
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[Nagyböjt első vasárnapján szeretnék a böjtről szépen és egyszerűen beszélni előtte 
 

RÁHANGOLÓDÁS 

 AZ ISTENTISZTELET LITURGIÁJA: 
 

 
  Köszöntés 

  Kezdő ének: KÉ 65 („Ragadj magaddal…”) 
  Fohász  
 Olvasmány (ld. középen  ) 

  Imádság 
 

  Igehirdetés előtt: 512:1-2 
(„Szólj, szólj hozzám, Uram…”) 

  Alapige (ld. középen  ) 

 Igehirdetés (ld: a túloldalon) 

 
  Csendes imádság 

  Ráfelelő ének: KÉ 67 
(„Szabadításod öröme…”) 

  Imádság 

  Mi Atyánk... 

 
  Hirdetések (ld. jobb oldalon  ) 

  Születésnaposok köszöntése 
Csapó-Kiss Edina Veronika, 
Délczeg József Sándor, 
Dugár Dóra, 
Éger Imréné, 
Horváth-Ténai Zsuzsanna, 
Békési László dr., 
Gegő Kinga Katalin  

 
  Áldás  

 Záró ének: 398 
(„Úr lesz a Jézus mindenütt”) 

  HIMNUSZ 

 

 

  GYÜLEKEZETI HÍREINK: 
 

 E héten temettük +Ténai Józsefet. Kérjük Isten 

vigasztalását családjának! 

 Beszámoló: Alapítványi ülésről; járványügyi 

szigorításokról; Köszönjük a kertgondozók 

munkáját! 

 Márciustól-július végéig Sóskuti Zoltán 
lelkipásztor szombatféléven lesz. Ezalatt: a 

gyülekezet lelki élete, szervezése Jani Lívia lp. és 

Dr. Hajdú Csaba gondnokunk kezében lesz, hozzá 

forduljunk bizalommal. Az adminisztratív vezető 

lelkész ezalatt Bíró Botond mátyásföldi lelkész 

lesz. További lelkészi segítséget jelent Dr. Pecsuk 

Ottó, Sebőkné Babos Boglárka és Hajdú Bálint 
Kadosa lelkészek (március-május), illetve 

Peterdiné Molnár Judit egyházmegyei lelkész 

(június-július) közöttünk végzett szolgálata.  

 Jövő heti ONLINE alkalmaink:  kedd, csütörtök, 

szombat: TüKörKépeink (írás – honlapon)  

Szerda 900: BESZÉLGETŐS BIBLIAÓRA 

(Google Meet)  Péntek 1630 KonfIFI (Google 

Meet)  Péntek 1800 ANCORA IFI (discord)  

Vasárnap 1000:  ISTENTISZTELET  / gyerek-

Istentisztelet (videó – YouTube-on / Google Meet) 

 Házi Biblia Körök  Hittanórák…  

 Márc. 22. 1830: Online Presbiteri gyűlés 

 Továbbra is gyűjtjük az adományokat a 

gyülekezet mindenkori másik lelkésze lakására! 

 Urnatemetőnk a kormányzati szigorító 

intézkedésekkel összhangban, márc. 8-tól 

ZÁRVA tartjuk (03.14. és 21) további hivatalos 

bejelentéstől függően nyitjuk ki újra. A temetői 

ügyintézésre elektronikus úton, telefonon van mód 

– személyesen csak kivételes esetben és előre 

bejelentkezve. 

Az Úr legyen Gyülekezetünk őriző pásztora! 

  O L V A S M Á N Y :  E z  3 7 , 1 - 1 4  
 

  A L A P I G E :  R Ó M  8 , 9 - 1 1 . 1 4 - 1 7  

9 Ti azonban nem test szerint éltek, hanem Lélek szerint, ha Isten 
Lelke lakik bennetek. De akiben nincs Krisztus Lelke, az nem az övé. 
10 Ha pedig Krisztus bennetek van, bár a test halott a bűn miatt, a 
Lélek élet az igazság miatt. 11 Ha pedig annak Lelke lakik 
bennetek, aki feltámasztotta Jézust a halottak közül, akkor az, aki 
feltámasztotta Krisztus Jézust a halottak közül, életre kelti halandó 
testeteket is a bennetek lakó Lelke által. … 14 Akiket pedig Isten 
Lelke vezérel, azok Isten fiai. 15 Mert nem a szolgaság lelkét 
kaptátok, hogy ismét féljetek, hanem a fiúság Lelkét kaptátok, aki 
által kiáltjuk: „Abbá, Atyám!” 16 Maga a Lélek tesz bizonyságot a 
mi lelkünkkel együtt arról, hogy Isten gyermekei vagyunk. 17 Ha 
pedig gyermekek, akkor örökösök is: örökösei Istennek és 
örököstársai Krisztusnak, ha vele együtt szenvedünk, hogy vele 
együtt meg is dicsőüljünk.  

 

 

FELHÍVÁS 
Kettőspont c. gyülekezeti újságunk új számát kezdjük összeállítani, melybe 

várjuk írásaitokat. A lap fő gondolata így hangzik: Csodák pedig vannak. 

Erről is kérnénk cikkeket szerzőinktől. Csodákról, melyek megtörténtek, 

csodákról, melyeket vártak, de egészen más történt, eseményekről, melyekről 

csak évtizedek múlva derült ki, milyen hálásak lehetünk, hogy nem az 

akaratunk és vágyunk szerint történtek, csodálatos találkozásokról és 

csodában reménykedő elengedésekről. Szeretnénk, ha március utolsó napjáig 

megkaphatnánk a cikkeket. Kérlek benneteket, az írásokat és fotókat a 

dereramihaly@gmail.com vagy a refkeresztur@gmail.com címre küldjétek. 

Budapest-Rákoskeresztúri Református Egyházközség  Bp. 1173 Pesti út 31.     weblapunk: http://refkeresztur.hu   ADÓSZÁMUNK: 18192232-1-42      
Hivatalos e-mail cím: budapest-rakoskeresztur@reformatus.hu  Bank: OTP 11784009-22222820  Keresztúri Református Misszió Alapítvány: 18195998-1-42 

 

Lelkipásztoraink:  Sóskuti Zoltán (márciustól-július 31-ig szombatféléves szabadságon)  
 Jani Lívia  06-30-835-4917;   jani.livia.lp@gmail.com   Fogadó ója: kedd 15.00-18.30 + telefonon vagy neten át   szabadnapja: csütörtök  

   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 
Urnatemetőnk átmenetileg zárva tart!  ügyintézés (ha lehetséges, előbb neten vagy telefonon át!): Szabó Zsuzsánál  06-70-3216838  szzsueva@gmail.com  
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Bezártság képe: egy szoba, az asztalon a tegnapi maradékos tányér, egy naptár, amivel 

mindent kézben tarthatok, a bevásárlást, a találkozók időpontjai: a számítógépen csak 

belépünk az órára, az előadásra, vagy a meetingre. De egy gombnyomásnyira van minden 

más is, a kedvenc filmem, sorozatom, a hírek, megrendelhetek bármit bármikor és még ki is 

hozzák, nem kell nekem egy pár ujjgyakorlaton túl semmit se tennem. Azt mondják erre, 

hogy ez a lehetőségek időszaka, temérdek időnk van, amit mi oszthatunk be és, ha jól 

csináljuk mire ismét rendesen találkozunk egy teljesen új emberként jelenhetünk meg. Lakás 

rendezés, időbeosztás, edzésterv, egészséges táplálkozás, új hobby megtanulása, önképzés, új 

olvasási terv a Bibliánkhoz és naponta legalább hat istentisztelet meghallgatása. De akkor 

miért érzem a mérhetetlen tétlenség és tehetetlenség csapdájában vergődni magam minden 

egyes új nap, mikor reggel a tükörbe nézek és megpróbálom feltenni az elvárt tökéletességet, 

mint egy gyönyörű sminket? 

… Olyanok lettünk, mint a völgyben a csontok Ezékielnél, egy sivár temető, nem is temető, 

csak holttestek hegyei, melyeket el sem temettek, telve reménytelenséggel és kiszáradt 

csontokkal. 

„A test törekvése halál, a Lélek törekvése pedig élet és békesség” (Róm 8,6). 

Ebben a covidos, karanténos időszakban minden a test dolgaira irányul. A test dolgaival 

foglalkozunk és annak kívánsága szerint élünk, mert túlélésre játszunk, bezárkózunk és 

félünk. [Az eltűnt kényelmünket siratjuk, miközben az építjük újjá az új helyzetnek 

megfelelően. Leépítjük az emberi kapcsolataink, mert most nincs rá lehetőség, majd 

találkozunk, ha lehet. Közben pedig a „szeretet cukormázával” leöntve hagyjuk egymást 

megfulladni a magányban, mert „így szeretjük őket igazán” és hagyjuk a félelmet uralkodni.] 

A félelem pedig tombol és szedi az áldozatokat, hisz nem volt még ekkora pánikkeltés talán 

soha. Holott a keresztyénekre nem ez jellemző, hanem ők azok, akik még az arénában az 

oroszlánok előtt is Istent dicsőítik. 

Könnyű volna azt mondani, hogy ez valójában egyedül az egyéntől függ, hisz a tökéletes 

életre minden lehetőségünk megvan, csak önuralom és motiváció kérdése, hogy elérjük a 

médiában bemutatott álom életet. [Egyedül te vagy az életed ura, bármit megtehetsz, bármit 

elérhetsz, csak tenned kell érte.] 

De keresztyénként, ha a Bibliát olvassuk, akkor szembe jön, hogy ennek a problémának a 

megoldását sosem az emberi lélek felemelkedése hozza el, hisz a mai igénkben sem az ember 

lelkéről beszél Ezékiel, de Pál sem. Egyedül Isten teremtő szava és életet adó Lelke képes 

erre. Mert ez a test romlásra, pusztulásra van ítélve, mert test és vér nem örökölheti Isten 

országát. De Isten ebbe a törékeny testre tölti ki az Ő drága Szentlelkét és ahol az Ő Lelke 

megjelenik, ott élet fakad, új élet kezdődik. Pál így ír erről a galatáknak: „Intelek titeket: a 

Lélek szerint éljetek, és a test kívánságát ne teljesítsétek. Mert a test kívánsága a Lélek ellen 
tör, a Léleké pedig a test ellen, ezek viaskodnak egymással, hogy ne azt tegyétek, amit 

szeretnétek. Ha pedig a Lélek vezet titeket, nem vagytok a törvény uralma alatt.” (Gal 5,16-

18) Nagyon nem mindegy, hogy a test vagy a Lélek nyer ebben a küzdelemben, mert ez dönt 

élet és halál közt. Mikor a Szentlélek megjelenik annak az egyik jele, hogy isteni erő jelenik 

meg az életünkben. „A Lélek gyümölcse pedig: szeretet [Tényleg azzal szereted, ha 

elszigeteled felebarátod?], öröm [Mikor örültél legutóbb igazán?], békesség [Kivel kell nap, 

mint nap összeveszned?], türelem [Miért megy fel benned pillanatok alatt a pumpa?], 

szívesség, jóság, hűség, szelídség, önmegtartóztatás. Az ilyenek ellen nincs törvény.” (Gal 

5,22-23) 

Izráel helyzete nagyon hasonló volt Ezékiel korában a mienkhez. A Babilonba elhurcoltak 

egy igazán pezsgő életet éltek, habár ők is csak a túlélésre játszottak. Gyermekek születtek, 

az élet ment tovább, ott van például Dániel és barátai, akikre még a király is felfigyel. Vagy 

az írástudók, akik átmentették a Tórát és ezt nem tartották meg maguknak, hanem 

megosztották a közösséggel. Ez az, ami emberileg látszódott. Majd Isten megmutatta 

Ezékielnek, hogy Ő mit lát, hogy az emberek szívében mi van. A völgy tele halottakkal, 

megszáradt, összetört csontokkal.  

Isten viszont nem hagyja így népét, hanem azt mondja a prófétának, hogy hirdesse az ő Igéjét 

és hívja a Lelket, mert az új élethez ez a kettő kell együtt. Először Isten teremtő szava, mely 

összerendezi és helyre rakja a dolgokat, majd az Ő Lelke, mely megtölti az új rendet élettel. 

Egyik sincs a másik nélkül, mert az Ige önmagában csak élettelen rendszert ad, míg a Lélek 

Ige nélkül pusztán rajongás valami iránt, amit nem is ismerünk.  

A Lélek kívánsága Krisztust dicsőíteni. Először megmutatja nekünk, hogy ki Krisztus, 

odavisz a kereszthez és tükröt tart elénk. Majd megtisztít és kiformálja bennünk Krisztust, 

hogy egyre inkább Hozzá legyünk hasonlóvá. Gondolkodásunk, érdeklődésünk, szeretetünk 

és szándékaink mindent magához bilincselő tárgyává teszi Krisztust.  

Ez határozza meg, hogy kik is vagyunk valójában. Ennek pedig nagyon éles következménye 

van, hisz ez választja el az életet a haláltól. „A test törekvése halál, a Lélek törekvése pedig 
élet és békesség” (Róm 8,6). A test uralma egyenlő a lelki halállal, ez pedig szükségképpen 

az örök halálba vezet, mert elidegenít Istentől, lehetetlenné teszi a vele való közösséget.  

De ahhoz, hogy a megszentelődés útján előre jussunk, nemcsak várakoznunk kell. Hanem 

feladatként kapjuk, hogy meg kell öldökölnünk a test cselekedeteit a Lélek által, mert Ő 

vezet rá, Ő segít és támogat ebben. Nem állhatunk tehát passzívan mintha semmi dolgunk 

nem lenne, hanem igenis aktívan részt kell vennünk ebben a folyamatban. Viszont nem a 

másik végletbe kell átesnünk. A test cselekedeteinek megöldöklése nem mazochizmust 

jelent, de nem is aszkézist, hanem a gonosz felismerését és annak radikális elutasítását. 

Feltehetjük a kérdést, hogy mégis miért kell ezt a lépést megtenni. Erre Pál azzal válaszol, 

hogy adósai vagyunk, de nem a testnek, hogy aszerint éljünk, mert az halálra vezet, hanem a 

Lélek szerint kell élnünk, mert ez vezet az életre, az örökéletre.  

Ezt követően pedig a Lélek tesz mellettünk bizonyságot, melynek négy következménye van. 

1. A Lélek vezérel szentégre. 2. A félelmet a szabadság váltja fel. 3. Istent Atyánknak 

nevezhetjük. 4. A Lélek a mi mennyei örökségünk első zsengéje. 

Ezekből pedig a keresztyén ember négy tulajdonságát állapíthatjuk meg. 1.: a keresztyénekre 

jellemző a radikális szentség, ami azt jelenti, hogy mindenünk és mi magunk is Istennek lett 

elkülönítve, így az ő szolgálatába állítjuk mindenünk, még a saját testünk is. 2. jellemző: ránk 

a félelem nélküli szabadság. 3.: gyermeki bizalommal fordulhatunk az Istenhez, mint 

Atyánkhoz, mert Jézus által örökbe fogadott minket. 4. jellemző: pedig a dicsőség 

reménysége, mert mint a lévitáknak, nekünk is Isten jutott osztályrészül és az Ő dicsőségében 

reménykedhetünk, már itt ezen a világon. 

Ez biztathat minket most is, hogy Isten nem hagy a reménytelen, halott csontok közt, hanem 

megszólít, elhív és küldi az Ő Lelkét, mely megújít, életet ad és szabadságra hív. Ne dobjuk 

el ezt a szabadságot a kényelemnek, az egyszerűségnek és a félelemnek, hanem éljünk a 

Lélek által. 

„A test törekvése halál, a Lélek törekvése pedig élet és békesség” (Róm 8,6). 
 Janiné Sándor Kincső 


