
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Budapest-Rákoskeresztúri  
Református Egyházközség 

Bp. 1173 Pesti út 31.   
weblapunk: k ere sz tu r .wbi .hu  

Bank: OTP 11784009-22222820  

Keresztúri Református Misszió Alapítvány: 
 18195998-1-42   

 O L V A S M Á N Y :  1 T H E S S  1 , 1 - 1 0  
 

„1 Pál, Szilvánusz és Timóteus a thesszalonikaiak 
gyülekezetének az Atya Istenben és az Úr Jézus 
Krisztusban: kegyelem nektek és békesség. 2 Hálát adunk 
Istennek mindenkor mindnyájatokért, amikor 
megemlékezünk rólatok imádságainkban, mert 
szüntelenül 3 emlegetjük a mi Istenünk és Atyánk színe 

előtt hitből eredő munkátokat, szeretetből jövő 
fáradozásotokat és a mi Urunk Jézus Krisztusba vetett 
reménységetek állhatatosságát; 4 mivel tudjuk, Istentől 
szeretett testvéreink, hogy választottak vagytok. 5 Mert a 

mi evangéliumunk nemcsak szavakban jutott el hozzátok, 
hanem erővel, Szentlélekkel és teljes bizonyossággal is. Ti 
is tudjátok, hogyan éltünk közöttetek, a ti 
érdeketekben, 6 ti pedig a mi követőinkké lettetek, és az 
Úréi, amikor sok zaklatás ellenére a Szentlélek örömével 
fogadtátok be az igét. 7 Példává is lettetek minden hívő 
számára Makedóniában és Akhájában, 8 mert tőletek 
terjedt tovább az Úr beszéde, de nemcsak Makedóniába és 
Akhájába, hanem mindenhová eljutott a ti Istenbe vetett 
hitetek híre. Szükségtelen is erről bármit 

mondanunk, 9 mert ők maguk beszélik rólunk, milyen 
fogadtatásban volt részünk nálatok, és hogyan fordultatok 
a bálványoktól Istenhez, hogy az élő és igaz Istennek 
szolgáljatok, 10 és várjátok a mennyből Jézust, az ő Fiát, 
akit feltámasztott a halottak közül, aki megszabadít minket 
az eljövendő haragtól.” 

 

 A L A P I G E :  1 T h e s s  1 , 1 0  ( 1 , 1 - 1 0 )  
(ld. Olvasmány) 

 
 

 

 AZ ISTENTISZTELET LITURGIÁJA: 
 

  CSEND – Istentisztelet előtt 5 perccel 
 Milyen gyümölcsei vannak hívő életemnek? 

 

  Köszöntés 

  Fennálló ének: 312:1 („Várj, ember szíve…”) 

  Fő ének: 312:2-4 (folytatás) 
 

  Fohász  
  Olvasmány  
   Imádság 
  Gyermekek az Úr asztala körül + meglepetéssel 

  Igehirdetés előtt: 165:1 („Itt van Isten köztünk…”) 
 

  Alapige [ld. középen] 
 Igehirdetés [ld: vázlata a túloldalon] 
 

  Csendes ima 
  Ima 
  Miatyánk 
 

 Úrvacsora előtti ének: KÉ 26 („Uram, itt vagyok…”) 

  Úrvacsorai közösség 

Énekek: 165:2-6; 226; 460; 437; 440 
 
  Hirdetések röviden [ ld: jobboldalon] 

  Záróének:      Irgalmas Istenünk jóságát 

      Mindörökké éneklem. 
  Áldás    
  Himnusz 
 

 GYÜLEKEZETI HIRDETÉSEK: 
 

 Beszámolók: Gyerekdélutánról; főtéri ökumenikus 
gyertyagyújtásról; Úrvacsorai előkészítőről 

 Elkészült és elvihető az  ELMÉLKEDÉS/6. – a 
Gyülekezet Facebook oldalán is letölthető! 

 Advent II. szombatján 17 órától a Főtéren az 
evangélikusok és a reformátusok együtt gyújtják meg 
a 2. gyertyát – erre is jöjjön el, aki teheti 

 A váli Csendes Hétvégéről … 

 A faliújságon megtaláljuk a Jókai Mór Református 
Általános Iskola iskolanyitogatójának programját 

 December 25-ére várunk gyerek-vigyázó szolgálókat! 

 Adventi koncert Templomunkban: december 10. 
16:00 óra  Ízelítő Magyarország falvainak adventi, egyházi 
népénekeiből, dallamaiból, szokásaiból határon innen és túl 

(Leskó-Dely Tercia szervezésében) 

SZÜLETÉSNAPOSOK KÖSZÖNTÉSE 

 

 
 

RENDSZERES ALKALMAINK:  
 Kedd 1000 Baba-Mama Kör  Szerda 900: Bibliaóra  

 Kéthetente Péntek 900 Himzőkör   Péntek 1630 KonfIFI   
Péntek 1800 IFI   Kéthetente: Házi Biblia Körök  

 Vasárnap 900: Kánon Kör   Vasárnap 1000: Istentisztelet 
és gyerek-Istentisztelet 4 csoportban;  

valamint óvodai- és iskolai hittanórák; Imaalkalom 

A D V E N T  E L S Ő  V A S Á R N A P I  

ISTENTISZTELET  
2 0 1 7 .  D E C E M B E R  3 .  

„ÖRÜLJ GYÜMÖLCSEIDNEK!” címmel 
Igét hirdet: Sóskuti Zoltán lp. Ágendázik: Jani Lívia th.gyak.hallg.  

Lelkipásztorunk: 
Sóskuti Zoltán  06-30-822-5435; parókia: 209-4267;  
 sürgősebb levelekre: lp.rkeresztur@gmail.com  
 soskutizoltan@gmail.com  
Fogadó órája: szerda 15.00-18.30 + megbeszélt 
időpontokban 

Gyül-i tagok írásait  ide várjuk: 
 refkeresztur@gmail.com 

 
 
Honlapra írt cikket ide várjuk:   refkeresztur@gmail.com 
 

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  anita.o.nagy@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 
 

Ü n n e p i  a l k a l m a i n k :  
 december 24. 1000: Ünnepi Istentisztelet – gyermekeink 
szolgálatával  december 25. 1000: Ünnep első napja: Úrvacsorás 
Istentisztelet  december 26. 1000: Ünnep második napja: 
Úrvacsorás Istentisztelet  december 31. 1000: Szilveszter 
(vasárnap): Év végi Hálaadó Úrvacsorás Istentisztelet 
 január 1. 1000: Újév: Évkezdő Istentisztelet és alakuló presbiteri 
gyűlés a Parókián  január 7. 1000: vasárnap: Missziói 
Munkatervet Meghirdető Úrvacsorás Istentisztelet 

http://abibliamindenkie.hu/uj/1TH/1/#2
http://abibliamindenkie.hu/uj/1TH/1/#3
http://abibliamindenkie.hu/uj/1TH/1/#4
http://abibliamindenkie.hu/uj/1TH/1/#5
http://abibliamindenkie.hu/uj/1TH/1/#6
http://abibliamindenkie.hu/uj/1TH/1/#7
http://abibliamindenkie.hu/uj/1TH/1/#8
http://abibliamindenkie.hu/uj/1TH/1/#9
http://abibliamindenkie.hu/uj/1TH/1/#10
mailto:soskutizoltan@gmail.com
mailto:anita.o.nagy@gmail.com
mailto:szzsueva@gmail.com


RÁHANGOLÓDÁS 
 

Bizonyosan láttunk már gazdát, ahogy hozza a saját 

termését boldogan, „átszellemült arccal”, büszkén – elénk 
teszi saját almáját, körtéjét, paprikáját, paradicsomát, 

szőlőjét, borát… Jól esik neki a dicséret, ha vele örülünk, 

gyönyörködünk a termésben… [**] Ez a gazda előtte sokat 
dolgozott a termésért – elültette, gondozta, óvta…, és 

várta, hogy jöjjön a termés. Micsoda nagy öröme volt 

akkor, amikor az első egészséges hajtást megpillantotta a 

napfényben tündökölni! Milyen boldogan figyelte, ahogy a 
termés növekszik, és egyre inkább elnyeri azt a színt, 

miután végre felsóhajthat: „megérett”! 

Az előző vasárnapon komoly tükröt tartott elénk Isten 
Igéje, konkrét intéséket kaptunk – bizony sokan 

megszomorodtunk lelkünk, életünk tragikus állapota miatt. 

Kaptunk buzdítást a jóra – nem tudom, mennyit sikerült 

változnunk, változtatnunk egy hét alatt. 
Ma, Advent első vasárnapján – alkalmas idő ez erre – 

ismét önvizsgálatra hívlak benneteket, de éppen az 

ellenkező értelemben: „Örüljetek gyümölcseiteknek!” 
Ahogy a példabeli gazda! (Majdnem úgy…) Mert szabad, 

lehet örülni az életünkben termett jóknak – erre is tanít az 

Ige!  
Igen, ez az „érem másik oldala”. Ha csak mindig a 

bűneikkel, bukásainkkal foglalkozunk: elemészt a bánat, 

keserű lesz a keresztyénségünk, színét veszíti Krisztus-

követésünk. A kettő együtt tanít minket: bűneink, 
küszködéseink, bukásaink, botladozásaink, illetve hívő 

életünk egy-egy gyümölcsei, jelei, melyek váratlanul 

megjelennek bennünk, rajtunk, vagy hosszan 
„kiküzdöttük”… 

 

MIÉRT FONTOS EZ? 
 

Miért is fontos ez az öröm? Nincs ennek olyan 

„dicsekvés színezete”? Nem tesz ez elbizakodottá? A 

kérdés az inkább: ki van e dicsekvés középpontjában? 

Másképpen: mi a célja e dicsekvésnek? Pál miért dicséri 
ilyen hosszan és szépen a thessalonikai hívőket? 

Hízelgésből? Vagy önértékelésüket akarja segíteni – 

egyfajta „pszichológiai szakfogás” lenne ez? 
Bizonyára bíztatással, bátorítással teljes mondatok 

ezek – ami az Ige tanulsága szerint lényeges mozdulata 

volt a keresztyén hitnek (egymás felé!). Azonban sokkal 

inkább JELEK megnevezése, melyek tanúskodnak az Atya 

Isten munkájáról, melyekben Jézus rajzolódik ki, 
melyekben „tetten érhető” a Szentlélek munkája – melyek a 

Szentháromság Istent dicsőítik! Ugyanez igaz arra, amikor 

a gyümölcseimet én magam veszem szemügyre. Bíztató 
JELEK azok, hogy „jó úton járok”, hogy Isten 

munkálkodik bennem, hogy tényleg hívő vagyok: változok, 

gyümölcsözik hitem! Ennek szabad, lehet örülni! Ez az 

öröm bátorít, lelkesít, továbblendít és (ami ezeknél is 
fontosabb) Isten dicsőítésére indít! 

Amikor Pál apostol a thessalonikaiakat dicséri, 

tulajdonképpen bennük Jézust látja meg, a Szentlélek 
munkáját fedezi fel (e g y  k ö z ö s s é g b e n  –  é s  

a n n a k  t a g j a i b a n ! ), és végső soron Istent dicsőíti. 

Ennek csak áldott hozadéka a „pozitív visszajelzés adta” 
buzdítás! 

 

KONKRÉTAN… 
 

Ez a dicséret nem általános – hanem egészen konkrét. 
(Milyen fontos ez a fajta konkrétság…! [**]) Arra is jó ez a 

kis felsorolás, hogy magával ragadó, lelkesítő példát 

adjon: ezek velünk is megtörténhetnek! Hiszen ugyanaz a 
Lélek munkálkodik bennünk is! (Szükségünk is van 

effélére, mert annyi kiábrándító dolgot látunk egyházon 

kívül és sajnos az egyházban is – ez a „pozitív híradó 
kategóriája”! [**]) 

Lássuk hát, milyen gyümölcsöknek örülhettek a 

thessalonikai hívők – hátha mi is találunk egy-két 

gyümölcsöt közülük a mi életünkben! A Gal 5-ben, a 
Lélek gyümölcseiről szóló felsorolás is alkalmas minderre 

– most ennek a sornak a konkrétságába „merüljünk bele”; 

és örüljünk, ha egy-egy hajtás ezekből vagy netán érett 
gyümölcs ott van az életünkben. Örüljünk neki, és 

dicsőítsük az Urat érte! [Ezeket most T/1-ben fogalmazom 

meg, tehát közösségként – de legtöbbet E/1-ben is 

érhetjük, mondjuk majd végig úgy is magunkban!] 
 

 Örüljünk jó cselekedeteinknek, szolgálatainknak! ➢ 

„hitből eredő munkátokat” („szeretetből jövő 
fáradozásotokat”)  

 Örüljünk, ha elolthatatlan reménység jár ár bennünket! 

➢ „a mi Urunk Jézus Krisztusba vetett reménységetek 
állhatatosságát” 

 Örvendezzünk afelett, hogy megválttatásunk Örömhíre 

nem rideg tan számunkra, hanem sokféle 
bizonysággal, bizonyossággal teljes Élet! Amikor 

„szinte észrevétlenül megy át az Istentisztelet a 

mindennapi életbe, és a mindennapi élet 
Istentiszteletbe”. (Joó Sándor) ➢ „a mi 

evangéliumunk nemcsak szavakban jutott el hozzátok, 

hanem erővel, Szentlélekkel és teljes bizonyossággal” 

 Örülhetünk annak is, hogy ott állunk a sor végén, és 
követjük mi is Jézust – évszázadok hitvallóinak 

nyomában! ➢ „követőinkké lettetek, és az Úréi”  

 Örüljünk, hogy akkor is kitartottunk Isten Igéje mellett, 
amikor ez hátrányokkal, bántással járt! ➢ „amikor sok 

zaklatás ellenére a Szentlélek örömével fogadtátok be 

az igét” 
 Örülhetünk annak is, ha valaki számára mi válhattunk 

hitbeli példákká! ➢ „Példává is lettetek minden hívő 

számára”  

 Örvendezhetünk azért is, ha hitünket mások nemcsak 
észrevették, hanem „kedvet csináltunk másoknak a 

hithez”, ha a „lángot tovább tudtuk adni”! ➢ „tőletek 

terjedt tovább az Úr beszéde” („mindenhová eljutott 
a ti Istenbe vetett hitetek híre”) 

 Mennyi mindennek örülhetünk: így annak is, ha jó 

vendégfogadók tudtunk lenni – fizikai- és lelki 

értelemben is szeretettel tudtunk fogadni másokat…! 
➢ „milyen fogadtatásban volt részünk nálatok” 

 Örömünk lehet abban is, ha „kihullottak kezeinkből” 

bálványaink, ha kidobtunk minden „isten-pótlékot”! ➢ 
„hogyan fordultatok a bálványoktól Istenhez, hogy az 

élő és igaz Istennek szolgáljatok” 

 
Végezetül hadd hívjam fel a figyelmeteket a 

szövegben megbújó kicsiny szóra: „választottak vagytok”! 

Igen, a kiválasztottságunk bizonyságai ezek – Istenhez 

tartozunk.  
Van-e ennél jelentősebb kérdés, mindent eldöntő 

meggyőződés Advent idején? Ha ki vagyok választva, 

akkor rám is igaz Pál adventi mondata: „várjátok a 
mennyből Jézust, az ő Fiát, akit feltámasztott a halottak 

közül, aki megszabadít minket az eljövendő haragtól”! 
       Sóskuti Zoltán 


