
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 AZ ISTENTISZTELET LITURGIÁJA: 
 

  CSEND – Istentisztelet előtt 5 perccel 

➢➢ Ráhangoló kérdések: 

 Kinek kellene megbocsátanod? 

 Kitől kellene bocsánatot kérned? 
 

  Köszöntés 

  Fennálló ének: 32: 1 („Ó mely boldog…”) 
 

  A Kánon Kör énekszolgálata 
 

  Fohász  

  Olvasmány (ld. középen  ) 

   Imádság 

  Gyermekek az Úr asztala körül  
Ma csak a Magocskáknak és a KeReTeseknek  

lesz gyerek Istentisztelet 
 

  Igehirdetésre előtt: 460:1;4;5  

(„Amint vagyok…”) 

  Alapige (ld. középen  ) 

 Igehirdetés [ld:  a túloldalon] 

  Csendes imádság 

  Imádság 

  Miatyánk 
 

  Hirdetések (ld. jobb oldalon  ) 

  Születésnaposok köszöntése 
 

  Záróének: KÉ 14 („Krisztus enyém…”) 

  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: lelkészértekezlet nálunk, vizitáció, 

hittantanári vizsga 

 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  

 Ibikénk temetése: ápr. 24. 1100 

 Altemplomi temetőnk ünnepek alatti nyitva tartása 

a hirdetőtáblákon, szórólapokon láthatjuk 

 MA 1530-1800-ig tartjuk Húsvéti gyerek-

délutánunkat: 5-10 éves korú gyermekeknek 

 Szeretettel várunk cikkeket újságunkba a 

refkeresztur@gmail.com mail címre egy-két héten 

belül. 

 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 

VV II RR ÁÁ GG VV AA SS ÁÁ RR NN AA PP II   

II SS TT EE NN TT II SS ZZ TT EE LL EE TT   
  2019.  ÁPRILIS 14.    

Péter apostol-sorozat/4. 

„ÉRTED JÉZUST? – A MEGBOCSÁTÁSRÓL” 
címmel 

Igét hirdet: Sóskuti Zoltán lp  

Olvasmány: Mt 21, 1-11 

Alapige: Mt 18, 21-35 
 

„Akkor Péter odament hozzá, és ezt kérdezte tőle: Uram, hányszor 

kell megbocsátanom az ellenem vétkező testvéremnek? Még 

hétszer is? Jézus így válaszolt: Mondom neked, nemhogy hétszer, 
hanem még hetvenszer hétszer is. Ezért hasonló a mennyek 

országa ahhoz a királyhoz, aki el akarta számoltatni a szolgáit. 

hozzákezdett, egy olyan embert vittek elé, aki tízezer talentummal 

volt adósa. Mivel nem volt miből fizetnie, megparancsolta az úr, 
hogy adják el őt és feleségét, gyermekeit és mindenét, amije van, 

és úgy fizesse meg. A szolga ekkor leborult előtte, és így esedezett: 

Légy türelemmel irántam, és mindent megfizetek neked. Az úr 
pedig megszánta a szolgát, elbocsátotta, és elengedte az 

adósságát. Amikor azonban kiment az a szolga, találkozott egyik 

szolgatársával, aki száz dénárral tartozott neki. Megragadta, 
fojtogatni kezdte, és ezt mondta neki: Fizesd meg, amivel tartozol! 

Szolgatársa ekkor leborult előtte, és így kérlelte: Légy türelemmel 

irántam, és megadom majd neked. De az nem engedett, hanem 

elmenve börtönbe záratta őt, amíg meg nem fizeti a tartozását. 
Amikor szolgatársai látták ezt, nagyon felháborodtak. Elmentek, 

és jelentették uruknak mindazt, ami történt. Akkor magához 

hívatta őt ura, és így szólt hozzá: Gonosz szolga, elengedtem 
minden tartozásodat, mivel könyörögtél nekem. Nem kellett volna 

neked is megkönyörülnöd szolgatársadon, amint én is 

megkönyörültem rajtad? És ura haragjában átadta őt, hogy 

kínozzák, amíg meg nem fizeti neki az egész tartozását. Így tesz 
majd az én mennyei Atyám is veletek, ha szívetekből meg nem 

bocsátotok, mindenki az ő testvérének.” 

 

Ma, Egyházmegyénkből a 

 BUDAPE ST -ÓBU DA I RE FORMÁ TU S 

GYÜ LEKE ZETÉ RT imádkozzunk 
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RÁHANGOLÓDÁS 

A virágvasárnap fájdalmas igazsága, hogy nem érjük 

Jézust. Pontosabban csak felszínesen értjük Őt.  

Királyként ünneplik – de mégsem értik. Hódolnak 

Jézus előtt – de a lényeget nem látják. Ezért 

történhetett meg pár nappal később a keresztre feszítés. 

Talán te sem érted igazán Jézust, nem járt át 

üzenetének lényege – és ezért történhet még annyi 

minden nem Krisztushoz méltó dolog életedben, azért 

tűrsz még magadban annyi nem Őhozzá méltó dolgot... 

[példák]** 

Vannak persze perifériális, kevésbé lényeges 

dolgok, amik a keresztyén élet jellemzői, ezekben 

lehetnek különbségek köztünk – ám vannak központi, 

lényegi részei a Krisztus követésének, amelyek nem 

„választható” lehetőségek, hanem meghatározó 

központi kérdések. 

A megbocsátás ilyen központi kérdés. Ha ez nem 

megy, ha éppen ezt nem éled meg, akkor az 

Evangélium lényege, központi üzenete, alapigazsága 

nem jár át! Gondoljunk csak alapimánk, a Miatyánk 

erre vonatkozó soraira...! 

1. 

 

Jézus az Atya szeretetét, bocsánatát hozta el – és 

ezzel az Isten Országának új rendjét, ahol ez a 

szeretet, ez a megbocsátás a norma, a természetes, az 

eltanult alapmozdulat! A példázatbeli Király elengedi 

az adósságod – cselekedj te is ekképpen 

felebarátoddal. Jézus szelíden és irgalmasán jön felénk 

– cselekedj te is ekképpen felebarátoddal. 

De az ember nem érti Jézust – így hódolata hamis! 

Aki nem tud megbocsátani, aki nem tud bocsánatot 

kérni – az nem érti Jézust, nem értette meg jövetelének 

lényegét, annak hamis a hódolata! 

 

2. 

 

Péter kérdése, fontos kérdés – komoly választ is kap 

rá Mesterétől, egy nagyon világos példázat 

formájában. [**] 

Azonban ez még csak elmélet Péter számára. Akkor 

érti meg igazán, amikor háromszori tagadása, sírása, 

szégyene, mélysége, kudarca után Jézus rehabilitálja, 

megbocsátását mélyen átélheti. Hatalmas ereje lesz 

ennek egész életére nézve! Átír mindent! Jellemét 

egészen átragyogja. 

A hitbeli kérdések nem elméleti kérdések (csupán) – 

éppen aza baj, hogy elméleti kérdést csinálunk belőle 

(a megbocsátásból is!).  

A válaszaink vagy tapasztalattá és annak nyomán 

életté válnak, vagy nem érnek sokat! 

Ilyen a megbocsátás kérdése is. Ilyen a bocsánat 

kérés dolga is. 

3. 

 

/ Nehéz bocsánatot KÉRNI? IGEN – amíg az 

éned, benne a gőgöd, büszkeséged, önzésed, saját 

igazságod oly nagyra tartása, tévedhetetlenséged 

látszatának fenntartása határoz meg. Akkor még Jézust 

nem értetted meg (egészen), még nem Ő határoz meg 

téged sajnos… 

/ Nehéz bocsánatot KÉRNI? NEM – ha Krisztus 

él benned (Gal 2,20), ha alázatod kezd kifejlődni, ha 

nem félsz többé, ha Isten előtt állva, tudod ki vagy 

(Isten áldott teremtménye; bűnös, halálra méltó, 

kegyelemre szoruló megváltottja) – akkor szabad útja 

van KRISZTUSnak mozdulni benned... 

Pedig ez nélkülözhetetlen tökéletlen emberi 

kapcsolatainkban: gyereknevelésben, házasságban, 

rokonok között, barátságban, munkahelyen, sőt, a 

gyülekezetben is! [**] 

/ Nehéz bocsánatot ADNI? IGEN – amíg az éned 

ebben is „oly nagyra nőtt”, és nincs, aki megfékezze, 

uralja, enyhítse, gyógyítsa a benned lévő fájdalmat, 

sebet. Hiszen annyi sebet kapunk, úgy fáj egyik-másik, 

annyi minden tapad hozzá, olyan NEHÉZ 

megbocsátani... [**] Mégis, Jézust ezt kéri tőled, mert 

Ő is ezt tette, teszi folyamatosan veled!… 

/ Nehéz bocsánatot ADNI? NEM – ha mélyen, 

újra meg újra átélem Jézus "bevonulását" életembe, 

megértem Lényét, átélem, hogy „elengedte” nekem is 

visszafizethetetlen „adósságomat”... 

Akkor IRGALOM ébred bennem. Akkor már relatív 

lesz a „nekem járó tartozás”; „aprópénz” lesz ahhoz 

képest, amit Isten engedett el nekem, „szegény 

bűnösnek”. 

Nehéz? Könnyű? Mindkettőt megtapasztaltam. 

[bizonyságtétel]** 

4. 

 

Testvéreim, jöjjön végül még néhány fontos 

megjegyzés!  

 Megbocsátani JÓ! Mert Jézust élem át: mert Őt 

tükrözöm, hirdetem vele; mert gyógyíthatja a 

kapcsolatokat; mert szabaddá tesz; mert békességet ad. 

Nem azt jelenti, hogy nem emlékezünk arra, ami 

történt – de azt jelenti, hogy nem emlékezünk meg róla. 

Nem hagyjuk, hogy az uralkodjon rajtunk, ami történt, 

hanem Krisztus által. mi hajtottuk azt uralmunk alá.  

 Ott marad a „forradás”, de már nem fáj, már nem 

törődünk sokat vele. A forradás azonban tanít, 

óvatosabbá tesz. Nem keressük feltétlen az újabb sebet 

– de nem is félünk tőle állandóan, merünk időnként 

akár kockázatot vállalni. [lefordítva és alkalmazva]** 

 Istenünk ezt tökéletesen csinálja velünk – 

gondoljunk csak bele, ahogy Urunk velünk bánik 

naponta...! [**] 

* 

 

Virágvasárnap van ma. Jézus szamárháton vonul be 

Jeruzsálembe. Sokan ünneplik, hódolnak Előtte – ám 

nem értik. 

Nagypéntekre, Húsvétra készülünk. Újra 

megállhatunk, és megtalálhatjuk Jézust – megértve 

Lényének, üzenetének lényegét. 

Örömhírt hoz: megbocsáttattak bűneid! Fogadd el! 

Ennek ára volt, drága kincs, a tiéd is..! Szabad vagy rá 

így, hogy te is tudj bocsánatot adni felebarátodnak és 

bocsánatot elfogadni felebarátodtól. 
 sóskuti zoltán 


