
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ISTENTISZTELETÜNK LITURGIÁJA    2019. SZEPTEMBER 1. 
( Sóskuti Zoltán, Jani Lívia és Sebőkné Babos Boglárka lelkipásztorok szolgálatával ) 

 

RÁHANGOLÓDÁS   CSEND – Istentisztelet előtt 5 perccel    Ráhangoló kérdés:  Vajon mi köt össze bennünket, gyülekezeti tagokat? 
 

KEZDÉS    Köszöntés      Fennálló ének: 105:1  („Adjatok hálát az Istennek…”)       Hálaadás Templomunk megújulásáért – köszönetmondások 
 

KERESZTELÉS    Ének: 329:2  („Nem éltem még e föld színén…”)       Keresztelés: Birinyi Vivien 
 

FELKÉSZÜLÉS    Ének: KÉ 22  („Szálljon hangunk…”)      Fohász      Olvasmány: 1Jn 4, 1-21        Imádság      Ének: 165: 1 („Itt van Isten…”) 
 

IGEHIRDETÉS    Alapige: Róm 15, 5-7       „A türelem és a vigasztalás Istene pedig adja meg nektek, hogy egyetértés legyen közöttetek 
Jézus Krisztus akarata szerint, hogy egy szívvel, egy szájjal dicsőítsétek a mi Urunk Jézus 

Krisztus Istenét és Atyját. Ezért fogadjátok be egymást, ahogy Krisztus is befogadott titeket 
Isten dicsőségére!” 

 Igehirdetés „ A M I  Ö S S Z E K Ö T ”  címmel [ld:  a túloldalon] 
 

FELELET    Csendes imádság      Közbenjáró imádság      Miatyánk     Áldás  
 

KÖZÖSSÉGÜNKRŐL   Hirdetések [ld. lap alján  ]     A születésnaposok köszöntése     Hálaadás és áldás 20 éves házassági évfordulón (Hejüsz-hp.) 
 

ÚRVACSORA    Ének: KÉ 13  („Kenyered és borod…”)     Felkészítő liturgia     Az Úrvacsora vétele *     Az Úrvacsora zárása 
* Az Úrvacsora alatt énekek: 436; 264; 274; 370; 392; 462; 463; 464; 466; 467..

 

ZÁRÁS     Ének: 178  („Dicsőség…”)      Áldás      HIMNUSZ 
 
 

G Y Ü L E K E Z E T I  H Í R E I N K :   A héten temettük Nagy Elemérné Irénkét, gyülekezetünk régi tagját illetve Szoboszlai Albertné sz. Makai Lenkét. 
Családjaikat erődítse meg Mindenható Istenünk!    A múlt vasárnap nagyon szép adomány gyűlt egybe katolikus testvéreink felé, szeretetünk, hálánk jeleként! 
  A Szt.Pál Katolikus Templomban töltött idők fejleményeiről és tanulságairól…   Baba-Mama Kör: nyitó alkalom: szept.10. 1000    Bibliaóra: szerda 900     
Ancora IFI: nyitó alkalom: szept.6. 1800     A KonfIFI (konfirmációs felkészítő) alkalmak szept. 13-tól indulnak – várjuk a tavalyiakat illetve a 12. életévüket 
betöltött újakat    Presbiteri Gyűlés: szept. 9. hétfő 1800    A Házi Biblia Körök kéthetes ciklusa a szeptember 16-ával kezdődő héten indul. A Biblia Körök vezetői 
e héten tartották megbeszélésüket. Várják szeretettel a régi tagokat és az újonnan  bekapcsolódni vágyókat – információk a kijáratnál illetve Facebook oldalunkon.  
  Hittanos Tanévkezdő Istentiszteletünket jövő vasárnap  tartjuk    Magvetők Tanévkezdő Találkozása: szept. 14. szombat 900    Az Imakör minden vasárnap 
várja imaközösségbe a testvéreket  830-tól (szolgáljunk ezzel is együtt!)    Kérjük a Gyülekezetünkhöz újonnan csatlakozókat, töltsenek ki Adatlapot! 

A z  Ú r  l e g y e n  G y ü l e k e z e t ü n k  ő r i z ő  p á s z t o r a !  

I S T E N T I S Z T E L E T  
 A BUDAPEST-RÁKOSKERESZTÚRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG TEMPLOMÁBAN 

1173 BUDAPEST PESTI ÚT 31 
 

https://refkeresztur.hu illetve http://keresztur.wbi.hu/ és a Facebook-on 
Bank: OTP 11784009-22222820   

Keresztúri Református Misszió Alapítvány: 18195998-1-42 
Gondnok:  Dr. Hajdú Csaba   30-618-7651 

Urnatemetőnk nyitva tartása : vas. 800-1200; kedd 1500-1830; szerda 900-1100 illetve 1500-1830  
péntek 1630-2000  ügyintézés: kedden ill. szerdán 1500-1830  

Szabó Zsuzsánál  707-2630;06-70-3216838  szzsueva@gmail.com 

 Jani Lívia  06-30-835-4917 
 szoborka@gmail.com   

Ügyelet: kedd 15.00-18.30 szabadnapja: szerda 

 Sóskuti Zoltán  06-30-822-5435 
 lp.rkeresztur@gmail.com;  

Ügyelet: szerda 15.00-18.30; szabadnapja: kedd 



EGYEDÜL KRISZTUS KÖT ÖSSZE MINKET. Krisztus mindegyikünkért meghalt a kereszten – mert Ő előbb szeretett. Megkeresett minket – és mi igent 
mondtunk Neki. Befogadott. Így Krisztusnál találkoztunk össze mi egymással. Ezért egymással csak közvetett kapcsolatunk van – ebben az 
értelemben. [**] 

Kiindulópontunk tehát – amikor a keresztyén közösségről gondolkozunk – nem lehet más, csakis az Atya megtapasztalt irgalma felénk Jézus 
Krisztusban. A mi Istenünk a „türelem és a vigasztalás Istene”. [**] Ami azt jelenti, hogy Ő ad türelmet és vigasztalást nekünk – és ebből 
következően, mi, akik Övéi vagyunk, mi is ebben élünk egymással. [**] Csakis ez köt minket egybe. Nem más! „Óvakodjunk attól, hogy zavaros 
érzésekkel többre vágyódjunk!”  (D. Bonhoeffer) 
 
A KERESZTYÉN KÖZÖSSÉG NEM A „VÁGYAINK FESTETTE JÁMBOR KÖZÖSSÉG”. Ne tévesszük össze e kettőt! Aki többet akar, annál, hogy Krisztus 
összeköt és Benne, Nála találkozhatunk, az nem keresztyén testvériségről beszél már, hanem valami emberi tervről, vágyról, illúzióról… [**] Ha 
mégis még többet is kapunk, örüljünk neki – de ne tévesszük össze a járulékost, a többletet a lényeggel! Éppen ezért nem a közösséghez kell 
megtérni, hanem Jézushoz! [**] 

„Aki a keresztyén közösségről alkotott álmát jobban szereti, mint magát ezt a közösséget, az minden őszinteség, odaadás és komolyság 
mellett is csak a keresztyén közösség elrontója lesz.” (D. Bonhoeffer) [**] Sokféle határozott elképzelésed lehet, milyen legyen egy vallásos, 
gyülekezeti közösség – de ez a te látásod, amely nem biztos, hogy azon a valóságon alapul, amit Isten épít Lelke által. Ekkor az ábrándok és 
kiábrándulások, az illúziókkal teli öröm és a megkeseredett csalódás útjait járod be. Ilyenkor minél előbb csalódsz, annál jobb, annál inkább 
abbahagyod a hamis légvárak építését. Ábrándokkal nem lehet valódi közösséget megélni (felfedezni, elfogadni).  
 
A KERESZTYÉN KÖZÖSSÉG NEM EGY MEGVALÓSÍTANDÓ ESZMÉNYKÉP, HANEM ISTENTŐL KAPOTT VALÓSÁG! Az egyetértés közöttünk Krisztus akarata. Ez 
kihívás. Ez fegyelmez. Ez nem választható. Ez Krisztusban készen áll. Ez egy Isten Lelke által munkált csoda! [**] 

Nem pszichikus, hanem pneumatikus valóság – azaz nem az ember lelke (psziché) „hozza létre”, „működteti”, „őrzi”, hanem Isten Lelke 
(pneuma). Közösségünk abban áll (és nem bukik!), amit Jézus tett értünk (megváltás, bűnbocsánat, örök élet) – és alapvetően nem azon, hogy 
mi mit teszünk, hogy „erőlködünk”!  

Míg az emberi közösség-építés leginkább vágyak, szabályok, tekintély, ideálok, presszió révén megy végbe [**] – ezzel éppen ellenkezőleg: a 
keresztyén közösség épül Isten által – amire mi „rácsodálkoz(hat)unk”. [**] Idealizált közösség vagy hálás elfogadás – ez kétféle hozzáállás. 
 
CSAK AMENNYIRE JÉZUSHOZ KÖTŐDÜNK – ANNYIRA KÖTŐDÜNK EGYMÁSHOZ IS. Jézus által vagyunk TEST-VÉRek! Csakis így! Minden más csak 
illúzió. A „mérce” és a „forrás” adott: egymás iránt úgy viselkedjünk, ahogy Krisztus viselkedett, viselkedik (most is!) velünk! [**] „Ezért 
fogadjátok be egymást, ahogy Krisztus is befogadott titeket Isten dicsőségére!” Minden attól függ tehát, miből „táplálkozunk”, miből „merítünk”. 
Nemcsak általánosságban – hanem egy-egy konkrét konfliktusban, egy-egy konkrét testvérrel kapcsolatban, egy-egy gyülekezeti programot 
szervezve, egy-egy felvetődő kérdés megválaszolásában. [**] 

Ne felejtsük el: ebben a lényeg ott van mai Olvasmányunkban – mindig Krisztus, mindig az Ő Meghökkentő, Felfoghatatlan, Határtalan 
Szeretete álljon a fókuszban! [**] 
 
EZ ÖRÖKKÉVALÓ, AZ ÖRÖKKÉVALÓSÁGBA ÁTNYÚLÓ KAPCSOLAT. A közösség tétje, igazi értelme ez: „hogy egy szívvel, egy szájjal dicsőítsétek a mi 
Urunk Jézus Krisztus Istenét és Atyját”. Ehhez képest minden apróság…! Ez átnyúlik a Mennybe – sőt már itt összekapcsol azzal a Valósággal! 
[**] Minél mélyebb, minél hitelesebb, amit megélünk Krisztussal, annál mélyebb, annál hitelesebb közösségünk – ekkor szorul háttérbe minden 
más, ami nem olyan lényeges, ami elválasztana, ami különbség…  

 sóskuti zoltán * [Dietrich Bonhoeffer: Közösség című könyvének segítségével, arra reflektálva] 


