
KÉT TÖRTÉNET

  GYÜLEKEZETI HÍREINK:

 Rövid  ismertetés   (céljaink,  forma,  „menete”,
folytatása, a meghívás módjai…)

Jövő héten NYÍLTvasárNAP 
Hívogassuk rá ismerőseinket!

 Ma 1800-kor Zenés áhítatot tartunk a Sunday
Band szolgálatával

 Az elmúlt időben temettük + Szőnyi Gábornét.
Istenünk erősítse szeretteit!

 Jövő heti  alkalmaink: kedd 930  Baba-Mama;
szerda 1830 Apostoli  Hitvallás  Kurzus;  péntek
1630    KonfIFI utána 1730 Oázis IFI; vasárnap
955 Istentisztelet és gyerekistentisztelet; előtte:
Kánon Kör; Imakör valamint  hittanórák; Házi
Biblia Körök és hittanórák folyamatosan...

 Virágvasárnapra Magvetőink  (gyermekeink
közt  szolgálók)  CSALÁDI  KIRÁNDULÁST
szerveznek  (Istentisztelet  és  közös  ebédet
követően).  Erre  előre  kell  regisztrálni
honlapunkon  keresztül.  Várunk  szeretettel
mindenkit!

 További  hírek  a  Kárpátaljaiak  szánt
adományainkról

 Adó 1%-hoz: Magyarországi Református 
Egyház: 0066 Alapítványunk adatai a 
láblécben

Az Úr legyen Gyülekezetünk őriző pásztora!

  O L V A S M Á N Y :  M T  1 3 ,  3 1 - 3 4 ;  4 4 - 4 6

"31 Más példázatot  is  mondott  nekik:  Hasonló  a  mennyek
országa a mustármaghoz, amelyet vesz az ember, és elvet a
szántóföldjébe. 32 Ez  ugyan  kisebb  minden  magnál,  de
amikor  felnő,  nagyobb minden veteménynél,  és  fává lesz,
úgyhogy eljönnek az égi  madarak,  és fészket  raknak ágai
között. 33     Más  példázatot  is  mondott  nekik:  Hasonló  a  
mennyek  országa  a  kovászhoz,  amelyet  vesz  az  asszony,
belekever három mérce lisztbe, míg végül az egész megkel.
34 Mindezt példázatokban mondta el Jézus a sokaságnak, és
példázat  nélkül  semmit  nem  mondott  nekik, 35 hogy
beteljesedjék,  amit  az  Úr  mondott  a  próféta  által:
„Példázatokra nyitom meg számat, a világ kezdete óta rejtett
dolgokat jelentek ki.” (…)  44 Hasonló a mennyek országa a
szántóföldben elrejtett kincshez, amelyet az ember, miután
megtalált, elrejt, majd örömében elmegy, eladja mindenét,
amije  van,  és  megveszi  azt  a  szántóföldet.45 Hasonló  a
mennyek országa a  kereskedőhöz is,  aki  szép gyöngyöket
keres. 46 Amikor  egy  nagy  értékű gyöngyre talál,  elmegy,
eladja mindenét, amije van, és megvásárolja azt."

  A L A P I G E :  M T  1 3 , 3 3
(l. kiemelve az Olvasmányban)

ISTENTISZTELET
2022. március 20.

Jézus példabeszédei-sorozat/3.
„Mint a kovász...” 

címmel 
Igét hirdet: Sóskuti Zoltán lp..

 AZ ISTENTISZTELET LITURGIÁJA:

  Csendes készülés (ld. segítő kérdések ehhez a
túloldalon a keretezett részben  )

  Köszöntés
  Kezdő ének: 329:  2  

(„Nem éltem még e föld színén….)
  Keresztelés: Bíró Bíborka; Oszterág Mira
  Ének: KÉ 8 („Az Úr csodásan működik…“)
  Fohász
  Olvasmány (ld. középen  )

  Imádság
   Gyermekek az ÚrAsztala körül
   Ének: 84:  1   („Ó Seregeknek Istene..”)
  Alapige (ld. középen  )

 Igehirdetés (ld: a túloldalon)
  Csendes imádság
  Imádság 
  Mi Atyánk…
  Hirdetések (ld. jobb oldalon  )
  Születésnaposok köszöntése
 Záró ének: 398  

(„Úr lesz a Jézus mindenütt…”)
  Áldás 
  HIMNUSZ

TERVEZETT TÁBORAINK:
 Tavaszi IFI tábor  : május 6-7-8. Piliscsaba
 Napközis tábor:   június 27-július 1.
 Nyári gyülekezeti hét:   SZAJOL – júilus 10-15 
 Idősebbek  Nyári  Hete ("napközis  tábor"

jelleggel): július 27-31-

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

Lelkipásztorunk:  Sóskuti Zoltán  06-30-822-5435 lp.rkeresztur@gmail.com  Fogadó ója: kedd 15.00-20.00; szerda 15.00-18.30 + telefonon vagy neten át  ;
szabadnapja: csütörtök     Gondnokunk:   Dr. Hajdú Csaba   30-618-7651   Urnatemető ügyintézés:  Szabó Zsuzsánál    06-70-3216838   szzsueva@gmail.com     

 Urnatemetőnk nyitvatartása  :  kedd 15.00-18.00; szerda 15.00-18.00; vasárnap 8.00-12.00 szerda 9.00-11.00   péntek 16.30-20.00 Ügyintézés kedden és szerdán
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RÁHANGOLÓDÁS

Hogy növekszik bennünk a Mennyek Országa? Ma erre
keressük a választ. Jó lenne, ha ezt  egészen személyesen is
konkrétan a saját életünkben keresnénk!

Az  életünk  nagy  tragédiája, hogy egy olyan  világban
élünk, amelyben a menny és a föld számunkra  két külön,
„fallal” elválasztott része a valóságnak, amelyből mi csak a
földit látjuk és érzékeljük, elvesztve a Mennyeinek látását –
ez a mi „valóságunk”. 

Bibliánk ezt már az elején elmondja. Az is kiderül, hogy
ez a fal a mi lázadásunk következménye.

Ugyanakkor  minden következő  lapja  arról  szól,  hogy
Isten  azon  munkálkodik,  hogy  a  menny  és  a  föld
kapcsolatba kerüljön egymással, sőt, hogy a Menny áthassa
és meghatározza a földit, a benne élőket. 

Vagyis Isten célja: a fal lebontása. 
Erről  szól  az  egész  Ószövetség –  és  az  Újszövetség

kezdetén  ennek  kiemelkedő  pontja,  amikor  Jézus
megjelenik  a  Mennyből  a  földön,  és  ezt  mondja:
„Elközelített a Mennyek Országa”. 

Az  Általa  tanított  imádságban  is  így  könyörgünk:
„Jöjjön el a Te Országod, legyen meg a Te akaratod, amint
a Mennyben úgy a földön is...!” 

Később  pedig  azt  mondja  tanítványainak,  hogy  a
Mennyek  Országa  közöttetek van,  illetve  bennetek van.
Hatalmas titokról beszél itt!

Nyilván  más  súllyal,  de  hasonlóan  nagy  titok  volt
számomra gyerekkoromban a tészta megkelése. Emlékszem
a  csodára,  ahogy  nagymamám  dagasztotta  a  tésztát,
belerakta  az  élesztőt,  letakarta  konyharuhával,  és  aztán
láttam,  ahogy  nő  és  nő,  felpúposodva,  túlnőve  a  tálat,
„kibuggyanva” abból.

„BELEKEVER”

Jézus  azt  mondja,  ehhez  hasonló, amikor  Mennyek
Országa,  kovásza  belekerül  egy-egy  ember  szívébe.
[Példák]**

Ugyanezt a jelenséget látjuk, amikor belekerül  egy-egy
család életébe. [Példák]**

Hasonlóképpen  történik,  amikor  egy-egy  kisebb-
nagyobb közösségben jelenik meg. [Példák]**

A  Mennyek  Országának  az  a  tulajdonsága,  hogy  (1.)
növekszik,  helyet,  teret  követel  magának. Ugyanis  ahová
be(le)kerül, azzal  csodát tesz,  (2.)  megváltoztatja egészen.
Ráadásul  ezt  nem kívülről teszi,  hanem egészen  belülről,
(3.) szerves  része  lesz annak,  amibe  belekerül.  Azt  is
megállapíthatjuk, ha egyszer belekerül  a tésztába,  annyira
részévé lesz, hogy (4.)  nem lehet kivenni belőle. Ez azt is
jelenti, hogy nem valami külön része, hanem (5.) szervesen
összekötődött az egésszel, sőt annak meghatározó része. 

Rendkívül fontos spirituális  értelemben is átgondolna a
felsorolt  öt vonást – mert így van bennünk Isten Országa.
[Nézzük  meg  még  egyszer  az  előzőket,  az  életünkben
személyesen  –  és  ismételjük  meg  kérdésként:]  Így  van
bennünk Isten Országa?

"A kovász  példázata  (...)  Isten  országának  e  világban
megmutatkozó erjesztő, feszítő erejét szemlélteti." (J.K.)

M i n k e t  f e s z í t ?

„MEGKEL”

Akik  már ennek  valóságát  megtapasztalták  a  maguk
illetve  környezetük  lelki  életében,  százszor  jobban
csodálkoztak, csodálták ezt, mint én nagymamám tésztáját!

Egyszerűen minden azon múlik, belekeveredik s kovász a
tésztába vagy sem? Ez a lelki élet titka.

(a.)  Ezt  a  képet  láthatjuk  úgy,  mint  valami  egyszeri
csodát, ami aztán az egész életünket meghatározza. Ezalatt
a  megtérésről beszélek… [**]

[Ugyanakkor vigyázzunk a képekkel, mert e tekintetben
félrevezető  lehet!]  A  lelki  formálódásunk  ugyanis  nem
mindig egy folyamatos egyenes vonalú „grafikon”! Vannak
benne  visszaesések,  megtorpanások,  várakozások,
„sivatagos idpk”…  [Példák]** Persze ezekkel együtt ez a
bizonyos „vonal a grafikonon” mégiscsak felfelé halad, sőt
ezek is részei.

(b.) A tisztába tett kovász képét másfelől láthatjuk úgyis,
mint  a  „háziasszony  rendszeresen  ismétlődő  teendőjét”,
hogy asztalt  teríthessen. Igen, valahogy ezt újra meg újra
ismételnünk  kell:  kitenni  magunkat  újra  meg  újra  a
Mennyek Országának!

Talán ennek legvilágosabb részlete, hogy Isten Igéjét be
kell  engedni  naponta  a  lelkünkbe,  hogy  elegyedjen  a
szívünkben lévő dolgokkal, és „megkelesztve”  kivehetetlen

része legyen egész életünknek, mindenre kihatva! Mert Isten
Igéje ilyen:  erjesztő, feszítő ereje van, ha részünkké lesz –
mert benne mennyei erők nyilvánulnak meg! 

Hasonlókat élünk át az ima csendjében... 
Ez a titka az igazi lelki közösségnek is...!

SZEMÉLYES KÉRDÉSEK

Nézzünk  személyes  életünkre!  Vajon  a  mennyek
országának  "növekedése",  "folyamatos  kelése"  látható  az
életünkben? [Halljunk erre nézve pár segítő kérdést!]

1.) Miben érzékeled mostanában Isten munkáját
magadban, életedben?

2.) Milyen Igék tárultak fel mostanában mélyebben
előtted?

3.) Mi az, amit mostanában Isten lényéből jobban
megértettél (hogyan növekedett Isten ismereted)?

4.) Miben sikerült mostanában
győzedelmeskedned, erősödve az

engedelmességben?
5.) Milyen megtapasztalásaid voltak mostanában a
szolgálatban, hogyan épültél a szolgálatban és a

szolgálat által?

Így  summázhatjuk a  kérdést  önmagunk  felé:  Miként
érzékeled  magadban,  hogy  Isten  Országa /  Úrsága  mind
jobban "tágul" benned?

„UTÓIRAT”

Mintegy  „utóiratként” hadd  utaljak  a  jövő  heti
NYÍLTvasárNAPunkra! 

Az is egyfajta jele  a Mennyek Országa expanziójának!
Ha  életedben  kiárad  a  mennyek  országának  ereje,  mersz
szólni erről és  hívni másokat, akkor növekedésnek indult a
tészta – és, ami még nagy csoda,  lehetséges, hogy általad
másokban is. 

Ha a mi gyülekezetünkön  „túlnő” a Mennyek Országa
az  pedig  közös  csodálkozásunk lesz  –  ha  Isten  megadja,
mert  mindenek  mögött,  velünk  vagy nélkülünk,  sőt  akár
ellenünkre is, Ő az egyedüli növekedést! ÁMEN!         

 sóskuti zoltán lp.


