
25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 AZ ISTENTISZTELET LITURGIÁJA: 
 

 
  Köszöntés 

  Kezdő ének: 512.1-3  

(„Szólj, szólj hozzám, Uram…”) 
  Imádság 

 
  Alapige (ld. középen  ) 

 Igehirdetés (ld: középen, ill. a túloldalon) 

 
  Csendes imádság 
  Imádság 

  Miatyánk 

 
  Hirdetések (ld. jobb oldalon  ) 
  Születésnaposok köszöntése 

Elbe István Zoltán, Gerő Lászlóné, Horvath 

János István, Ivanics Ferenc István, Bolog 

Jánosné, Cseh Otília, Leskó Gábor 
 

  Záró ének: 445.1  

(„Szólsz hozzám, Istenem…”) 
 
  Áldás  
 

 

  GYÜLEKEZETI HÍREINK: 
 

 Templomunk nyitásáról részletes tájékoztatót a 

gyülekezetünk honlapján találunk. Istentiszteletre 

regisztrálni telefonon (kedd 15-18.00), illetve honlapon 

(kedd 18.00 után) lehet. 

 Jövő heti, illetve ünnepi alkalmaink: 
szerda 900: Beszélgetős Bibliaóra (Google Meet) 
péntek: 1630 KonfIFI  
             1800: Ancora Ifi  

szombat 1500: KonfIFIs beszámolók, bizonyságtételek 
vasárnap 1000: Pünkösdi Konfirmációs, Úrvacsorás 

ISTENTISZTELET – ajándékozzuk ezt a konfirmálók 

számára – YouTube csatornán követhető, Gyermek-

istentiszteletek is online: 
1000: az ált. iskola 3-6. osztályába járók számára a 

Google Meet-en (bővebb információk a közös 

Skype csoportban és Suga-Szurdi Nóránál: 

06307271724), ill. 1100: YouTube csatornánkon 

hétfő 1000: Ünnepi Úrvacsorás Istentisztelet – 

gyülekezetet várjuk szeretettel 

Házi Biblia Körök; Hittanórák 
 Urnatemetőnk ÚJRA NYITVA vasárnaponként! 

(Részletek honlapon, hirdetőtáblákon.)  
 Kérünk jelentkezőket temetőügyeletre júniusi 

szerdákon 9-11-ig. Jelentkezés Zsuzsánál tel./mailben. 

 Urnatermi ügyintézés: Szabó Zsuzsánál: csak tel. és 

online (H-P 9.00-17.00)! 
 Adó 1%: Alapítványunknak is felajánlhatjuk (l. lábléc; 

a közhasznúsági jelentés a honlapon) 
 Továbbra is gyűjtjük az adományokat a gyülekezet 

mindenkori másik lelkésze lakására! 
 Máj. 31-ig céladományt gyűjtünk a Bajcsy-Zsilinszky 

kórház COVID osztályának. A gyülekezet részéről erre 

a célra érkező (bankszámlánkra utalt/külön perselybe 

bedobott) pénzadományokat a nehéz helyzetben lévő, 

szociálisan rászorult betegek életkörülményeinek, és az 

ott dolgozó ápolószemélyzet munkakörülményeinek 

javítására fordítja.  

 

Az Úr legyen Gyülekezetünk őriző pásztora! 

  A L A P I G E :  L K  9 , 2 3  
 

Azután így szólt mindnyájukhoz: Ha valaki énutánam akar 

jönni, tagadja meg magát, vegye fel naponként a keresztjét, és 

kövessen engem! 

 

Igehirdetés 
… Jézus is itt az Igében követőket toboroz. …Mi mit kezdünk ezzel, 

testvérek, amikor erről olvasunk az Igében? Itt ugyanis ez áll. Értjük-e igazán, 

miben is áll Jézus követése? … nem árt tisztázni, vagy időnként újra 

emlékeztetni magunkat Jézus-követésünk kapcsán arra, hogy az 

önmegtagadás bizony kőkeményen benne van a csomagban. Amikor 

körülöttünk minden egyre hangosabban azt harsogja, hogy „all about you”, 

bizony könnyen eltolódhat az irányzék a mi életünkben is. Szükségünk van 

emlékeztetőre. … 

Jézus itt nagyon nem azt mondja, amit elsőre oly könnyű befogadni, 

sokkal inkább azt, amit hallanunk kell! Hiszen Ő nem olcsó, múlandó like-

vadászatra jött a világba, hanem hogy megmentse azt, és benne Téged, engem 

is. Ez pedig bizony kemény dolog, ezért nem kertel! Őszintén beszél: Nincs 

zsákbamacska, nem a korszellem határozza meg a mondanivalóját, se nem az, 

hogy vajon tetszik-e majd a hallgatóságnak. Pontosan fordított az irány! Nem 

Ő igazította a mondandóját a hallgatósághoz, hanem azt akarta, hogy a 

hallgatóság merje az életét az Ő üzenetéhez igazítani. Ma sem éri be 

kevesebbel a követői kapcsán. Azt akarja, hogy az Ő üzenete határozza meg 

minden téren az önmagadhoz, másokhoz, az élethez való viszonyodat. Ennek 

fényében hangzik az igénk. pl. James Calvert misszionárius, aki, amikor a 

Fidzsi szigeteken lakó kannibálokhoz hajózott, a hajókapitány igyekezett 
kikötés előtt lebeszélni elhatározásáról: „Önök életüket vesztik, ha elmennek 

az emberevők közé.” Calvert ezt válaszolta: “Mi már azelőtt meghaltunk, 

mielőtt elindultunk volna ide.” – erről van itt szó testvérek. Erről van itt szó 

testvérek! Legyünk nyitottsággal és lássuk, mit is kér Jézus ebben az igében! 

Szinte minden szónál el lehet időzni, és ma ezt meg is tesszük. 

 

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 vasárnap 8-12-ig nyitva tart!  Ügyintézés: csak tel. és online (H-P 9.00-17.00), esetenként vasárnap délelőtt is. Más időszakban 

mail küldhető. Szabó Zsuzsánál  06-70-3216838  szzsueva@gmail.com  
 

ISTENTISZTELET, 2021. május 16. 
 

„A KÖVETÉS ÁRA”  

címmel Igét hirdet: Hajdú Bálint Kadosa lp. 
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1. „Aki utánam akar jönni…” Nekem sokat mond ez a szó 

most: akarni kell! Láttam a napokban egy nagyon szellemes 

kis mémet a neten: A pulpituson álló lelkész felteszi a kérdést 

prédikáció közben: „Ki akar változást?” – minden kéz a 

magasban. Aztán jön a következő kérdés: „Ki akar változni?”   

– eltűnnek a kezek. Vajon nem ilyenek e sokan a valóságban 

is, amikor Krisztus valóságos követéséről van szó. Nézd meg, 

hová kényelmesedik már az egyház nyugaton! Bizonyára ti is 

hallottátok a német evangélikus egyházban történteket, 

amelyben most egy együtt élő női lelkészpár tematizálja az 

ottani „egyházat”. Hogy mi is napjainkban az igehirdetés, 

meg valahol a Krisztus követés lényege is… Nincs ez messze 

testvérek. Ahogy valaki fogalmazott, „gőzerővel talicskázzák 

Kelet-Közép Európába ezt a felfogást.” Vajon milyen 

állapotban talál minket mindez hamarosan? Fontos kérdés, 

életbevágóan fontos. Ezért is érdemes talán a valódi 

Krisztuskövetés, Krisztus szerinti fokmérőiről beszélni. 

Jézus valóságos követése - ezen mai ige fényében – drámai 

életváltoztatással járó folyamatot jelent. Mert az 

önmegtagadás bizony az! Meghalni önmagam számára, az 

bizony drámai, és nem is megy pillanatok alatt, nem is megy 

könnyen. Ezért is fontos már az első szónál elgondolkozni: 

„Aki utánam AKAR jönni…”  

 

2. „Tagadja meg önmagát…” De mit jelent ez? Olyan sok 

téveszme kapcsolódik ehhez, talán drága fiatalok, nektek se 

árt, ha halljátok. Sokan azt gondolják, ha Jézus követésére 

elszánom magam, fel kell adnom a személyiségemet. Ha 

Jézus követésére adom magam, fuccs az álmoknak, ha Jézus 

követésére szánom el magam, borzasztóan beszűkül a világ. 

Ó, mennyi hazugság, melyet a megtévesztő hint el! Nem így 

van. Önmagam feladása Krisztusért nem ezt jelenti! Nem azt, 

hogy fel kell adnom a személyiségemet, mert egyfajta 

erőszakot vesz azon Isten. Isten kezébe veszi a 

személyiségemet is, formálja, alakítja, de nem bekebelezi azt. 

Nem csinál belőlem homlok egyenest más személyiség 

karakterű embert. Nem ez a cél. Hisz Ő alkotott olyanná, 

amilyen vagyok. Formál? Igen. Alakít? Igen. De nem torzítja 

a személyiségemet, hanem pont ellenkezőleg: segít 

KITELJESÍTENI azt! Mennyire rossz látni, amikor emberek, 

vélt Krisztus-követésükben szerepeket kezdenek játszani, 

magukra vesznek hozzájuk teljesen idegen attitűdöket… 

Mert azt hiszik, ez az önmegtagadás. Szó sincs róla.   

Jön hozzám egy fiatal a Lónyayban a minap: lelkész úr, 

nagyon komoly dologról kell beszélnünk. No, ennek a fele se 

tréfa, gyere be a szobámba. Leülünk, látom, hogy nagy 

frászban van: Lelkész Úr!  Mi lesz, ha Isten olyan lányt szán 

nekem, aki nekem nem is fog tetszeni…       Olyan aranyos 

nem? Isten majd rámeröltet valakit, aki nem is tetszik nekem, 

de hát tagadjuk meg magunkat. Jaj, nem így dolgozik Ő. Az 

életünkkel sem! 

Ha átadod lényed az Ő követésére – és nem csak a dicsőítő 

dal szövegi szintjén – onnantól belülről kezd el hatni és 

formálni téged Krisztus. Ő semmit nem vesz el, maximum 

átalakít, de még inkább kiteljesít Benned, ami sok esetben 

egy más látásmódot eredményez. De ez belülről fakad, belső 

motivációként érlelődik meg. Nem valami gagyi külső 

kényszerként. 

Nem lesznek álmaid? – Dehogynem! Most lesznek csak 

igazán. Lehet, hogy átírja azokat, de végül nem lesz 

ellenedre, az biztos.  Sok mindent nem szabad? Szó sincs 

róla! De elvégzi benned, hogy szabad leszel arra, hogy sok 

mindent ne tegyél, ami Isten szerint nem helyes, de mindezt 

belső meggyőződésből. Hogy mondja Pál: „már kárnak és 

szemétnek ítélek minden korábbit…” Nem fogcsikorgatva, 

nehezen engedte el ő sem azokat a dolgokat, amik addig 

űzték, hajtották, ami mentén öndefiniálta magát. Ez itt valami 

ujjongó, felismerésből következő szabad elhatározás 

lenyomata itt szerintem. 

Belülről ugyanis már nem a megromlott ego irányít, mert 

megtagadtad azt, Krisztusnak átadva az irányító központot, és 

most már az újjáteremtő Isten hat, formál, irányít! „Élek 

többé nem én, hanem él bennem a Krisztus!” 

De mindez, ahogy olvassuk itt: egy döntéssel kezdődik: „aki 

utánam akar jönni…” Azzal, hogy akarom követni Őt, és 

akarom önmagamat alárendelem neki. Akarod? E nélkül 

egyszerűen nincs követés, mondja itt az Ige! E nélkül 

vallásoskodás van, önbecsapás, a templomban meg színház 

és hagyományőrzés… Olyan nincs, hogy megtartok mindent, 

ami eddig is ott volt az életemben – és totál inkompatibilis az 

igével –, csak mellé még jöhet Jézus is. Meg egy kis 

lélekmelegítő itt vasárnaponként. „Nem lehet két úrnak 

szolgálni!”  

Testvér! Látnak rajtad bármi változást a melletted élők az 

elmúlt 5 év vonatkozásában? Krisztusibb ember lettél? Vagy 

minden megy ugyanúgy? Te meg elintézed annyival: ez van, 

ilyen a természetem? Ez nem követés. Mert ha valaki után 

MEGYÜNK, akkor úton vagyunk, nem egy helyben állunk. 

Haladunk. Ó, kérlek, merd megvizsgálni magad az Ige 

fényében! 

 

3. „Vegye fel keresztjét…” Itt van lehetőségünk – befejezésül 

- kitérni egy nagyon fontos dologra. Mit ért Jézus a kereszt 

alatt, és mi nem az! Ha valakinek van egy rossz főnöke azt 

mondja: ez az én keresztem, cipelnem kell. Nem jössz ki a 

menyeddel/anyóssal: ez az én keresztem, cipelnem kell. 

Idegesítő kolléga, őrjítő falszomszéd, vagy épp 

elviselhetetlen testvér a gyülekezetben: ez az én keresztem 

valamiért. Trauma a családban – ezt a keresztet mérte rám az 

Úr. Hát ezek nem keresztek, testvérem! Ez lehet nehéz 

helyzet, de legalább mi ne hívjuk keresztnek, mert akkor 

félreértjük itt Jézust!  

Pont keresztény közegben van hatalmas veszély e téren, 

mert olyan könnyű ezzel a HAMIS értelmezéssel: rövidre 

zárni a megoldatlan kapcsolati problémát, vagy a nagy 

kereszt-hordozó áldozatszerepbe helyezkedni (vagy épp 

abban tetszelegni?) Veszélyes ez nagyon. A téves 

kereszthordozás értelmezése hamis áldozat identitáshoz, 

negatív fókuszú beállítottsághoz, örök panaszkodáshoz vezet.  

 

4. De akkor mi is a kereszt, amire Jézus gondol, és amit ez a 

kép jelent: Felvenni a keresztet annyi, mint azt az életet 

választani, amit Ő élt! Jelenti mindez: akár a szeretteid 

ellenállását – vállalod? Akár a világ irányából gúny 

elhordozását – vállalod? Az élet kényelmének elhagyását – 

vállalod? Teljes függőség Istentől – vállalod? Engedelmesség 

Isten Szelleme vezetésének – vállalod? Egy népszerűtlen 

üzenet hirdetését – vállalod? Sokszor a magányosság útját – 

vállalod? Támadásokat vallásos emberek részéről – vállalod? 

Szenvedést az igazságért – vállalod? Rágalmazást, 

megszégyenítést – vállalod? Életed kiöntését másokért – 

vállalod? Meghalást az énnek és a világnak – vállalod? 

Mindezt minden nap! Krisztus nem mondta, hogy könnyű 

lesz. Nem ígérte, hogy egyszerű lesz. Nem állította, hogy 

mindez elsőre, vagy épp újra meg újra ne járna lemondással, 

fájdalommal. De a folyamat nem ezen a ponton ér véget, hisz 

Krisztus története se a kereszt hordozásával fejeződött be, 

igaz? 

 

A mai üzenet arra hív: tudd az életedben az irányítást átadni 

neki, azt valósággal elengedni érte. Merd felvenni az ezzel 

járó keresztet, mert igazán csak így nyerhetsz valódi életet! 

Ámen! 
 Hajdú Bálint Kadosa 


