
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 AZ ISTENTISZTELET LITURGIÁJA: 
 

  CSEND – Istentisztelet előtt 5 perccel 

➢➢ Ráhangoló kérdések: 

 Hogyan, hol keresed Istent? 

 Mi az jelen élethelyzetedben, ami elől 

menekülsz, amit kihagynál? 
 

  Köszöntés 

  Fennálló ének: 42: 1 („Mint a szép…”) 

  Fő ének: 422 („Hadd menjek Istenem…”) 

  Fohász  

  OLVASMÁNY (LD. KÖZÉPEN  ) 

   Imádság 

  Gyermekek az Úr asztala körül  
 

  Igehirdetés előtt: KÉ 6  

(„Immánuel…”) 

  Alapige (ld. középen ) 

 Igehirdetés [ld:  a túloldalon] 

  Csendes imádság 

  Imádság 

  Miatyánk 
 

  Hirdetések (ld. jobb oldalon  ) 

  Születésnaposok köszöntése 
 

  Záróének: KÉ 23 („Találkoztam 

Teveled…”) 

  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  
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 GYÜLEKEZETI HIRDETÉSEK: 
 Beszámolók: Felnőtt közösségi hittanról 

 Elmúlt héten búcsúztunk Sztranyovszky Károlyné, 

Ibikétől. Isten vigasztalását kérjük a gyászoló 

családnak! 

 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  

 A gyülekezet lelkészei KonfIfi-Ancora hétvégére 

utaztak Érsekvadkertre 

 Szerdán, máj. 1-jén elmarad a Biblia óra, lelkipásztori 

ügyelet, és az urnaterem is zárva tart. 

 Jövő héten máj. 5-én anyák napja alkalmából 

megáldjuk az édesanyákat, gyermekeikkel 

 Szeretettel várunk cikkeket újságunkba a 

refkeresztur@gmail.com címre egy-két héten belül. 

 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. 

 Jún. 2-án 18 órától jótékonysági koncert lesz a 

templomfelújítás javára, a Zsongom együttes 

közreműködésével. Ez egyben a KERET-Konfi 

délutánok záró alkalma.  

 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 

 

 

 

II SS TT EE NN TT II SS ZZ TT EE LL EE TT   
  2019.  ÁPRILIS 28.   
 „CSÖNDESEN ÉS VÁRATLANUL” 

címmel 
Igét hirdet: Sebőkné Babos Boglárka lp  

Olvasmány: 1 M Ó Z .  2 8 , 1 0 - 2 2  

Alapige: 1 M Ó Z .  2 8 , 1 6  
 

„10 Jákób pedig elindult Beérsebából, és Hárán felé tartott. 11 

Elért egy helyre, és ott töltötte az éjszakát, mert a nap lement. 

Fogott egyet az ott levő kövek közül, a feje alá tette, és lefeküdt 

azon a helyen. 12 És álmot látott: Egy lépcső állt a földön, 

amelynek teteje az égig ért, és Isten angyalai jártak azon fel és le. 

13 Odafönt pedig az Úr állt, és ezt mondta: Én vagyok az Úr, 

atyádnak, Ábrahámnak Istene, és Izsáknak Istene! Ezt a földet, 

amelyen fekszel, neked adom és a te utódaidnak. 14 Annyi utódod 

lesz, mint a föld pora, terjeszkedni fogsz nyugatra és keletre, 

északra és délre, és általad nyer áldást, meg utódod által a föld 

minden nemzetsége. 15 Mert én veled vagyok, megőrizlek téged, 

akárhova mégy, és visszahozlak erre a földre. Bizony, nem 

hagylak el, amíg nem teljesítem, amit megígértem neked. 16 

Amikor Jákób fölébredt álmából, ezt mondta: Bizonyára az Úr 

van ezen a helyen, és én nem tudtam! 17 Félelem fogta el, és így 

szólt: Milyen félelmetes ez a hely! Nem más ez, mint Isten háza és 

a menny kapuja. 18 Reggel fölkelt Jákób, fogta azt a követ, amely 

a fejealja volt, fölállította szent oszlopként, és olajat öntött a 

tetejére. 19 Azután elnevezte azt a helyet Bételnek – azelőtt Lúz 

volt annak a városnak a neve. 20 És ilyen fogadalmat tett Jákób: 

Ha velem lesz Isten, és megőriz ezen az úton, amelyen most járok, 

ha ad nekem ételül kenyeret és öltözetül ruhát, 21 és épségben 

visszatérek apám házába, akkor az Úr lesz az én Istenem. 22 Ez a 

kő pedig, amelyet szent oszlopként állítottam föl, Isten háza lesz, 

és bármit adsz nekem, a tizedét neked adom.” 
Ma, Egyházmegyénkből a 

 BUDAPEST -MÁTYÁSFÖLDI  REFORMÁTUS  

GYÜLEKEZETÉRT imádkozzunk 

 A templomfelújítás alatt, várhatóan június második harmadától, 
Istentiszteleteinket a Szt. Pál Katolikus Templomban tartjuk a megszokott 

időpontban. Hálásak vagyunk a befogadásért! 

mailto:lp.rkeresztur@gmail.com
mailto:szoborka@gmail.com
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Bevezetés: Gáztűzhelypucolás, szemétledobó-tábla, 

parkettázás. Mi jut eszünkbe ezekről? Gondolnánk, hogy 

szent helyek, pillanatok ezek? Istálló, Koponya hegy, 

csipkebokor? Hol keressük, hol várjuk Istent, a Vele való 

találkozást? Templomban, imádságban, szép tájon. Sokszor 

találkozunk is Vele ott, és sokszor nem. Mert Istennel a 

legváratlanabb helyen, helyzetben is találkozhatunk.  

 

1. Isten, aki meglep 

 

Jákób épp szökik. Hazulról. Káosz az élete. Elveszti a 

családját, távol kell lennie tőlük is, ha élni akar. A 

megszokott, biztonságos, ismert közegtől. Isten kiemeli 

onnan, hogy észrevegye ŐT! Jákób itt a történet végén 

ugyanis azt mondja: „ha épségben visszatérek… akkor az 

Úr lesz az én Istenem.” Itt még nem vallja Istenének. 

Milyen furcsa, hogy az az Isten, aki Ábrahám, és Izsák 

Isteneként mutatkozik be neki, apja és nagyapja nevére 

hivatkozik! De hogy lehet, hogy Izsák Istenével Izsák 

mellett nem tudott találkozni? Biztos sokszor hallotta pedig 

apjától Isten nagy szövetségére vonatkozó történeteit. Mert 

újra kellett rendeződni, hogy letisztuljon a kép! Sokszor 

azért nem vesszük észre Istent, mert úgyis számítunk rá. A 

templomban, az ismert történetekben, a kegyes 

kifejezésekben. Megvan a vallásos közeg, a tradíció, de épp 

a tradíció gyökerére, lényegére már nem figyelünk.  

„Bizonyára az Úr van ezen a helyen és én nem tudtam.” 

Jákób kilép a megszokottból, az ismételt történetekből, és 

elkezdődik a saját története Istennel. Nekünk is megvannak 

a magunk személyes Isten tradíciói. Egy-egy hely ahol 

imádkozni szoktunk, egy bizonyos mód. Ezek nagy 

kincsek! Mérföldkövek. Csak hogy a mérföldköveket 

magunk mögött állítjuk, hogy jelezzék a megtett utat, ha 

visszanézünk. A baj az, ha folyton visszafelé megyünk a 

mérföldköveink felé és ott leülünk és várjuk hogy már 

pedig az Úr Isten itt már egyszer szólt, megint itt kell 

megjelennie.  

A másik probléma, amikor azért nem tudunk Istennel ott 

találkozni ahol vagyunk, mert mi nem akarunk ott lenni… 

Jákób meglepődik, hogy Istennel pont itt fut össze a 

pusztában, ahová nyílván ő sem szívesen ment.  (…)A jelen 

az egyetlen hely ahol találkozhatsz másokkal is, és Istennel 

is! Amikor a múlton rágódsz, vagy a jövőn aggódsz, mintha 

elmenne melletted az élet. A jelenben lenni nem könnyű. 

De ha a jelen elől elmenekülsz, Isten elől menekülsz. Ha a 

jelent kerülöd, Őt is kikerülöd.  Mert a jelen bármilyen 

nehéz is, az egyetlen esély a fejlődésre, a növekedésre. 

Akkor a jelen ajándékait nem tudjuk átvenni. Hitünk szerint 

egy nagy ajándéka minden jelen pillanatodnak van: 

Immánuel, a minden percben veled lévő Jézus! Az, ahogy a 

jelent Vele átéled, elvisz oda, ahová talán nem is gondoltad 

volna, hogy eljuthatsz. Akkor az Ő jelenlétében átalakul az 

is, ami fájt, és érni kezd bennünk a megbocsátás, az öröm, 

az alázat, a türelem, szelídség…  

 

2. Isten, aki lehajol 

 

Álmában egy létrát lát, aminek egy vége a mennyhez a 

másik vége a földhöz van támasztva és le-föl járnak rajta az 

angyalok. (…) Jákóbot épp akkor szólítja meg, amikor élete 

talán legnagyobb bűnét elköveti: a kis bujdosó csaló 

találkozik az Örökkévaló, Szent és Tökéletes Istennel.  

Ehhez a találkozáshoz tényleg jó nagy létra kell!  

Döbbenetes, hogy Isten már itt,(!) ahol még nem vallja 

Istenének, már megígéri neki az áldást. Mert Isten mindig 

előbb szeret, mint mi Őt!  

Ebből is látszik, hogy Istennek nincsenek unokái, csak 

gyermekei. Még ha Ő Ábrahám és Izsák leszármazottja, 

neki akkor is be kell járnia a maga útját, hogy az övé 

legyen, ami neki van szánva. Istennek mindenkivel egyéni 

útjai vannak! Nem csak elhív, nem csak eljön szólni, hogy 

meg vagy hívva, hanem LÉPCSŐT ad, előkészíti mintegy 

FOKRÓL FOKRA a Találkozást! Isten, mint a nagy 

útépítő, aki méterről méterre rakja a betont, elegyengeti, 

hogy Te végigmenj rajta. Valóban Ő lesz az Út maga, aki 

által mehetsz az Atyához. (…) Mi több meglátod a „létrát” 

Krisztusban, aki Úttá lett azért, hogy összekösse azt a 

reménytelen, elveszett pontot ahol vagy, az Élő Istennel!  

És mikor elkezdesz ezen a „Létrán” felfelé menni, mintegy 

hitedben előre, akkor gondolhatsz így is Őrá, mint aki maga 

a lépcsőfok, amibe éppen kapaszkodsz, aki megtartja 

lábadat. Akkor bármi is vár, ami egyszer talán ijesztő 

jelenné válik, tudhatod, hogy nem véletlenek kegyetlen 

játéka, hanem egy lépcsőfok, amibe ha bele mersz 

kapaszkodni, át mered élni Vele, és nem visszamászol a 

biztos előzőre akkor az tovább fog vinni. „Íme, én veletek 

vagyok minden napon a világ végezetéig.” 

 

3. Párnából templom 

 

Akkor Jákób is megsejti, hogy itt a Szenttel van dolga. 

Kiveszi feje alól a követ, és szent oszloppá keni. Bételnek 

nevezi el a helyet, ami azt jelenti Isten háza. Párnából 

templom. (…)Amit Te átélsz Istennel, TEMPLOMMÁ 

ÉPÜLHET, ahová betérhetnek, ahol a SZENT-tel van dolga 

annak, aki odalép. Mikor Veled beszél valaki, 

TEMPLOMBA jön, ha mindaz, amiről beszélsz, Őt hirdeti, 

Hozzá kapcsolódik. A hívők ú. n. „szentek közössége”, 

amit az apostoli hitvallásban mondunk, azok mi vagyunk! 

Hiszed, hogy te is, mi is a szentek közössége vagyunk? 

Nem szentfazekak, nem is szenteskedők, hanem szentek, 

Isten számára elkülönítettek. Szentté lesz a leghétköznapibb 

esemény, hely is. Vagyis inkább FORDÍTVA: lelepleződik 

a teremtett világ, mint Isten temploma. Hogy valójában kié. 

Elhúzódik egy pillanatra a függöny a mennyei valóság és a 

földi között, és rálátunk arra, hogy a hely, amin állunk szent 

hely, valójában Isten háza. A földi területek közti 

határvonalak zárójelbe kerülnek, és nyilvánvaló lesz 

igazából Kié minden. Éppen ezért nem nézhetsz le semmit! 

Nem tudhatod Isten van-e épp azon a helyen! Nem nézhetsz 

le senkit! Mert nem tudhatod, Benne Istennel találkozol –e! 

Ez egészen új lendületet, felfrissítést ad jelenléteinknek! 

Izgalmat- Keressem Őt! Mint a szerelmes, aki Szerelmese 

léptei nyomát kutatja, és magához szorítja a párnát, amin a 

másik illata rajta maradt. Keresed-e így az Urat? Húsvéti 

hittel, hogy Feltámadt! Keresed-e így a másik életében? 

Hátha találkozol Vele, a Nyomával? Keresed-e így az Urat 

azokban a helyzetekben ahová nem akarsz menni? Mint 

ahol megtörténhet, hogy Vele fogsz találkozni?  

Várod-e, keresed-e Őt tovább, vagy állsz az üres sír előtt 

tovább? ( Lk 24,5) A tanítványok odáig eljutottak, ott nincs 

ahol emberileg kellett volna lennie: a halálban. És most 

hogy tudod, hogy feltámadt, keresed- e tovább az Élők 

közt? Az Életedben?  

Adja Isten, hogy így találkozzunk Vele mi is, ahogy Ady 

Endre írja: 

 „Mikor elhagytak,  

Mikor a lelkem roskadozva vittem,  

Csöndesen és váratlanul  

Átölelt az Isten.”      Ámen. 
 Sebőkné Babos Boglárka 


