
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 AZ ISTENTISZTELET LITURGIÁJA: 

 

  CSEND – Istentisztelet előtt 5 perccel 

➢➢ Ráhangoló kérdések: 

Mit jelent számomra a templomi éneklés? 
 

  Köszöntés 

  Fennálló ének: 151 („Uram Isten, siess…”) 
 

  Fő ének: 165 („Itt van Isten köztünk…”) 
 

  Fohász  

  Olvasmány (ld. középen  ) 

   Imádság 

  Gyermekek az Úr asztala körül  
 

  Igehirdetésre előtt: 42:1  

(„Mint a szép híves patakra…”) 

  Alapige (ld. középen  ) 

 Igehirdetés [ld:  a túloldalon] 

  Csendes imádság 

  Énekes szolgálat (Ruthner Máté):  

„Írd át álmaim…” 

  Közös éneklés: KÉ 15 „Mint szarvas…” 

  Imádság 

  Miatyánk 
 

  Hirdetések (ld. jobb oldalon  ) 

  Születésnaposok köszöntése 
 

  Záróének: KÉ 25 („Tégy, Uram, engem…”)  

  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: 

 Sztranyovszky Károlyné Ibike múlt vasárnap éjjel 

ment haza a Mennyei Templomba… Temetése: 

április 24. 1100: 

 Beszámolók a heti alkalmakról, ISZK 

 Jövő heti alkalmaink:  Kedd 1000 Baba-Mama Kör 

 Kedd 1830 Keresztkérdések  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 6 csoportban  

 Köszönjük az altemplomi temetőnk helyreállítását! 

 Április 10. 1800: Vizitációs Presbiteri gyűlés lesz – 

így sajnos a Felnőtt Hittanóra elmarad… Minden 

munkatársat szeretettel látunk ezen az alkalmon 

 Április 14. 1530-1800-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! 

 Május 18.: Református Egység Napja – Debrecen 

(lehet az egyházmegyei ingyenes buszútra 

jelentkezni a kőbányai lelkipásztornál, Szilágyi-

Sándor Andrásnál) 

 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) 

 Többgenerációs Nyári Gyülekezeti Tábor: 

Szajol. július 14-19. Jelentkezni lehet 10 000 Ft/fő ill. 15 

000Ft/család előleggel Rácz Kornéliánál és Hidasi Zsoltnál 

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

adatait lásd alul 
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„TEMPLOM ÉS ÉNEK” 
címmel 

Igét hirdet: Sóskuti Zoltán lp  

 

  O L V A S M Á N Y :  Z S O L T  4 2 , 1 - 1 2  
 

  A L A P I G E :  Z S O L T  4 2 , 5  é s  9  
 

„Kiöntöm lelkemet, és arra emlékezem, hogy milyen 

tömeggel vonultam, és hogyan vezettem Isten házához 

hangos ujjongással és hálaénekkel az ünneplő 

sokaságot.* 

(…) 

Nappal szeretetét rendeli mellém, éjjel éneket ad a 

számba az Úr, imádságot életem Istenéhez.” 

 

 

 

Ma, Egyházmegyénkből a 

 BUDAPE ST -PESTÚJ HELYI  REFORMÁTU S  

GYÜ LEKE ZETÉ RT imádkozzunk 
 

 ÉNEKSZOLGÁLAT    Szabó András  
 

Megkopott, elhamvadt vágyaim itt hozom, 

Sarumat, szétfoszló vágyaim leoldom, 

Elázott, elhagyott, meghasadt kereszted 

Lábánál otthagyom, meghajtom térdemet. 
 

Írd át álmaim, amire akarod, 

Cseréld ki vágyaim, amire akarod, 

Töltsd be életem, amivel akarod, 

Ölelje jövőmet egészen át karod! 
 

Írj gyönyörű verssorokat életem lapjaira, 

Zengj szárnyaló dallamokat életem ritmusába. 

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


KÉTFÉLE TEMPLOM – KÉTFÉLE ÉNEK 

Két templomunk és kétféle éneklésünk van. 

 Egy szempont szerint, adott számunkra a külső 

templom, amiben most is együtt vagyunk, de újszövetségi 
értelemben ennél fontosabb (és az előbbit meghatározza) az 

a templom, mely a testünk (1Kor 6,19), mely a lelkünkben 

épülget. 
Mindkettőben imádság ébred, mindkettőben szól az ének 

Istennek – talán máshogy, másképpen az egyikben illetve a 

másikban. Az egyik egy közösségi „élmény”, felzengő 
közös ének – míg a másik egy nagyon is magányos, meghitt 

sóhaj, ének, felfakadó ima. Igen, mindkettő imádság. 

 Egy másik szempont szerint, imádkozunk, éneklünk, 

amikor tele van a szívünk hálával, Isten dicsőítésével, 
örömmel – másfelől, akkor is, amikor szomorúak vagyunk, 

csüggedtek, vagy amikor csak vágyakozunk Isten után, de 

valahogy távol van… Ez is kétféle éneklést, imát jelent – 
mindkettő „templomos” történés. 

Az elsőnél a templom az Isten Hatalmának, 

Szentségének, Szeretetének, Kegyelmének… 
megtapasztalása, leborulás. Ez a Mennynek egyfajta 

„előíze”. A második esetben másról van szó. Ott nagyon is 

a földi élet terhét tapasztaljuk – és ennek fájdalmával 

éneklünk gyógyulásért; süllyedünk és a megmentő kezet 
keressük vele, „kiöntjük a lelkünket” Istennek, „kiénekeljük 

a fájdalmat” Atyánknak. Ez is templommá teszi azt az órát. 

* 
Ha másképpen is, de Isten Erejét tapasztaljuk meg 

ezekben, Isten jelenlétébe, erőterébe lépünk – melyre az 

éneklés, az énekben mondott imádság különösen is 

érzékennyé tesz minket.  
Ezért énekeltek mindig is a keresztyének [érdekes: csak 

egy helyen találjuk meg, de maga Jézus is, amikor 

tanítványaival, halála előtt, az Olajfák hegyére ment…] – és 
így történt ez már az Ószövetség idejében is. 

Ebbe sorba állunk be mi is, amikor ma is, sokféleképpen 

éneklünk… 
A 42. Zsoltár írója jól ismeri a kétféle templomot és a 

kétféle éneklést, imádságot – mindkét szempont szerint. 

A ma kiemelt 5. illetve 9. versekben ezt látjuk. 

ÖRÖM-ÉNEK A TEMPLOMBAN 

„Kiöntöm lelkemet, és arra emlékezem, hogy milyen 
tömeggel vonultam, és hogyan vezettem Isten házához 

hangos ujjongással és hálaénekkel az ünneplő sokaságot.” 

Először is ott menetelt az ujjongó tömegben, ahogyan 

Isten Házába vonultak énekelve – sőt ő maga vezette az 
Urat dicsőítő menetet. [Tegyünk itt egy kis kitérőt!] 

Hogyan énekelhettek? Milyen stílusban? Milyen 

hangszerrel? Megdöbbennénk, ha hallhatnánk most… 
Mennyi hivatalos egyházi- , kegyességi- és személyes 

vita zajlik Egyházunkban az éneklésről…! [**]  

Miközben a felekezetünk való életében, az új generáció 

már egészen másképp és mást énekel, és egyre kevésbé érzi 
otthon magát az 400-500 éves énekeinkben [**], sőt az 

1948-ban sem, és már abban sem nagyon, amit én 

énekeltem tízen-, huszonéves hívőként. 
Hány vita részese voltam már arra nézve, hogy mik a 

„szent”, a „református” énekek, hangszerek…! [**] 

Ezek a viták nem a lényegről szólnak! Mert [értsük jól], 
mindegy mit éneklünk [**], milyen hangszerrel, ha a 

szövege hitünket tisztán tükrözi (mert az énekek tanítanak is 

hinni! [**]) A lényeg ez: HOGYAN éneklünk? Milyen 

szívvel? T e m p l o m m á  válik-e az a hely, ahol együtt 
éneklünk? [**] 

Ahogyan egy katolikus fordításban olvassuk: „A szívem 

megdobban, ha arra gondolok…” A lényeg éppen ez! 
Miért? Mert annak a közös éneklésnek, Isten előtti 

örömnek hatalmas ereje volt – mert ez egy szép és fontos 

emlék.  

Azért is, mert most éppen ez hiányzik leginkább… Igen, 
el kell veszítsük a dolgokat, hogy rájöjjünk, mennyire 

fontosak, mennyire nem természetesek…! 

Több olyan gyülekezeti tagunk van (többel beszélgettem 
az elmúlt hetekben), akik már nem tudnak templomba 

jönni… Mennyire hiányzik nekik… Nekünk olyan 

természetes, hogy itt lehetünk a Feltámadott Jézust ünneplő 
sokaságban, együtt énekelve a templomban! 

Ezután úgy szomjazik a zsoltáríró, mint a szarvas a 

tiszta forrásvíz után. Mennyire erőteljes, gyönyörű képi 

kifejezése annak, amik a lélek legmélyén meghatároz 
minket! Szeretjük-e így ezt a templomot? Ezzel az örömmel 

jövünk-e?  Ez az „épület” annyi áldott alkalmat jelent 

számunkra – különösen azoknak, akik itt voltak, amikor 
először felzengtek benne a zsoltárok! [**] Ahogyan a 

régiek mondták: „beénekelt-, beszentelt hely” ez! Ezért 

fontos számunkra! Ezért volt „fontos ügy” Ibike most 
elment testvérünk számára! [**] Ezért szeretjük, építgetjük, 

őrizzük…! 

De attól lesz „beénekelt”, „megszentelt” hely, hogy mi 

„idehozzuk a lelkünk templomát”, ahol otthon vagy 
jártunkban-keltünkben megszólal az Isten dicsőítés, 

imában, énekben, a szív belső csendjéből!  

Akkor lesz szép és igaz itt is az éneklés! Akkor lesz 
áldott hely ez a templom! Akkor majd mi is vágyakozunk 

ide, mint a szarvas a folyóvízhez… Akkor azért jövünk 

majd, mert vágyunk rá…, mert jó itt nekünk lenni, ahogy 

„Itt van Isten köztünk”. Úgy, amint örült Péter apostol, ott 
a Megdicsőülés hegyén Jézussal, Jakabbal, Jánossal és az 

égi jelenéssel… 

VIGASZTALÓ ÉNEK EGYEDÜLLÉTBEN 

„Nappal szeretetét rendeli mellém, éjjel éneket ad a 

számba az Úr, imádságot életem Istenéhez.” 
Azt is olvassuk a zsoltárban, hogy egyedül is énekel 

írója, messze a templomtól, közösségtől – és szavaiból 

valami olyasféle érződik, hogy ez az imádságos-éneklős 
egyedüllét is templomként veszi körbe. 

Maga Isten „adja szájába” az éneket. Áldott, ihletett, 

meghitt órák ezek…! [bizonyságtétel **] Emlékszem, 
ahogy hallottam, ahogy a fölöttünk lakó nagymamám 

Istennek énekel…  Emlékszem, amikor valaki mesélte, 

hogy katonakorát az ifis énekekkel élte túl… Ahogy a 

gyermekeinkben felfakad „csak úgy” egy hittanórán tanult 
ének… Sok meghitt, egyedüllétben átélt éneklésről 

tanúskodik egy-egy kopott zsoltáros könyv, öregjeink 

kisasztalán… Hányszor hallom, hogy valaki otthon Istent 
dicsőítő dalokat hallgat, és megújul, felfrissül a lelke tőle… 

Bizony e zsoltár írója számára, szorult helyzetében, 

egyedül, elszakítva, gúnyolók közepette, az éneklés 

menedék! Megnyugtatja, erőt önt belé! Szinte önmagának 
énekli: „Miért csüggedsz el lelkem…?” 

Ismered ennek az erejét? Szoktál énekelni?  

Nem a hangod minősége számít – hanem a szíved!  
Ennek ereje van, ez vigasztal, felemel! Akkor 

mélységedben is ott lehetsz a templomban – csak te, 

egymagad Istennel, ott a szobádban, a betegágyon, vagy 
sétálva…, bárhol, bármikor! Micsoda szabadság ez! 

Énekeljetek, Testvérek! 

Mert egyházi éneklésünk megújulása nem zenei 

bizottságokban kezdődik el, nem is új énekeskönyvekkel – 
hanem ezzel: énekes-imádságos szívvel élni! 

 
 sóskuti zoltán 


