
  GYÜLEKEZETI HÍREINK:

 Jövő heti alkalmaink:  kedd 9:30 Baba.Mama Kör; 
szerda 1900 Felnőtt Konfirmációs felkészítő; péntek 
1630 KonfIFI;  1745 Oázis  IFI;  vasárnap  955 

Istentisztelet;  előtte:  Kánon  Kör;  Imakör;  hét 
közben Házi  Biblia  Körök  (7  csoportban); 
hittanórák

 Sóskuti  Zoltán  Maglódon,  Bereck  Dávid  lp. 
Inárcson ifi hétvégén szolgál.

 Beszámoló a Családi szüreti napról… 

 Köszönjük  mindazoknak,  akik  adójuk  1%-t 
gyülekezetünk alapítványának   ajánlották fel. Idén 
721 556 Ft-ot kaptunk. 

 Várjuk       azok jelentkezését, akik a Halottak napja 
körüli  temető  nyitvatartásban  szolgálnának… 
Szabó Zsuzsánál lehet jelentkezni.

 Népszámlálás   (Okt 1 online: Okt 17. személyesen)
 Október 15. 1000 Ligeti teadélelőtt
 Reformációi  Úrvacsorás  Istentiszteletek:   10.30. 

vasárnap  1000 (nálunk);  10.31.  hétfő  1800 

(evangélikusokkal) Evangélikus  Imaterem 
(Bakancsos utca)

 Frissült a liturgiás lap fejléce!

Az Úr legyen Gyülekezetünk őriző pásztora!

  OLVASMÁNY: Jel. 2., 8-11

„8  A  szmirnai  gyülekezet  angyalának  írd  meg:  ezt 
mondja az első és az utolsó, aki halott volt, és életre kelt: 
9  Tudok  nyomorúságodról  és  szegénységedről,  pedig 
gazdag  vagy,  és  azok  káromlásáról,  akik  zsidóknak 
mondják  magukat,  pedig  nem  azok,  hanem  a  Sátán 
zsinagógája.  10 Ne félj  attól,  amit  el  fogsz  szenvedni. 
Íme, az ördög börtönbe fog vetni közületek némelyeket, 
hogy  próbát  álljatok  ki,  és  nyomorúságotok  lesz  tíz 
napig.  Légy  hű  mindhalálig,  és  neked  adom  az  élet 
koronáját. 11 Akinek van füle, hallja meg, amit a Lélek 
mond  a  gyülekezeteknek!  Aki  győz,  annak  nem  árt  a 
második halál.”

  ALAPIGE: Jel 2, 10b

I S T E N T I S Z T E L E T
2022. OKTÓBER 9.

„Tövis és Koszorú” 
címmel 

Igét hirdet: Sebőkné Babos Boglárka lp.

 AZ ISTENTISZTELET LITURGIÁJA:

  Csendes készülés 
  Köszöntés
  Kezdő ének:  398 1-2 („Úr lesz  a  Jézus 

mindenütt…”)

)  Ének: 367 („Emeljük Jézushoz szemünk…”)
  Fohász
  Olvasmány (ld. középen )
  Imádság
  Gyermekek az Úrasztala körül

  Ének: KÉ 55 („Mindörökké hű az Úr…”)

  Alapige (ld. középen ) 
 Igehirdetés (ld: a túloldalon)

  Csendes imádság
  Imádság 
  Mi Atyánk…

  Hirdetések (ld. jobb oldalon )

  Születésnaposok köszöntése

 Záró ének: Fenn a mennyben az Úr… (ld. 
túloldalon)
  Áldás 
  HIMNUSZ

Lelkészeink:
Sóskuti Zoltán 30/822-5435 lp.rkeresztur@gmail.com 

fogadó óra: szerda 1500-1830 szabadnap: csütörtök
Bereczk Dávid 30/374-2951 bereczkdavid@gmail.com 

fogadó óra: kedd1500-1830 szabadnap: hétfő
Főgondnokunk:

Dr. Hajdú Csaba 30/618-7651 hkisskati5@gmail.com

Gyülekezeti diakónia (segítségnyújtás):
 Soltészné Garay Réka 70/200-9717 soltesz.s@t-online.hu

Urnatemetői ügyintézés (kedden és szerdán 15  00  -18  00  ):  
 Szabó Zsuzsa 70/321-6838 szzsueva@gmai.com

Urnatetemető nyitvatartása:
 kedd 1500-1800; szerda 1500-1800; vasárnap 800-1200

BUDAPEST-RÁKOSKERESZTÚRI 
REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG

1173 Bp. Pesti út 31. 
Adószám:18192232-1-42 http//refkeresztur.hu  
mail: budapest-rakoskeresztur@reformatus.hu

Bank: OTP 11784009-22222820 
Keresztúri Református Misszió Alapítvány: 18195998-1-42



1.) ÍGÉRET – DE KIKNEK?  

Bevezetés:  Bizonyára  voltunk már  úgy,  hogy próbáltunk 
kitartóan egy bizonyos dallamot énekelni, netán játszani, de 
körülöttünk mások teljesen mást énekeltek. Nehéz ilyenkor 
nem elsodortatni, és kitartani a magunk éneke mellett. (…) 
Bennünk  mennyire  él  mélyen  a  krisztusi  dallam a 
szívünkben  a  fülünkben?  Mennyire  vagyunk  biztosak 
Jézusban?  Biztos  vagy  Krisztusban?  Abban,  hogy  Őt 
akarod  követni? Képesek  lennénk  mindennel,  gúnnyal, 
nélkülözéssel, bántalmazással dacolva kitartani mellette?  
Nézzünk utána ennek a hűséges,  kitartó  gyülekezetnek a 
tükrében a mi Krisztushoz való hűségünknek! 

1. Szegénység és gazdagság  

Szmirna  gyönyörű  város,  nem  csak  kereskedelmi,  de 
vallási  és  kulturális  központ  is  ebben  az  időben. 
Kikötőváros rajta át haladt a kereskedelem Athén és Róma 
felé.  Általában gazdag réteg  lakja.   400 éven át  a  város 
halott  volt,  egy  földrengés  elpusztította,  Kr.  e.  600-ban 
teljesen  elpusztult  és  400  évig  nem  létezett.  De  mégis 
újjáépült.  A gyülekezet  a város legszegényebb rétegeiből 
tevődött  össze.  Zömében  rabszolgák,  szegénysorsúak 
köréből. 
A  szegénységre  használt  szó  itt  a  koldusszegény.  Kiáltó 
szegénység ez, egy gazdag város közepén. Jézus itt mégis 
azt  mondja  tudok  róla,  hogy  gazdag.  A  Krisztusi  élet 
végtelenül gazdag. (…)
Akkor örök életed van! Van mennyei Atyád, otthonunk a 
mennyben. Kincs-e Ő Neked? Annak tartod-e számon az 
életedben  Jézust?  (…)  Te  éled-e,  hogy  gazdag  vagy,  ha 
Krisztussal éled a napjaid? Tudod egyáltalán? Még akkor 
is, ha mások ezt nem értékelik, mert ők másban mérik a va-
gyont. 

2. Koszorú  
A  levélben  a  koronára  történő  utalás  a  város  mögötti 
hegyen  fekvő  épületekre  utalnak.  Pagos  domb  állami 
épületei  Szmirna  koronájának  számítottak,  amelyek 
mintegy koronaként ékesedtek a város felett. Sok mindenre 
utalhat ez:

Korabeli  atléták győzelmi szimbóluma volt a koszorú. Ha 
van sport, ahol különösen is fontos a kitartás azt hiszem az 
egyik ilyen a futás… A hit tehát ilyen értelemben hasonlít-
hat ehhez. Ehhez kell egy túllátás az evilágin. Mert gyakran 
hívőként bármilyen elkeserítő nem ebben az életben nyer-
jük el jutalmunkat a hűségünkért. Hanem majd odaát. A la-
komákon a vendégeket szokás volt megkoszorúzni, amely 
az ünnepi öröm jele volt.  Mi is hivatalosak vagyunk egy 
nagy ünnepre, a Bárány menyegzőjére, amely Jézus és az Ő 
egyházának egyesülése lesz majd odaát, amikor azok akik 
kitartottak mellette, az öröm koronáját kapják. Végül a po-
gány istenképeken koszorú van az istenek fején, gyakran 
ábrázolták őket így. Mint uralkodókat.  Ez talán a legköze-
lebbi  utalás Jézusra,  mint  uralkodóra,  aki  viszont  először 
töviskoszorút viselt és aztán koronát. 

Ha követünk valakit, akkor ugyanazt az utat kell bejárnunk. 
Mert ha részünk volt szenvedésében és halálában, részünk 
lesz  dicsőséges  feltámadásában.  Itt  sokan 
elbizonytalanodnak.  Mert Ő figyelmeztet:  „Mert aki meg 
akarja menteni az életét,  elveszti azt, aki pedig elveszti az 
életét énértem, megtalálja azt.” Mt 16, 25 A mi életünknek 
mi  a  koronája?  Koronája-e  az  életünknek,  amit  Istentől 
kapunk?  Az  Ő  elismerése,  közössége  drágább-e 
mindennél? (…)

3. Mirha  
Szmirna  jelentése  mirha…héberül  keserűséget  aminek 
egyébként  rendkívül  jó  illata  van.  Gyógyításra, 
füstőlőszernek is használták, fertőtlenítésre de mindenképp 
királyi  szimbólum. A  Krisztusért  kapott  sebek  olyanok, 
mint a mirha, amely nem fertőződnek, hanem gyógyulnak, 
sőt  jó  illatuk  van…  A  magunkért,  eszméinkért  kapott 
sebeink gyakran elfertőződnek. Az érte kapott sebekben el 
is  van  rejtve  a  gyógyulás.  Krisztus  áldozata  a  legszebb 
példa erre, aki kérte, hogy múljék el tőle a keserű pohár és 
aztán mégis meghajtva magát az Atya akarata előtt, vállalta 
értünk a kereszthalált, és annak illatát érezhetjük most is.
 Múlt  héten  szó  volt  arról,  hogy  a  mennynek  kóstolóit 
kapjuk  itt  a  földön  amikor  megélünk  egy-egy  pillanatra 
vmit  az  Istenből.  De  aki  még  nem  kóstolt  bele,  annak 
először illatok csapják meg az orrát. Így van ez az étellel is, 

de  a  hittel  is.  Mindig  úgy  kezdődik,  hogy  először 
megérezzük a másikban Krisztust. 
 A  menny  ajtaját  Jézus  nyitva  hagyta  mennybemenetele 
után,  és  az  illatok  áradnak,  mint  a  nagymamák 
konyhájából, amik hívogatnak. (…)
A kérdés, hogy vállalod-e Érte akár a nehezeket is? Azért, 
aki értünk vállalta a legnehezebbet… 
Tudod-e biztosan zengeni Őt ellenséges környezetben is? 
Akkor  a  magunk töviskoszorúiból  korona  lesz,  akkor  az 
érte  kapott  keserűségeinknek  mennyei  illata.  „Légy  hű 
mindhalálig és néked adom az élet koronáját!” Ámen

 Sebőkné Babos Boglárka

1. Fenn a mennyben az Úr minden győztesnek 
ád,
Aki Jézussal járt, s benne hitt,
Aranyból koronát, fehér égi ruhát,
Hárfa húrjait pengethetik.
Refr. Igen, ott minden kész, igen, ott minden 
kész.
Minden győztesnek jár örökrész.
Boldog, véghetetlen öröm vár odafenn,
Jézusért én is elnyerhetem.

2. Vígan lépkedünk színarany utcákon át,
Halljuk angyalok dicséretét,
Szemünk láthatja Jézus szent ábrázatát,
Aki vért ontott bűneinkért.
Refr. Igen, ott minden kész…

3. Élet forrása kínálja élő vizét,
Tiszta, hűs vizét bőségesen,
Fényt az Úr maga áraszt és hint szerteszét,
Halál nem lesz ott, éjszaka sem.
Refr. Igen, ott minden kész…

4. Minden  gyötrelmet,  bánatot  elfeledünk,
Ha  ő  bennünket  keblére  von,
Jézus  szívére  hajthatjuk  fáradt  fejünk,
Nála  béke  vár  és  nyugalom.
Refr. Igen, ott minden kész…


