
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 AZ ISTENTISZTELET LITURGIÁJA: 
 

 
  Köszöntés 

  Kezdő ének: 395: 1-3 
(„Isten szívén megpihenve…”) 

  Fohász  
 Olvasmány (ld. középen  ) 

  Imádság 

  ÉNEK: KÉ: 2 („A mennyben fenn a 
trónusnál…”) 

 
  Alapige (ld. középen  ) 

 Igehirdetés (ld: a túloldalon) 

 
  Csendes imádság 
  Imádság 

  Miatyánk 

 
  Hirdetések (ld. jobb oldalon  ) 
  Születésnaposok köszöntése 

Dr. Kovács Zsófia, Cieklinski Sándorné, 
Gegő Levente István; Koszta Ágnes; 
Massányi Péter 



  Áldás  
 

  Záró ének: KÉ: 74 („Tégy eggyé Urunk…”) 

 

  SZÓZAT 

 

 

  GYÜLEKEZETI HÍREINK: 
 

 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 9
00

: BESZÉLGETŐS 

BIBLIAÓRA (Google Meet)  Péntek 16
30

 

KonfIFI (Google Meet)  Péntek 18
00

 ANCORA 

IFI (discord)  Vasárnap 10
00

:  

ISTENTISZTELET  / gyerek-Istentisztelet (videó 

– YouTube-on / Google Meet)  Házi Biblia 

Körök  Hittanórák…  

 Márc. 22. 18
30

: 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 további hivatalos bejelentéstől 

függően nyitjuk ki újra.  

 Urnatermi ügyintézés: Szabó Zsuzsánál: csak 

tel. és online (H-P 9.00-17.00), esetenként 

vasárnap délelőtt is. Más időszakban hangposta 

üzenet hagyható v. mail küldhető.  

 

Az Úr legyen Gyülekezetünk őriző pásztora!  

 

  O L V A S M Á N Y :  1  S Á M  1 8 ,  1 - 9  
"1 Miután véget ért a beszélgetés Saullal, Jónátán lelke összeforrt Dávid 

lelkével. Úgy megszerette őt Jónátán, mint önmagát. 2 Saul pedig 

magához vette őt azon a napon, és nem engedte, hogy visszatérjen apja 

házába.  3 És szövetséget kötött Jónátán Dáviddal, mert úgy szerette őt, 

mint önmagát. 4 Levette Jónátán a köpenyét, és Dávidnak adta, sőt a 

ruháját meg a kardját, az íját és az övét is. 5 És ha Dávid harcba indult, 

sikerrel járt mindenütt, bárhová küldte Saul. Ezért a harcosok élére 

állította őt Saul. Tetszett ez az egész népnek, még Saul udvari embereinek 

is.6 Egyszer amint hazajöttek, amikor Dávid a filiszteusoktól győztesen 

tért vissza, kivonultak az asszonyok Saul király elé Izráel városaiból 

énekszóval, körtáncot lejtve, dobolva, örömkiáltások közepette, és 

háromhúrú hangszeren játszva. 7 A táncoló asszonyok így énekeltek: 

Megölt Saul ezer embert, Dávid meg tízezer embert! 8 Saul erre igen 

megharagudott, mert nem tetszett neki ez a dolog. Ezt gondolta ugyanis: 

Dávidnak tízezret tulajdonítanak, nekem meg csak ezret tulajdonítanak! A 

végén még a királyság is az övé lesz! 9 Ettől fogva állandóan rossz 

szemmel nézett Saul Dávidra." 

  A L A P I G E :  1  S Á M  1 8 ,  3 - 4  

  A J Á N L O T T  O L V A S A N D Ó  Z S O L T Á R : 1 3 3 .  
 

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 
   Bank: OTP 11784009-22222820          ADÓSZÁMUNK: 18192232-1-42           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 + telefonon vagy neten át;  szabadnap: kedd  
 Jani Lívia  06-30-835-4917;  szoborka@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 csak vasárnap 8.00-12.00-ig tart nyitva!  ügyintézés (ha lehetséges, előbb neten vagy telefonon át!): Szabó Zsuzsánál  06-70-3216838  szzsueva@gmail.com  
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Bevezetés: Mitől más két hívő ember barátsága, házassága, a 

világiaknál? Több-e? Miben? 

(…) Most kifejezetten Jonatán személyén keresztül szeretném 

elemezni ennek a mély barátságnak a titkát. Lássuk, hogy 

tudott Jonatán ilyen igaz barát lenni? 

1. A hitünk (ha hűségesen követjük) elvezet ahhoz, 

akiben szintén az Isten él  

Mit látott meg Jonatán Dávidban? Egy kis pásztorfiút, aki a 

parittyájával, de leginkább az Istenbe vetett hitével épp 

legyőzte Góliátot. Ám az egyáltalán nem magától értetődő, 

hogy Jonatán megkedvelte Dávidot ezután a csata után. 

„Jonatán ugyanolyan féltékeny lehetett volna, mint Saul. A 

király fia volt, a trón várományosa. Maga is nemes katona, aki 

már akkor harcolt a filiszteusok ellen, amikor Dávid még a 

juhokat őrizte…” – (Max Lucado: Harc az óriásokkal) Jonatán 

láthatott volna riválist benne- ahogy aztán Saul a táncoló 

asszonyok énekénél. Min múlott, hogy nem riválist, hanem 

szoros barátot fedezett fel Dávidban? Azon, hogy benne, 

Jonatánban mi lakozott. Saul akkor kezdi meggyűlölni 

Dávidot, amikor az Úr Lelke eltávozik tőle, és egyre inkább 

csak saját hatalomféltése, és népszerűsége érdekli.  

Jonatán nem félti a hatalmát, a trónját, a hírnevét Dávidtól, 

mert ő elsősorban Istenhez hűséges. És az Istenben való hitére 

vigyáz. Ez az első dolog, amit eltanulhatunk tőle. (Ezt 

mulasztotta el Saul) 

A mindennapok sodrásában, a kis dolgokban is hűek vagyunk? 

Hűek vagyunk Istenhez, amikor sikeresek vagyunk? Vagy 

elfeledkezünk róla? Hűek vagyunk akkor, amikor sürgetnek a 

teendők és nagy a nyomás mit fognak szólni a mások? Amikor 

mások hibáival találkozunk? Irgalmasak, vagy kegyetlenek 

leszünk? Jonatán hite olyan, mint egy egyenes, pontosan kilőtt 

nyílvessző, amely pontosan tudja az útját, nem térítheti el 

semmi. És mivel Istenhez hű, ezért nem marad vak arra, hogy 

Dávidban is felismerje az Istenbe vetett hitet, és később az 

Isten választottját.  

Amikor „eltérítenek a külső-belső ingerek akkor nehezebben 

vesszük észre mások életében Istent. Mert azzal fogunk 

találkozni, amit keresünk, amire nyitva van a szemünk. 

Keresed-e Istent a napi történésekben? Várod-e? Mert az 

Istenhez való hűségünk elvezethet a másik emberhez, akiben 

észlelhetjük, felismerhetjük az Urat! (…) 

2. Levetkőzhetjük önzésünket, önérdekeinket, 

rivalizálásunkat  

Jonatán átadja Dávidnak fegyvereit, köpenyét. Egyes 

írásmagyarázók szerint gyakorlatilag előre megkoronázza, hisz 

saját királyi kellékeit adja át. A trón várományosa mintegy 

előre megsejt valamit Isten akaratából és ez fontosabb lesz, 

mint saját jövője, trónja! Megérezhetett valamit abból, hogy 

Isten királynak szánja Dávidot! Sokan szeretnék tudni Isten 

terveit, de Ő csak azoknak mutatja meg, akik nem csupán 

értelmükkel, kíváncsiságukkal, hanem egész életükkel, 

szívükkel rá figyelnek. (…) Aki igazán ismer és szeret néha 

kimondja legféltettebb gondolatunkat is, amit még magunknak 

sem mondanánk ki. Mert a szeretet érzékenyebb minden 

műszernél, ami a másik szívét vizsgálja! Szeretjük-e így az 

Istent? Mert ha nem is érthetjük meg ŐT teljesen, de a szeretet 

hullámhosszán mégis befoghatunk valamit még az Ő 

magasabb gondolataiból is. Jonatán elsősorban Istent szerette, 

és ezért tudta Dávidot is jól szeretni. Ezért tudta megérteni, 

felismerni Dávid életében az Isten tervét, és ezért tudott ebbe a 

tervbe jól beleállni. (Azt olvassuk később Jonatán bújtatja, 

menti meg Dávidot az őrjöngő Saul elől.) 

Jonatán felismer valami nagyobbat, isteni bölcsességet: nem 

az a miénk, amit megszerzünk, hanem amit másoknak adtunk! 

Ahogy Ákos énekli: „A tiéd csak az marad, amit másoknak 

adsz.”  

Amikor Isten akaratából, szemszögéből nézünk életünk 

térképére, akkor el tudjuk fogadni a kényelmetlent, a hátrányt, 

a nehezet is. Mikor mindent csak a saját szemszögünkből 

nézünk, akkor azt tapasztaljuk, hogy egyre több minden 

kiszorul az életünkből, főleg egyre több mindenki. Barátból 

rivális lesz, csak magunknak élünk! Ez az igazi önkéntes lelki 

karantén! Amikor csak „mi bírunk versünknek hőse lenni! S 

maradunk magunk számára börtön!” (Babits: Lírikus epilógja) 

Jonatán kitört ebből az emberek számára szinte természetes 

önzés- börtönből, és óriási utat járt be! Micsoda szabadság, 

hogy leküzdhetem saját önzésre determinált természetem és az 

Isten tervének engedhetek! Le lehet szállni az önmegvalósító 

futószalagról, és el lehet kezdeni élni Isten tágas, egyedi 

terveiben! 

Ha csak a saját terveinkre, utunkra koncentrálunk riválisaink 

lesznek, ha Isten terveit, arcát keressük testvéreket találhatunk, 

akikkel összeforr a lelkünk!  

3. Szövetségeink Jézus velünk kötött szövetségére 

mutathatnak 

„Szövetséget kötött Jonatán Dáviddal” - az itt szereplő „berit” 

egy érdekes kifejezés, a héber nem szövetséget köt, hanem 

vág! Utalva ezzel a szokásra, amikor is állatokat vágtak félbe, 

és tetemük közt kellett átsétálni, jelezve, hogy amit az egyik 

fél a szövetségkötéskor megígér, felajánl, ahhoz úgy tartja 

magát, hogy annak megszegéséért úgy jár, mint a levágott 

állatok! (Ld. 1 Móz 15.) Komolyabban gondolták akkoriban a 

kimondott szót! A Bibliában a szövetségkötés tehát élet – halál 

kérdés! Nincs apróbetű, elállási jog.  

Ez más összefüggésbe helyezi az elköteleződést. Nem csak 

ígérgetés, hanem ígéret van, nem csak szimpatizálás, hanem 

örök szövetség! Ez pedig óriási távlatokat nyit egy 

kapcsolatban! Ez a jézusi nagy parancsolat második felének 

szép példája! „Szeresd felebarátodat, mint magadat!” (Mk 12, 

31) (…) Micsoda fénybe helyezi ez a mi szövetségünket 

Istennel! Az Új-Szövetséget, amelyet Ő kötött, ahol az 

áldozati bárány maga Jézus, és amelyet Ő az Isten SOHA 

SEMMILYEN KÖRÜLMÉNYEK KÖZT NEM SZEG MEG! 

Ahogy Jonatán megszereti Dávidot és felajánlja szövetségi 

hűségét, barátságát, úgy ajánlotta fel nekünk szövetségét, 

barátságát a Mindenható Isten!  

Dávid nem tud mit felajánlani Jonatánnak. Ő csak egy 

pásztorfiú. Összes „vagyona”, az Istenbe vetett hite. Mi sem 

tudunk mit felajánlani a minket megszerető királyfinak! 

Jonatán hűség esküje Jézus hűségére mutat!  

Jézus is lehetett volna féltékeny, Ő az Atya egyszülöttje, 

mégis beenged kapcsolatába az Atyával, és megengedi, hogy 

mi is Atyánknak szólítsuk az Ő Atyját, sőt Ő tanít így 

imádkozni!  

Adja Isten, hogy elfogadjuk Jézus barátságát, és lelkünk az Ő 

Szentlelkével összeforrhasson. Ámen 

  
            Sebőkné Babos Boglárka 


