
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 AZ ISTENTISZTELET LITURGIÁJA: 
 

 

  CSEND – Istentisztelet előtt 5 perccel 
 

 

 Ráhangoló kérdés: 
 Mit jelent számomra Krisztus ismerete?  

 

 

  Köszöntés 

  Fennálló ének: 84:1 („Ó seregeknek Istene…”) 

  Fő ének: KÉ11 („Jöjj az Úr vár reád…”) 
 

  Fohász  
  Olvasmány (ld. középen  ) 

   Imádság 

  Gyermekek az Úr asztala körül  
 

  Igehirdetésre készítő ének: 463:2  
(„Isten élő Lelke jöjj, légy vezérem itt…”) 

  Alapige (ld. középen  ) 

 Igehirdetés [ld:  a túloldalon] 

  Csendes ima 

  Imádság 

  Miatyánk 
 

  Hirdetések (ld. jobb oldalon  ) 

  Születésnaposok köszöntése 
 

  Záróének: KÉ21 („Rejts most el…”) 

  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;  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  Péntek 1630 KonfIFI  Péntek 1800 

Ancora IFI  Vasárnap 900: Kánon Kör illetve Imakör 

 Vasárnap 1000: Istentisztelet és gyerek-

Istentisztelet;  Házi Biblia Körök 7 csoportban  

 Beszámoló: Kisfecske-Sasfészek délután 

 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!!!! 

 Esperesi kezdeményezés: imádkozunk 

vasárnaponként Egyházmegyénk egy-egy 

gyülekezetéért… 

Felnőtt Közösségi Hittanóra: január 30. 1830, 

„Mária és Jézus találkozásai – a katolikusok 

illetve a reformátusok hozzáállása Máriához…" 

 Keresztkérdések-sorozat: márc. 19. 1830!!!  

 HÁZAS HÉTVÉGE: február 16-17. Vác, 

(jelentkezni lehet Rácz Kornéliánál 3000 Ft/fő 

előleggel) 

 Konfifi-ifi hétvége: ápr. 26-28.  

 A gyengén hallóknak van segítség 

Istentiszteleten… 

 Közös gyülekezeti programot): A CORVINA 

KÖNYVTÁR budai műhelye c. kiállítás 

megtekintése jan. 26.-án az Országos Széchényi 

Könyvtárban, jelentkezés lezárult, elfogytak a 

helyek.  

 Többgenerációs Nyári Gyülekezeti Tábor: 

Szajol. július 14-19. (jelentkezés márciustól) 
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„Ízelítő az ósz-i prófétákból” sorozat/8. 

„M I R E  V A G Y  J Ó ? ” címmel 
 Igét hirdet: Jani Lívia lp  

 OLVASMÁNY: JN 15,1-8 
1 Én vagyok az igazi szőlőtő, és az én Atyám a szőlősgazda. 2 Azt a 

szőlővesszőt, amely nem terem gyümölcsöt énbennem, lemetszi, és 

amely gyümölcsöt terem, azt megtisztítja, hogy még több 

gyümölcsöt teremjen. 3 Ti már tiszták vagytok az ige által, amelyet 

szóltam nektek. 4 Maradjatok énbennem, és én tibennetek. Ahogyan 

a szőlővessző nem teremhet gyümölcsöt magától, ha nem marad a 

szőlőtőn, úgy ti sem, ha nem maradtok énbennem. 5 Én vagyok a 

szőlőtő, ti a szőlővesszők: aki énbennem marad, és én őbenne, az 

terem sok gyümölcsöt, mert nélkülem semmit sem tudtok 

cselekedni. 6 Ha valaki nem marad énbennem, kivetik, mint a 

lemetszett vesszőt, és megszárad; ezeket összegyűjtik, tűzre vetik és 

elégetik. 7 Ha megmaradtok énbennem, és beszédeim megmaradnak 

tibennetek, akkor bármit akartok, kérjétek, és megadatik nektek. 8 

Az lesz az én Atyám dicsősége, hogy sok gyümölcsöt teremtek, és 

akkor a tanítványaim lesztek.  
 

 ALAPIGE: EZ 15 
1 Így szólt hozzám az Úr igéje: 2 Emberfia! Mivel különb a 

szőlőtőke fája a többi fánál, és a szőlővessző, ha az erdő fái közé 

kerül? 3 Fölhasználják-e a fáját, hogy valamit készítsenek belőle? 

Használják-e cöveknek, hogy mindenfélét akasszanak rá? 4 Inkább 

tűzbe dobják, hogy az megeméssze. És ha a két végét megemésztette 

a tűz, ha már a közepe is parázslik, alkalmas-e még valamire? 5 

Hiszen amíg ép volt, addig sem készült belőle semmi. Hát ha tűz 

emészti és parázslik, készülhet-e belőle valami? 6 Ezért így szól az 

én Uram, az Úr: Ahogy az erdő fái közé került szőlőtőke fáját tűzbe 

dobom, hogy az megeméssze, úgy dobom oda Jeruzsálem lakosait. 7 

Ellenük fordítom arcomat. Tűzből kerültek ki, tűz emészti meg őket. 

Majd megtudják, hogy én vagyok az Úr, amikor ellenük fordítom 

arcomat. 8 Pusztasággá teszem az országot, mivel hűtlenséget 

követtek el – így szól az én Uram, az Úr.  

 

Ma, Egyházmegyénkből  

a TÖRÖKŐRI  REFORM ÁTUS GYÜLEKE ZETÉRT   

imádkozunk 
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Zsúfolt időszak a mostani a fiatalság számára – 

tegnap írták a központi felvételit a gimnáziumba 

jelentkezni vágyók, ráadásul közben félévzárás is 

van. Nemsokára kiderül, mire volt elég mindaz a 

tudás, amit eddig gyűjtöttek, amiről így vagy úgy 

számot adtak. Mire elég a tudásom? Mire vagyok 

elég én magam? Mire vagyok jó?  

Nem csak a fiatalok kérdése ez, az egész életünket 

átszövi – a mindenre képes vagyok és a semmire se 

vagyok jó végpontok közötti ingadozásunk. Ez az 

ingadozás Isten választott népét is jellemezte. Az 

általunk is ismert történelmük során (az 

Ószövetségben) is számtalan példát találunk arra, 

amikor kicsiny hitűek voltak és inkább nem kértek 

volna a feladatból, amit Isten nekik szánt. (pl. Mózes 

– küldj mást; honfoglalás) De éppígy találunk példát 

az ellenkezőjére is, amikor a választott nép visszaélt 

kiválasztottságával, azt gondolták, bármit tehetnek, 

hiszen Isten úgyis velük van. A haszontalan 

szőlőtőke példázata is egy ilyen korban szólt. 

Figyeljük meg, hogyan teszi helyre Isten a mire vagy 

jó? kérdésre adandó választ, hogy az ítéletes, kemény 

szavak örömüzenetté válhassanak számunkra. 

 

A példázatot olvasva, még a városi embernek is 

világossá válik, hogy a szőlő faanyagnak igazán 

hitvány. Mivel különb a szőlőtőke fája a többi fánál, 

és a szőlővessző, ha az erdő fái közé kerül? kérdezi 

az Úr a prófétájától. A válasz pedig igen kemény, 

ironikus – a kérdések sora megmutatja, hogy 

semmire sem alkalmas, a levágott szőlővessző 

minden más fánál értéktelenebb fa. A tölgyből, 

akácból, vagy almafából még lehetne valamit 

csinálni: szerszámot, hangszert, bútort, szép és 

hasznos holmikat. Eltekintve attól, hogy milyen a 

gyümölcs, van-e, vagy nincs: maga a fa anyaga is 

értékes lehet. De a szőlő! A szerszámkészítéshez túl 

törékeny. De még csak arra sem alkalmas, hogy a 

sátrakban (később a házakban) akasztóként 

használják, mert azoknak is erősnek és tartósnak 

kellene lenniük. A szőlővessző azonban semmilyen 

súlyt nem képes megtartani. Haszontalan és 

értéktelen magában, a gyümölcse nélkül, csak tűzre 

lehet dobni. Ami pedig már megégett, végképp 

pusztulnia kell.  

Kívülről nézve, olvasva e sorokat, szigorú, de 

logikus okfejtésnek tűnik mindez. Ám Izráel 

népének olyan lehetett ez, mint, amikor Dávid király 

meghallotta Nátán prófétától, hogy „Te vagy az az 

ember!” Mint, amikor legféltettebb takargatnivaló 

titkunk lelepleződik, amikor az ítélet, a büntetés elől 

nincs hova bújni. A példázatban szereplő szőlő 

ugyanis a választott nép maga. Hogy mondhatott 

Isten ilyen szigorú ítéletet a népe felett? 

Következetlen lenne? Meggondolta magát, és már 

nem szereti őket, nem fontosak számára? Szó sincs 

róla! 

Ezékiel egy olyan korban élt, amikor a két részre 

szakadt országból már csak Júda létezett, de az is 

nagyhatalmak játszótere volt. 20. századi magyar 

történelmet végiggondolva könnyen tudunk 

kapcsolódni ahhoz, amikor kis országként rossz 

szövetségest találtak. Ám hiába a rossz döntések 

sorozata, a babiloni fogság kezdete, a nép nem 

változtatott életmódján: bálványoknál kerestek 

megoldást, Isten egy volt a sok közül, akinek 

hódoltak, törvényeit se tartották meg. Mégis, hittek, 

bíztak abban, hogy Jeruzsálem, Isten lakóhelyül 

választott városa (itt volt a templom), megmenekül. 

Mert ugye ezt Isten mégsem engedheti! 

Kicserélődtek a szerepek – Istennek kellett volna a 

népét szolgálnia. Erre a hűtlenségre, volt az utolsó 

válasza Istennek az ítélet, Jeruzsálem odadobása a 

babiloniaknak. Mert, ha szavaiból nem, tetteiből, az 

ítéletből majd megtudja a nép, hogy Ő az igaz Isten, 

akkor majd ismét visszafordulnak hozzá! Minden 

ezért a visszafordulásért történik. Ezékiellel a 

gazembert hívja a jellem, az igaz hívja a hazugot, a 

csalót hívja a becsapott. Még mindig. 

 

Szeretett Testvéreim! Isten mindenkori népének, 

azaz nektek és nekem is az a feladatunk, hogy jó 

szőlővesszőként gyümölcsöt teremjünk. Nem 

rendkívüli dolgokat vár tőlünk Isten, hanem „csak” 

azt, hogy ismerjük el, Ő az Úr, bízzuk rá magunkat, 

és hűségesen kövessük Őt azzal, hogy minden tőlünk 

telhetőt megtegyünk a magunk helyén, az Ő 

dicsőségére és mások javára. Jézus ezt mondja: 

„Maradjatok énbennem, és én tibennetek. Ahogyan a 

szőlővessző nem teremhet gyümölcsöt magától, ha 

nem marad a szőlőtőn, úgy ti sem, ha nem maradtok 

énbennem. Én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővesszők…”. 

(Jn 15,4-5). A mindenkori választott nép, a 

tanítványok feladata ez a benne maradás. A mi 

életünkön sem teremhetnek gyümölcsök másként, 

csak úgy, ha Krisztus életéből áradnak belénk a 

gyümölcsérlelő erők: a hitünk révén, az imádságunk 

révén, az Igével való foglalkozásunk révén.  

Milyen gyümölcsök látszódnak az éltünkben? Múlt 

héten hallhattuk egyik testvérünk bizonyságtételét. 

Azt, ahogy Isten szép lassan átformálta az egész 

életét, ahogy a gonoszság helyett egyre inkább a 

szeretet uralkodott a szívében. Ez a gyümölcstermés! 

Amikor Isten szeretetével találkozva megjelenik a mi 

életünkben is. Először a lelkünkben, a 

gondolkozásunkban, majd a tetteinkben is. A szőlő 

nem mamutfenyő, nem látszik messziről, de a 

gondos nevelgetésnek, metszésnek köszönhetően 

páratlan termést tud hozni. Viszont figyelmeztet is 

bennünket ez az ige: az a szőlővessző nem terem 

gyümölcsöt, amelyik nincs hozzánőve, beoltva a 

tőkébe, amelyik nincs vele érintkezésben, 

életközösségben. Az ilyen szőlővessző viszont 

elkallódik, fák közé keveredik, nem jó semmire, csak 

hogy a tűzre vessék.  

 

Szeretett Testvéreim! Mire vagyunk „jók”? Arra, 

hogy Isten gyermekeiként éljünk, hogy olyanok 

legyünk, akinek Ő munkálkodik az életében. Nincs 

ennél nagyobb kiváltság, méltóság a földön! Mindez 

azonban nem a mi érdemünk, nincs mire gőgös 

büszkeséggel tekintenünk, ajándékképpen kapjuk!  
  

               Jani Lívia 


