
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 AZ ISTENTISZTELET LITURGIÁJA: 
 

  CSEND – Istentisztelet előtt 5 perccel 
 Ráhangoló kérdések: 

 
Milyen úton jársz mostanság? Merre visz ez az út? 

 

  Köszöntés 

  Fennálló ének: 84.1 („Ó seregeknek Istene…”) 

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

  Fohász  
  Olvasmány (ld. középen  ) 

   Imádság 

  Gyermekek az Úr asztala körül  
 

  Igehirdetésre előtt: KÉ12  
(„Jöjj be házam kapuján…”) 

  Alapige (ld. középen  ) 

 Igehirdetés [ld:  a túloldalon] 
 

  Csendes imádság 

  Imádság 
  Miatyánk 
 

  Hirdetések (ld. jobb oldalon  ) 

  Születésnaposok köszöntése 
 

  Záróének: KÉ1 („A mennyben fent a trónusnál…”)   

  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: 
 beszámolók: Keret-konfi délután; Keresztkérdések 

+Reizinger Béla és +Sárközy-Kiss József Attiláné. 

Isten adjon vigasztalást a gyászoló családoknak! 

 Jövő heti alkalmaink:  

 Kedd 1000 Baba-Mama Kör  Kedd 1830 

Keresztkérdések  Szerda 900: Bibliaóra  Szerda 

1830: 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 6 csoportban  

 Március 25. 1800: Bibliakör Vezetők alkalma 

 Március 27. 1830: Felnőtt Közösségi Hittanóra: „Mit 

tanulhatunk a bencés Regulából?” címmel 

 Március 30. 800-1200: Tavaszi templom takarítás 

 Többgenerációs Nyári Gyülekezeti Tábor: 

Szajol. július 14-19. Jelentkezni lehet 10000 Ft/fő ill. 

15000Ft/család előleggel Rácz Kornéliánál és Hidasi 

Zsoltnál 

 Április 14. 15.30-18.00-ig tartjuk Húsvéti gyerek-

délutánunkat: 5-10 éves korú gyermekeket várunk. 

Ehhez regisztrálni kell a honlapunkon. Ezen a 

vasárnapon délelőtt csak a Magocskáknak lesz 

gyermekistentiszteletet. A részvétel ingyenes, sütit 

üdítőt örömmel veszünk! (A gyülekezettől is!) 

 Augusztus 7-12. Káptalanfüredi hittantábor: 1-6 

osztályos gyermekeket várunk a gyülekezetből, és a 

gyülekezethez tartozó iskolák hittanosai közül. A tábor 

ára: 29.000 Ft, testvérkedvezményt és támogatást 

lehet kérni. Anyagi okokból senki ne maradjon otthon! 

Jelentkezés: Oláhné Nagy Anitánál, ápr. 15-ig, 

12000Ft előleggel. 

 KonfIFI-Ancora Hétvége: Érsekvadkert, április 26-28 

(jelentkezés Jani Lívia lelkészünknél) 

 Adó 1%-ok: Református Egyház: 0066; alapítványunk 

adatait lásd alul 
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 „(M)erre?!”  
címmel 

Igét hirdet: Jani Lívia lp  

  O L V A S M Á N Y :  R Ó M  8 , 3 1 - 3 9   

31 Mit mondjunk tehát ezekre? Ha Isten velünk, ki lehet 

ellenünk? 32 Aki tulajdon Fiát nem kímélte, hanem 

mindnyájunkért odaadta, hogyan ne ajándékozna nekünk vele 

együtt mindent? 33 Ki vádolná Isten választottait? Hiszen Isten 

az, aki megigazít. 34 Ki ítélne kárhozatra? Hiszen Krisztus Jézus 

az, aki meghalt, sőt feltámadt, aki Isten jobbján van, és 

esedezik is értünk. 35 Ki választana el minket Krisztus 

szeretetétől? Nyomorúság, vagy szorongattatás, vagy üldözés, 

vagy éhezés, vagy mezítelenség, vagy veszedelem, vagy 

fegyver? 36 Amint meg van írva: „Teérted gyilkolnak minket 

nap mint nap, annyira becsülnek, mint vágójuhokat.” 37 De 

mindezekben diadalmaskodunk az által, aki szeret minket. 38 

Mert meg vagyok győződve, hogy sem halál, sem élet, sem 

angyalok, sem fejedelmek, sem jelenvalók, sem eljövendők, 

sem hatalmak, 39 sem magasság, sem mélység, sem semmiféle 

más teremtmény nem választhat el minket Isten szeretetétől, 

amely megjelent Krisztus Jézusban, a mi Urunkban.  
 

  A L A P I G E :  J N  1 4 , 1 - 6  

1 Ne nyugtalankodjék a ti szívetek: higgyetek Istenben, és 

higgyetek énbennem! 2 Az én Atyám házában sok hajlék van; 

ha nem így volna, vajon mondtam volna-e nektek, hogy 

elmegyek helyet készíteni a számotokra? 3 És ha majd 

elmentem, és helyet készítettem nektek, ismét eljövök, és 

magam mellé veszlek titeket, hogy ahol én vagyok, ti is ott 

legyetek. 4 Ahova pedig én megyek, oda tudjátok az utat. 5 

Tamás erre így szólt hozzá: Uram, nem tudjuk, hova mégy: 

honnan tudnánk akkor az utat? 6 Jézus így válaszolt: Én vagyok 

az út, az igazság és az élet; senki sem mehet az Atyához, csak 

énáltalam. 

Ma, Egyházmegyénkből A BUDAPEST -

RÁKOSCSABAI  REFORMÁTUS GYÜLEKEZETÉRT 

imádkozzunk 
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Mikor álltatok meg utoljára, azon gondolkozva vajon merre 

tart az utatok? Hogy jó úton jártok-e? Vajon merre kellene 

menni? Ma már természetes, hogy az ember a kezében 

tarthatja a világ térképét, hogy jelen időben követheti a 

kocsiját az úton. Ma már, ha útnak indulunk, leginkább 

most és azonnal tudni akarjuk, melyik a legrövidebb, 

leggyorsabb, legkevesebb átszállással járó út szinte 

lépésekre lebontva és ez egészen addig biztonságot is ad, 

amíg le nem merül, otthon nem hagyjuk az adott kütyüt, 

vagy azt nem mondja a GPS, hogy újratervezés. Pont ezért, 

az instant válaszhoz szokott és szoktatott emberek 

világában élve, ha hirtelen nem találjuk a helyes irányt, az 

igencsak feszültté tehet bennünket. Merre tovább? 

De mi ez a feszültség ahhoz képest, amikor a tulajdon 

életünkben tapasztaljuk meg ugyanezt. Amikor a jól 

megszokott, bejáratott utak helyett újakon lehet, vagy kell 

elindulni. Mi történik akkor, amikor nem tudjuk merre 

tovább? A mai alapigénk is egy ilyen helyzetben szólt 

eredetileg a tanítványokhoz, de szól ma is hozzánk, hogy 

térképet adjon az életünkre nézve. A térképnek három 

részéről szeretnék ma szólni: a kiindulási pontról, az úti 

célról, illetve az útról magáról. 
 

Az indulási pont 

A jó irány megtalálásának első lépése, megérteni, hogy hol 

vagyunk. A felolvasott párbeszéd az utolsó vacsora után 

hangzik el. Ott, nagycsütörtök este is különös, megrendítő 

dolgok történtek a tanítványokkal, amik közel sem a 

hétköznapi rutinhoz tartoztak. Mielőtt leültek vacsorázni, 

Jézus, a Mester, maga mosta meg a lábukat – Ő szolgált 

nekik. Aztán vacsora közben Júdás felugrott az asztaltól és 

elment, otthagyta őket, hogy elárulja Jézust. Péter pedig 

szokás szerint hősködött, hogy ő sosem tenné ezt, csakhogy 

Jézus szerint a kakas nem szólal meg addig, míg háromszor 

meg nem tagadja Őt, vagyis hajnalig mindez megtörténik! 

Jézus mindeközben arról beszél, hogy itt fogja hagyni őket, 

majd mégis azt mondja: „Ne nyugtalankodjék a ti szívetek: 

higgyetek Istenben, és higgyetek énbennem!” 

A tanítványok Jézussal más minőségben élték az életüket, 

csodákat láttak, most pedig nonsense dolgok történnek. Mit 

lehet erre reagálni? Mit lehet akkor tenni, ha mérhetetlen 

fájdalom van az életünkben, mert elveszítettünk valakit, 

akit szerettünk? Mit lehet akkor tenni, amikor sosem elég a 

24 óra? Mit lehet akkor tenni, amikor kigúnyolnak a 

hitünkért? Mit lehet akkor tenni, amikor megrendül a 

szívünk? Júdás az árulást választotta, Péter a tagadást fogja: 

az egyik az ellenséghez áll át, a másik szökni igyekszik. 

Jézus pedig ma is azt mondja: higgyetek Istenben, és 

higgyetek énbennem! Nem azt kéri, hogy őrizd meg az 

önuralmad, mindig minden körülmény között, hanem azt, 

hogy higgy – higgy Istenben és higgy Őbenne, mert csak ez 

lehet a megrendültségnek az orvossága: a folyamatos 

bizalom. Bizalom Istenben és Jézusban. 
 

Az úti cél 

Önmagában azt látni, hogy okom van a megrendülésre (és 

ezt Jézus is elismeri) és azt hallani, hogy benne való 

bizalom megtarthat az úton, még nem segít abban, hogy 

továbbinduljak. Ahogy Seneca mondta: „Semmilyen szél 

nem kedvez annak, aki nem tudja, melyik kikötőbe tart.” 

Kell egy cél, egy úti cél. Jézus erre mondta: Az én Atyám 

házában sok hajlék van; ha nem így volna, vajon mondtam 

volna-e nektek, hogy elmegyek helyet készíteni a 

számotokra? Az Atya házában elegendő hely van, minden 

tanítvány számára – ezért se aggódjatok, mert ha elindultok 

az úton, biztosan lesz hely számotokra. Nem is akármilyen, 

hanem maradandó! Ez a mennyei lakás, örökkévaló, 

állandó, végleges, az Atya közvetlen közelében, az ő 

részéről a számodra elkészítve, ide vár. Tanítványként nem 

a semmibe tart az életünk, hanem Istenhez, az örök 

boldogságba, teljességbe. Ez az üdvösség állapota, amikor 

Isten az emberrel van – szoros és végérvényes 

életközösségben. 

Voltatok-e már úgy vendégségben, hogy azt éreztétek, 

tényleg vártak rátok, készültek rátok? Egyrészt szívet 

melengető, amikor az embernek ilyen élményben van része, 

másrészt hatalmas biztonságot is tud adni az, hogy 

ismernek és így fogadnak be. De, amiről Jézus beszél, 

sokkal több ennél: mert nem csak egy átmeneti helyzetről 

szól, egy óráról, egy pár napról, hanem az állandó 

valóságról. Ezt nem kezdi ki az idő vasfoga, nem tud 

elromolni, nem kell attól tartani, hogy elvész, hogy egyszer 

már nem látnak szívesen, vagy eltűnik onnan az, akit 

szeretünk. Az Atya házában a maradandóság a biztonságot 

jelenti. 
 

Az út maga 

Kirándulásokról, nagy múzeumok látogatásáról vagy akár 

bevásárlóközpontokból is ismerős lehet számunkra a 

tájékoztató tábla: merre vezetnek az ösvények, hogy tudjuk 

bejárni a termeket, melyik boltot hol találjuk. Ezen 

általában piros pacával jelzik, hol állunk – megnézhetjük, 

hol akarunk kikötni és máris indulhatunk. Lehet, hogy nem 

találjuk meg elsőre, de előbb-utóbb sikerül. Csakhogy az 

Atya háza egyetlen térképen se szerepel. Nem látjuk, tehát 

nem tudjuk, hol van. Ezért is fakad ki Tamás: Uram, nem 

tudjuk, hova mégy: honnan tudnánk akkor az utat? Hogyan 

találhatnánk meg a mennyei hajlékot? Jézus pedig válaszol: 

Én vagyok az út, az igazság és az élet; senki sem mehet az 

Atyához, csak énáltalam. Tamás, a tipikus racionális 

tanítvány, aki szereti a kézzelfogható dolgokat, mert az 

érthető. Szeretne egy korrekt leírást, módszert, megoldást 

az út keresésére. Jézus azonban nem módszert ad, hanem 

ismét a vele való kapcsolatra hív! Nem azt mondja, hogy 

gyertek, én adok utat, igazságot, és életet, hanem azt 

mondja Ő maga az. Egyedül Ő képes arra, hogy ezt a 

tökéletes, mennyei szférát összekösse az emberek világával, 

egyedül ő képes arra, hogy szenvedése, kereszthalála, 

feltámadása által számunkra elérhető, megragadható 

valósággá tegye az örök életet, a hajlékot az Atya házában. 

Nincs más megváltó, szabadító. Krisztus nélkülözhetetlen 

az embernek – nem lehet megkerülni, lecserélni, elegyíteni, 

ha Istenhez szeretne eljutni. De Krisztus elég is mindehhez, 

ez az örömhír! Ő a szükséges és elégséges feltétel. Krisztus 

az út, mert ő az igazság, aki megmutatta, milyen Isten; és az 

élet, aki felett nem győzedelmeskedhetett a halál. Mit jelent 

ez a hétköznapokra, nehéz helyzetekre nézve? Hogy 

Jézussal együtt élünk, Őt keresve, Őt szeretve, Neki 

engedelmeskedve leszünk részesei az életének, akkor pedig 

jó úton, rajta fogunk járni. Mert keresztyénnek lenni nem azt 

jelenti, hogy Krisztusról fecsegünk, hanem hogy úgy éljük 

az életünket, ahogyan Ő tette. (Zwingli) 
 

Tudjuk merre tart az utunk? A héten két gyászoló család 

mellett is álltam a sírnál ezt az igét olvasva. Sokféle helyzet 

lehet, amikor feltesszük a kérdést magunknak, jó-e az irány, 

vagy merre tovább, de itt, a sír mellett mindenképp. De 

Jézus szavai térképet adnak a kezünkbe – ha ő az út 

számunkra, ha hiszünk benne és Istenben, ha vele járjuk az 

életünket, akkor bár látni nem látjuk még, de tudhatjuk, 

hogy az Atya házába tartunk, akkor tudhatjuk, hogy az 

Életé lesz az utolsó szó. Legyen így a mi életünkben is! 

Ámen 
 

 Jani Lívia 


