ha az életünk 

olyan, mint az imént említett hosszú előadás, vajon miről 

szól, mit mondd el? Vajon hiteles-e, figyel-e majd valaki, 

amikor a végén ezt mondod: "És ami a legfontosabb..." (a 

család? a hit? a szolgálat? ...) 

„Keressétek először az Isten Országát...” Értjük! 

Isten a legfontosabb. (Csakugyan értjük?) És? Ezt éljük 

meg? Értjük azt is, hogy majd mindenről Isten 

gondoskodik. (Csakugyan értjük?) És? Ezt 

tapasztaljuk...? 

1. 

MINDEZEK 
 

Mit jelent ebben az Igében az, hogy „minden”, új 

fordításban „mindezek”? Minden megadatik? Minden? 

Mi minden? Mi igen, mi nem? 

Sokan félreértik ezt! Nincs ígéret benne új kocsiról, 

még egy tévéről, okostelóról, de jó állásról és jobb 

főnökről sem…! Azt sem jelenti, hogy nem leszel beteg, 

minden kapcsolatodban béke lesz, nem bánt senki, jó lesz 

a házasságod!  

Azt jelenti, amiről előtte beszél: az élelemről és a 

ruházatról, azaz arról, hogy megtapasztaljuk Isten 

gondoskodását legalapvetőbb szükségeinkben. 

Nem azt jelenti, hogy mindig mindened megvan, 

hanem azt, hogy veled van Isten, és mindenre, mindenhez 

lesz erőd! Erről a régi öregek sokat tudnak, a háborút, 

szegénységet megélt nemzedéknek vannak történetei... 

[**] Tehát az elégedettségről szól! Azokról, amik ahhoz 

kellenek, hogy éljünk, Isten gondot visel, megsegít!  

De nekünk több kell! A XIX. századtól a mi időnkig 

döbbenetesen felduzzadt, megváltozott annak a szónak a 

jelentése, hogy mi az "ELÉG" ! Éppen ezért sosem volt 

hajszoltabb, zaklatottabb, törtetőbb és ELÉGedetlenebb 

és így boldogtalanabb az ember, mint napjainkban.  

De ne általában az emberről beszéljünk! Nézz bele 

ebbe a tükörbe! Hogy élsz? Vizsgáljuk meg e tekintetben 

életünket: idő- és energia ráfordításunkat, gondolatainkat, 

vágyainkat...! Miért futunk? Miért égünk? Miért élünk? 

Nem olyanokért, amiket egy pillanat alatt elveszíthetünk? 

Jön egy pont az életünkben: és kiderül, ezek nem érnek 

semmit...! 

Halljuk meg lelkünk mélyéig megrendülve, mit is 

mond erről Jézus – szintén a Mt 6-ban! „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) 
 

2. 

ISTEN ORSZÁGA 
 

„Keressétek ELŐBB az Isten Országát...!" Miért?  

De sok példázat szól még erről! Mert ez marad meg! 

Sőt: ez megmarad mindig! Tehát mennyei, de földi 

távlatokban erre érdemes alapozni. Ez elveszthetetlen! Ez a 

első, ez a legfontosabb, ez a lényeg, ez az ÉLET! 

Az Isten-kapcsolat ápolása nem „szabadidős 

tevékenység”, nem egy plusz, nem valami ráadás, nem a 

maradék, hanem a lényeg! Valóban megéljük ezt 

szenvedéllyel? 

Anyagi, kapcsolati szinten sok váratlansággal kell 

szembenéznünk sajnos! Nem ússzuk meg! Előbb vagy 

utóbb ránk is sor kerül... És akkor kell a hit, ami erőt ad. 

Akinek van, aki „gyúrt rá”, annak lesz is! 

Arra nincs ígéretünk, hogy könnyebb lesz az életünk. 

Nem tudjuk tehát, mit hoz a holnap, arra nincs ígéret, hogy 

minden rendben lesz...; azonban erős Isten-kapcsolat kell 

ahhoz, hogy mindazt kibírjuk, ami jön. 

Hadd summázzam így: A „LELKI ERŐNLÉTED” sokkal 

fontosabb annál, hogy mid van és mi történik veled és 

körülötted. Bizony ezen a lelki erőnléten múlik minden! 

Ettől lehet boldog egy mélységek közt küszködő hívő ember 

– és ennek hiányában totál boldogtalan, akinek mindene 

megvan (bár ma már kérdés, van-e ilyen, hiszen nincs 

határ...) Jézus mondataiban minden alapdolog benne van, 

amit az emberi lélekről tudni lehet – egyébként messze 

megelőzve a pszichológia tudomány minden felismerését! 

Az tehát, hogy keressük Isten Országát, hogy Istennel 

legyünk, az Ő dolgai fontosak legyenek, hogy Neki 

szolgáljunk, Róla tanuljunk, Öt megismerjük, Neki engedjünk 

nem elvárás, nem kötelesség, nem érdemszerzés Előtte, 

hanem a mi legfontosabb lelki szükségletünk, életfeltétünk, 

az egyetlen, amire igazán van! 
 

3. 

ELŐSZÖR 
 

Hiszed-e ezt igazán? Nem elméletileg! Meggyőződéssel 

elhiszed-e, vallod-e? Rá mersz-e állni erre a meggyőződésre 

a gyakorlatban, a hétköznapokban? 

Végezetül akkor „ütköztessük” az eddigi átgondolt két 

oldalt konkrétabban! Mik a priortások az életedben? Mi a 

fontosabb? Mi a legfontosabb? 

Ha választani kell, hogy hová mész, mi dönt? [Példák] 

Kinek akarsz jobban megfelelni? 

Amikor tanítod, neveled a gyerekeidet, mire helyezed a 

legtöbb hangsúlyt, miről beszélsz nekik a legtöbbet, mit 

akarsz leginkább átadni? Hol van ebben Isten Országa? 

Ha fel kell vállalni hitedet, vagy bizonyságot kéne tenni, 

mi dönt, hogy szólsz vagy gyáván hallgatsz? Kinek akarsz 

inkább megfelelni? 

Amikor visszagondolsz az életedre, és elmondod, mire 

vagy büszke, mit mondasz el? Van közé annak Isten 

Országához? 

Egy élesebben fogalmazott példával: vasárnap a munka 

vagy az Istentisztelet? [**] A munkaidő vagy a szolgálat? Ha 

választani kell, fel mered-e adni a munkádat Istenért vagy a 

szolgálatért? 

Sokszor így gondolkozunk: Majd, ha ezt és ezt 

megcsináltam, majd ha ennek és ennek a végére értem, majd 

ha túlvagyunk ezen és ezen a korszakon: na majd akkor lesz 

időm Istenre, lesz időm a szolgálatra... Pedig épp fordítva 

van! Elfáradsz, és sose érsz a dolgaid végére! Ha Istenre 

szánsz időt, ha a szolgálatra kiszorítod az időt, ha az energiád 

természetesen tartalékolod a lelkiekre is, akkor rájössz: Ez a 

legfontosabb, és minden más könnyebb lesz, mert "csak" a 

második helyen lesz, azt "csak" meg kell csinálni. Sőt! Több 

erőd lesz, emebből merítesz amahhoz is! 

Mert mélyen igaz: „Keressétek először Isten országát és 

az ő igazságát, és mindezek ráadásként megadatnak majd 

nektek.”  

  Sóskuti Zoltán 


