
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 AZ ISTENTISZTELET LITURGIÁJA: 
 
 

  CSEND – Istentisztelet előtt 5 perccel 
 
 

➢➢ Ráhangoló kérdés: 
 Mi segíthetne abban, hogy Isten üzenetét 

elmondjam akár a legellenszenvesebb, akár a 

leginkább reménytelennek tűnő embernek? 

 

 

  Köszöntés 

  Fennálló ének: 89: 1 („Az Úrnak irgalmát…”) 

  Fő ének: 396   („Ébredj, bizonyságtévő lélek…”) 
 

  Fohász  
  Olvasmány (ld. középen  ) 

   Imádság 

  Gyermekek az Úr asztala körül  
 

  Igehirdetésre készítő ének: KÉ 24  
(„Tégy újjá lelkem mélyén…”) 

  Alapige (ld. középen  ) 

 Igehirdetés [ld:  a túloldalon] 

  Csendes ima 

  Ráfelelő ének: 

Irgalmas Istenünk jóságát, 

Mindörökké éneklem. 

 Bizonyságtétel (Rácz József) 

  Imádság 

  Miatyánk 
 

  Hirdetések (ld. jobb oldalon  ) 

  Születésnaposok köszöntése 
 

  Záróének: 397 („Ó, Sion ébredj…”) 

  Áldás 

  HIMNUSZ 

BUDAPEST-RÁKOSKERESZTÚRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG  Bp. 1173 Pesti út 31.     weblapunk: keresztur.wbi.hu  
   Bank: OTP 11784009-22222820      Keresztúri Református Misszió Alapítvány: 18195998-1-42 

Lelkipásztoraink:  Sóskuti Zoltán  06-30-822-5435; parókia: 209-4267;  lp.rkeresztur@gmail.com  Fogadó óra: szerda 15.00-18.30 +megbeszélt időpontban  szabadnap: csütörtök  

 Jani Lívia  06-30-835-4917; parókia: szoborka@gmail.com  Fogadó ója: kedd 15.00-18.30 +megbeszélt időpontban   szabadnapja: szerda  

   Gondnokunk:   Dr. Hajdú Csaba   30-618-7651  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 Szabó Zsuzsánál  707-2630;06-70-3216838  szzsueva@gmail.com 
 

 

 GYÜLEKEZETI HIRDETÉSEK: 
 

 Jövő heti alkalmaink:  
 Kedd 1000 Baba-Mama Kör  Szerda 900: 

Bibliaóra  Szerda 1630 Felnőtt Közösségi Hittanóra 

 Péntek 1630 KonfIFI  Péntek 1800 Ancora IFI  

Vasárnap 900: Kánon Kör illetve Imakör  Vasárnap 

1000: Istentisztelet és gyerek-Istentisztelet;  Házi 

Biblia Körök 7 csoportban  

 E héten temettük Dr. Sebestyén Kálmán 

testvérünket, Isten adjon erőt az övéinek…! 

 Esperesi kezdeményezés: imádkozunk 

vasárnaponként Egyházmegyénk egy-egy 

gyülekezetéért… 

 Megszületett: Bors Levente László 

 HÁZAS HÉTVÉGE: 2019. február 16-17. Vác, 

(jelentkezni lehet Rácz Kornéliánál 3000 Ft/fő 

előleggel) 

 A gyengén hallóknak van segítség 

Istentiszteleten… 

 Közös gyülekezeti programot tervezünk (min 

10 fő esetén): A CORVINA KÖNYVTÁR budai 

műhelye c. kiállítás megtekintése jan. 26.-án az 
Országos Széchényi Könyvtárban, jelentkezés: 

Szabó Zsuzsánál 

 A LELKI KÖNYVTÁRRÓL működéséről illetve 

a könyvterjesztés hirdetése 

 ÖKUMENIKUS IMAHÉT alkalmai: 

o január 20. vasárnap 17 óra: Kovács Béla 

író előadása (evangélikus templom) 

o január 21. hétfő 18 óraí: közös 

Istentisztelet (a mi templomunkban), 

utána szeretetvendégség (kérjük, 

hozzunk erre süteményeket…)  

 Adatvédelmi (GDPR) adatlapot!!!! 

 Többgenerációs Nyári Gyülekezeti Tábor:  

Szajol. július 14-19. (jelentkezés márciustól) 

 

II SS TT EE NN TT II SS ZZ TT EE LL EE TT   
  2019.  JANUÁR 13.    

 

„Ízelítő az ósz-i prófétákból” sorozat/7. 

„É N  N E  S Z Á N J A M ? ” címmel 
 Igét hirdet: Sóskuti Zoltán lp  

 

 OLVASMÁNY: JÓN 3,4-4,11 

 

 ALAPIGE: JÓN 4, 9-11 

 
„Akkor Isten ezt kérdezte Jónástól: Igazad van-e, amikor 

haragszol e miatt a bokor miatt? Ő így felelt: Igazam 

van! Haragszom mindhalálig! Az Úr ezt mondta: Te 

szánod ezt a bokrot, amelyért nem fáradtál, és amelyet 

nem te neveltél, amely egyik éjjel felnőtt, másik éjjelre 

pedig elpusztult. Én pedig ne szánjam meg Ninivét, a 

nagy várost, amelyben több mint tizenkétszer tízezer 

ember van, akik nem tudnak különbséget tenni a jobb és 

a bal kezük között? És ott az a sok állat is!” 

 

 

Ma, Egyházmegyénkből  

az ÚJP ALO TAI  REFO RM ÁTUS  GY ÜLEKEZE TÉ R T imádkozunk 

 

 

FELNŐTT KÖZÖSSÉGI HITTANÓRÁK 2019-ben (kéthetente):  

idei első alkalom: január 16. szerda 1830 

 TTéémmáánnkk:  

„Mária és Jézus találkozásai – a katolikusok illetve a 

reformátusok hozzáállása Máriához…" 

 

mailto:lp.rkeresztur@gmail.com
mailto:szoborka@gmail.com
mailto:szzsueva@gmail.com


ISTEN SZERETI NINIVÉT. Jónás számára ez érthetetlen, 

idegen, elfogadhatatlan. Isten tanítgatja őt erre. 
Általánosan: Isten szereti az embert, teremtményeit – 

minden embert, minden teremtményét; egészen konkrétan a 

buszon veled szembeülőt is. Ezt nehéz nekünk is megérteni, 

elfogadni. Példák: [egy szörnyű buszút]**; különösen gonosz 

emberek környezetünkben; rosszindulatú rokonok, 
munkatársak; istentelen világ 

Jónás nem akar Ninivébe menni,  mert pogány nép (nem 
tartoznak Isten kiválasztott népéhez),  mert vad és durva nép 

(ld.: Náhum könyvében),  mert Izrael ellensége, veszélyes 

nép. 

És mi? Minket nem az akadályoz a szenvedélyes misszióban, 
hogy  undorodunk, megvetjük a hitetleneket, és  

tulajdonképpen elítéljük a világot és  a vesztüket várjuk? 
Jónás is így tette. „Felült az árnyékos tribünre”, hogy 

megnézze miként pusztul el a gonosz, istentelen város, miként 

teljesedik be egymondatos próféciája: „Negyven nap, és 

elpusztul a város.” 
Talán mi is várjuk, hogy Isten végre mutassa meg magát, 

cselekedjen, ne tűrjön tovább, tegyen igazságot, álljon bosszút, 

„igazolja” a hitünk igazságát a pogány istentelen világ előtt... 

Ahogy Babits Mihály írja Jónás könyve című oly fontos, élete 

végén írt, személyesen és mélyen átélt versében: 

„Mi közöm nékem a világ bűnéhez? 

Az én lelkem csak nyugodalmat éhez. 

Az Isten gondja és nem az enyém: 

senki bajáért nem felelek én.” 

Két dolgot nem értünk: egyrészt Isten vár az ítélettel; 

másrészt minket küld ellenségei felé. Ez Jónás esetében is így 

volt és ma is így van ránk nézve. 

Belső érzéseink és Isten „hozzáállása" között feszül sok ó- 

és (még inkább) újszövetségi történet, az első keresztyének 

ereje a Római Birodalomban és annak arénáiban, 

misszionáriusok és hitvalló közösségek, szerzetesek, 
mozgalmak, gyülekezetek...! Mind-mind benne az istentelen 

világban - éppen feléjük fordulva! 

Ugyanis Isten ó- és újszövetségi népe éppen azt kapta 

feladatul, hogy képviselje és hirdesse az Urat a pogányok 

között; hogy térítse meg gonoszságukból a elvadult népeket; 

és ezek kiteljesednek, az ellenség szeretetével együtt az 

Újszövetségben. 

Valljuk meg őszintén: sokszor nagy a feszültség bennünk e 

kettő között: a számunkra már idegen, istentelen, ellenséges, 

taszító és félelmetes világ illetve az őket szerető, éppen feléjük 
indító Isten között! Megint csak Babits szavain át: 

„Így szólott Jónás, s szeme vérbeforgott, 

kimarjult arcán verítéke csorgott, 

de az árusok csak tovább nevettek, 

alkudtak, csaltak, pöröltek vagy ettek, 

s Jónás elszelelt búsan és riadtan 

az áporodott olaj- s dinnyeszagban" 

Bizony Jónás módjára mi is menekülőre fogjuk. Ha 

belefogunk is, egészen megborzongunk sokszor az 

értetlenségen, gúnyon, elutasításon, keménységen, ami fogad 

minket, ahogy elindulunk az emberek felé Isten Üzenetével. 

Úgy vagyunk, mint Jónás a ninivei piactéren Babits versében: 

„…mert vétkesek közt cinkos aki néma. 

Atyjafiáért számot ad a testvér: 

nincs mód nem menni ahova te küldtél. 

Csakhogy a gonosz fittyet hány a jóra. 

Lám, megcsufoltak, Egek Alkotója! 

Szolgádat pellengérre állitották, 

mert gyönge fegyver szózat és igazság. 

Nincs is itt haszna szépszónak s imának, 

csak harcnak és a hatalom nyilának. 

Én Jónás, ki csak a Békét szerettem, 

harc és pusztulás prófétája lettem. 

Harcolj velük hát, Uram, sujtsd le őket! 

Irtsd ki a korcs fajt s gonosz nemzedéket, 

mert nem lesz addig igazság, se béke, 

míg gőgös Ninive lángja nem csap az égre." 

Vagy Jónás módjára mi sem számítunk igazán 

megtérésükre. Nem hisszük el már igazán házastársukról, 
unokáinkról, szomszédunkról, munkatársunkról, hogy 

megtérhet – sőt, legyintünk: „Á, ő reménytelen eset!” 

Ebben a prófétai könyvben nem a próféta tanít minket, 

hanem az a fókusz, ahogyan Isten kézbe vesz egy vonakodó 

embert. 

MI GYŐZHETI LE A "NINIVÉVEL" KAPCSOLATOS FÉLELMET, 

UNDORT, ÍTÉLKEZÉST, HARAGOT, HITETLENSÉGET BENNÜNK? 

Erre ad választ mai Alapigénk!  

„Én pedig ne szánjam Ninivét (Szt. István r,kat. ford.: "én ne 

irgalmazzak Ninivének"), a nagy várost, a melyben több van 

tizenkétszer tízezer embernél, a kik nem tudnak különbséget 

tenni jobb- és balkezük között, és barom is sok van?! (Károli: 

„és igen sok állat?") 

A „szánjam" szó mögött a héberben olyan szó áll, mely ezt 

jelenti: „megőrizni, megmenekíteni". Egy angol fordításban 

így adják vissza: „megkímél, megóv"; míg a Luther-féle német 

fordítás azt a szót használja, melynek jelentése: „sír valaki 
után, sajnál, megesik rajta a szíve”. A magyar fordítások is 

valami mélyebbre mutatnak Isten lényét tekintve: szánalom, 

irgalom... Igen, Isten így néz az emberre.  

Isten hatalmáról is szól ez a történet – arról, hogy mit kezd a 
hatalmával. Isten Úr a tenger, a vihar, a cethal felett, a 

napsütés felett, és Jónás felett is; sőt Úr Ninive népe felett is!  

Mindent az Úr mozgat – és az emberi bűn, engedetlenség 

ellenére is meglátszik ez a hatalma és benne az ember iránti 
türelme, szeretete, irgalmas, szánalma, „tevékeny kegyelme”! 

Az irgalmasság szó Isten útját jelenti, azt az „utat”, amelyet 

ő jelölt ki, és amelyen ő járt elsőként. „Az Úr minden útja 
irgalom és igazság” (Zsolt 25,10). Irgalom ebből fakadóan az, 

amit Isten tesz, az ő cselekvése azok felé, akik nyomorban 

vannak: „Ujjongva örvendek irgalmasságodnak, hisz 
megláttad megalázottságomat, észrevetted ínségemet” (Zsolt 

31,8). Isten irgalmassága ő maga. Isten számára annak lenni, 

aki ő, annyi, mint kegyesnek és irgalmasnak lenni. De ez az, 

ami az emberben is a beteljesülés. Ugyanis Istennek ettől az 

irgalmasságától várhatja az ember a végső megváltást. Ennek 

átélése, átérzése vezethet el bennünket az irgalmasságig. 

„Boldogok az irgalmasok, mert ők irgalmat nyernek” (Mt 5,7). 
Az irgalmasoknak Jézus nem ígér mást, mint amit azok már 

élnek: irgalmasságot. Ami emberré teszi az embert, az az, 

hogy részt vegyen Isten életében, az ő irgalmában, s így az ő 

irgalmával koronázott ember a beteljesült ember. (Srtl.Karm. 

alapján) 

Erre akar hívni minket, tanítgatni erre. (Jónást a kiszáradt 

növénnyel, minket most Jónás történetével.) Az ember szánja, 

sajnálja, ha tönkre megy az, amit ő alkotott, ha elveszti, ami 
az övé. [Összetört óra története]** Hát Isten ne érezne így?  

Mivel is kezdtük? [Isten szereti Ninivét. Általánosan: Isten 

szereti az embert, teremtményeit – minden embert, minden 

teremtményét; egészen konkrétan a buszon veled szembeülőt 

is…] A MISSZIÓ ezzel kezdődik, nem mással… Nekünk marad 

a feladat. Menni, vinni, lenni, szólni, adni, szánni, irgalmazni, 

AKKOR IS, HA… MÉGIS, MÉGIS… Szeretni. 

 „Bizd azt reám, majd szétválasztom én. 

A szó tiéd, a fegyver az enyém. 

Te csak prédikálj, Jónás, én cselekszem. 

Ninive nem él örökké. A tök sem, 

s Jónás sem. Eljön az ideje még, 

születni fognak újabb Ninivék 

és jönnek új Jónások, mint e töknek 

magvaiból új indák cseperednek…” 

Bízva az Úrban. Mert, ahogy a Régiek mondták: a missziót 

Isten végzi, olykor velünk, olykor nélkülünk, olykor ellenünkre 

is…                 Sóskuti Zoltán 


