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  Köszöntés 
 

  Fennálló ének: 329:2 („Nem éltem még…”) 
 

  KERESZTELÉS: Elek Ádám és Dávid 
 

  Gyermekek az Úr asztala körül  
 

 Igehirdetésre készítő ének: 287 
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 A Rákoscsabai Jókai Mór Református 
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 GYÜLEKEZETI HIRDETÉSEK: 
 

 Beszámolók:  KonfIFI;  Fecskefészek délután 
 Jótékonysági céllal Bakos János gyülekezeti 

testvérünk felajánlotta, hogy készít 100 db 
kalotaszegi motívumokkal díszített ládikót. Jövő 
héttől áruljuk 1000 Ft-ért. A befolyt összeget a Jókai 
Református Ált. Iskolának ill. gyermekeink 
kertészkedésére fordítjuk fele-fele arányban. 

 Jövő heti alkalmaink:  
 Kedd 1000 Baba-Mama Kör  Szerda 900: 
Bibliaóra   Csütörtök 1700 Játék Klub  Péntek 
1630 KonfIFI   Péntek 1800 IFI  vmint.: Házi Biblia 
Körök  Vasárnap 900: Kánon Kör   Vasárnap 
1000: Istentisztelet és gyerek-Istentisztelet ;  Házi 
Biblia Körök 7 csoportban  hittanórák 

 Március 12. 1830 Presbiteri alkalom 

 Március 14. 1800: Gyerekek közt szolgálók alkalma 
– 1900-tól NYITOTT (Dr. Pecsuk Ottó előadása) 

 Március 17. templomi kertészkedés Kisfecskéknek 
(info: Újvári Melindánál) 

 Március 25. 1530 : Húsvéti gyerekdélután – 
megköszönjük, ha süteményekkel hozzájárulnak 
a Testvérek alkalmunkhoz 

 Március 25-én a KeReTeseken kívül összevont 
csoportok lesznek, melyre SEGÍTŐKET keresünk 

 A GYÜLEKEZET ISMERETI KURZUS ISMÉT 
MEGVÁLTOZOTT időpontban: ÁPRILIS 22. – 
jelentkezési lap a hirdető polcon 

 „A tanítványság kérdései”-Keresztkérdések II.: 
Ápr. 4-től 7 szerda este –  ápr. 4-től 7 szerda 
este:"A tanítványság kérdései" - Keresztkérdések 
II. (Jelentkezés: Soltész Sándornál személyesen 
vagy mailben (sosan279@gmail.com) 

 KonfIFI Hétvége: Piliscsaba, április 6-8. 
 Nyári táborunk: SZAJOL, 2018. július 1-6 (már lehet 

jelentkezni Rácz Kornéliáéknál) 
 Adó 1%-ok felajánláshoz: Református Egyház: 0066 – 

 

 Istentisztelet  2018. március 11.  
 

 „LÁTNI JÉZUST”  
 

 Igét hirdet: Tavasz Kristóf  lp.. Jókai ig.h. 
Keresztel: Sóskuti Zoltán lp. 

 
 A L A P I G E :  J N  1 2 , 2 0 - 2 8  

 
„Néhány görög is volt azok között, akik felmentek az 
ünnepre, hogy imádják az Istent. Ezek odamentek 
Fülöphöz, aki a galileai Bétsaidából való volt, és ezzel 
a kéréssel fordultak hozzá: Uram, Jézust szeretnénk 
látni. Fülöp elment, és szólt Andrásnak, András és Fülöp 
elment, és szólt Jézusnak. Jézus így válaszolt nekik: 
Eljött az óra, hogy megdicsőíttessék az Emberfia. 
Bizony, bizony, mondom nektek: ha a földbe vetett 
búzaszem nem hal meg, egymaga marad; de ha 
meghal, sokszoros termést hoz. Aki szereti az életét, 
elveszti; aki pedig gyűlöli az életét e világon, örök 
életre őrzi meg azt.  Ha valaki nekem szolgál, engem 
kövessen; és ahol én vagyok, ott lesz az én szolgám is; 
és ha valaki nekem szolgál, azt megbecsüli az Atya. 
Most megrendült az én lelkem. Kérjem azt: Atyám, 
ments meg ettől az órától engem? De hiszen éppen 
ezért az óráért jöttem! Atyám, dicsőítsd meg a te 
nevedet! Erre hang hallatszott az égből: Már 
megdicsőítettem, és ismét megdicsőítem.” 
 



A prédikáció vázlata 
 

- Virágvasárnap játszódik a történet, de mondanivalója már Húsvétra irányítja a 
figyelmünket, sőt, előre utal a misszió korszakára is. Jézus híre eljut az országhatárokon 
túlra, és messziről is érkeznek vallásos érdeklődők. A görög kultúrkörben élő istenfélők is 
szeretnének találkozni Jézussal, mert egyszerűen Jézust látni kell! 
- Nagy dolog, ha valaki igazán érdeklődik Jézus iránt, és nem elégszik meg azzal, ha más 
szemével látja, a hírekből hall róla. Jézust személyesen, saját szemmel kell látni. Olyan 
találkozásra van szükségünk vele, hogy mélyen a szívünkbe vésődjön az ő arca. Lehet, 
hogy sokat tudunk róla, de sorsfordító esemény akkor következik be, amikor 
meggyőződésünkké válik, hogy „Ő miénk, övéi mi.” (395. dics.) 
- Jézus azt szeretné, ha annak látnák, aki valójában, és ne helytelen fogalmaik legyenek a 
Messiásról. Ő jóval több, mint bölcs tanító, csodatévő gyógyító vagy jövőbe látó próféta. 
Aki igazán látni akarja, annak olyannak kell őt látni, mint a földbe vetett búzaszem. A 
mag sűrítve hordozza az életet, ami a maga pompájában és gazdagságában ki is 
bontakozik, de csak akkor, ha a mag elhal. Jézus ezzel saját halálára utal, aminek be kell 
következnie, hogy feltámadása által majd új életet kapjanak azok, akik őt mint Megváltót 
és Szabadítót befogadják. Jézus megdicsőüléséhez hozzá tartozik a kereszthalál, a nélkül 
nem lenne teljes a győzelem az ördög munkái, halál és pokol felett. Krisztus szenvedés és 
halál nélkül nem lenne Krisztus. 
- Azzal, hogy „itt van az óra”, Jézus bejelenti, hogy most fordul célegyenesbe az ő földi 
küldetése, a megváltás elvégeztetik. Onnan tudja valaki, hogy találkozott Jézussal, és 
részesedett az ő jótéteményeiben, ha a nagypénteki magvetésnek gyümölcsei érni 
kezdenek, megteremnek életében. Először is a bűnbánat és a bűnbocsánat, majd egy 
Jézust követő, szolágló életforma.  
- Jézus halálával és feltámadásával új életfolyamat indult el a világban: a misszió, a 
tanítványok gyűjtése, amire Jézus szavai utalnak, amikor sokszoros termésről szól. Új 
korszak kezdődik – ő már nem lesz látható az emberek számára testben, ezért a 
tanítványok feladata lesz láttatni őt. Mind Isten, mind a világ részéről ez az igény 
fogalmazódik meg a tanítványokkal szemben: mutassátok be Jézust!  
- Mai világunk hasonlóképpen sokszínű, mint az akkori hellén világ, s tanítványként az a 
hivatásunk, hogy Jézushoz segítsük az embereket. Sokan sok mindent hallottak már 
Jézusról – ideje, hogy lássák: tetteinkben, magatartásunkban, hozzáállásunkban. Ők 
először nem a Bibliát fogják kézbe venni, hanem életünket fogják olvasni. 
Tanítványként éljük az emberek elé azt a türelmet, szeretetet, könyörületet, 
megbocsátást, erőt, amit Jézustól kapunk! Ez nem a mi teljesítményünk, hanem a golgotai 
magvetésnek az eredménye, Krisztus halálának és feltámadásának gyümölcse. Szánjunk 
időt, figyelmet, erőt, hogy ezek megérlelődjenek bennünk! (2Kor 3,18) 
- Jézus valóságos ember, neki is kísértése volt, hogy foglya marad-e ennek a világnak, 
vagy megnyitja az utat az örökkévalóságba. Tépelődések közt megharcolja az Atya 
akaratára kimondott igen-t.  A tanítvány sem tanítvány, ha nem küzd meg a mulandókhoz 
való vonzódással, s nem harcol a bűn minden formájával szenvedés és halál árán. (Gal 
2,20) Aki vállalja a követést, a Jézust bemutató életet, az követi majd őt az 
örökkévalóságba is. A követőket az Atya majd megbecsülésében részesíti, de addig is 

támogatásáról biztosítja, s nevét megdicsőíti azok életében, akik egyedül az ő 
elismerésére vágyva céltudatosan alárendelik életüket akaratának.                 

 Tavasz Kristóf 

 
______________________________________________________________________________ 
 

Kedves Érdeklődő! 
 

A Rákoscsabai Jókai Mór Református Általános Iskolában két első osztályt tervezünk 
indítani. Az „a” osztály (Kovácsné Szentiványi Andrea) rajz irányultságú, a „b” osztály 
(Batáné Lipták Brigitta) sport irányultságú. Ez abban nyilvánul meg, hogy a rajz, illetve a 
testnevelés tantárgyat szakos tanár tanítja. Azok a gyerekek, akik kedvet kapnak további 
ismeretek megszerzéséhez, azok a délutáni foglalkozásokon ezt megtehetik osztályuk 
irányultágától függetlenül. 
Ilyenek: 

- Rajz 

- Labdajátékok 

- Angol, vagy német nyelv (indulási feltétel: legalább 6 jelentkező)  

Ők 4. osztálytól emelt szinten folytatják a nyelvtanulást. 

Iskolánkban délelőtt folyik az oktatás, délután hagyományos napközi foglalkozás van. 
Iskolánk együttműködési szerződést kötött a Testnevelési Egyetem kézilabda 
szakosztályával. Ennek értelmében szakedzőkkel kézilabda oktatást folytatnak délutáni 
időben. A csapat tagjai az egyetem leigazolt játékosai lesznek, s biztosítják nekik a 
felszerelést, a versenyeztetést, valamint a továbbhaladást is – természetesen a szülőkkel 
egyeztetve. Ennek havi 3000 Ft a tagdíja. 

~ ~ ~ 
Március 22. 1730  Szülői értekezlet 

Kérjük, részvételi szándékukat jelezzék: info@jokaim.sulinet.hu  

Április 7. 9-12  Családi csendesnap 

Kötetlen együttlét sok közös játékkal, ahol jobban megismerhetjük Istent és egymást. 

Címünk: 1171 Budapest, Szánthó Géza u. 60. 

Honlap: http://jokaim.sulinet.hu 

Telefon: 06-1-258-20-15 
Gazdag László 
igazgató 


