
  GYÜLEKEZETI HÍREINK:
_______

 Az  elmúlt  heti  MMM  Istentiszteletről,  Missziói
Munkatervről és a gyülekezeti újságról

 Jövő  heti  alkalmaink:   kedd  930 Baba-Mama
Kör; péntek 1630 Konf  IFI  ; 1745 Oázis IFI; vasárnap
955  Istentisztelet;  előtte:  Kóruspróba  /  Kánon
Kör;  Imakör;  hét  közben Házi  Biblia  Körök (7
csoportban); hittanórák

 Házas  Hétvége:   január  28-29.;  Konfi-Ifi
Hétvége:  április  14-16.;  Nyári  hét: Szajol,  július
16-20; Idősek Nyári Hete: július 24-27. 

 Hétfőn (január 16.) este 6 órakor tartjuk 
szokásos keresztúri ökumenikus imaheti 
alkalmunkat – a mi Templomunkban. Utána 
szeretetvendégséget tervezünk, melyre 
kérünk mindenkit, aki tud, hozzon sós vagy 
édes sütit, hogy jó vendéglátók lehessünk! 
Legyünk együtt római katolikus és 
evangélikus testvéreinkkel!

 Jövő szombaton 16.30-kor (január 21.) pedig 
Molnár Miklós atya meghívott, hogy mint 
református lelkész beszélgessünk a 
Rákosligeti Kultúrkör alkalmán “A találkozás 
ajándéka – katolikusok és reformátusok egy 
asztalnál” címmel. Erre is várunk minden 
érdeklődőt a ligeti református templom 
melletti katolikus közösségi házba (cím: 1172 
Budapest, XV. utca 2.)

Az Úr legyen Gyülekezetünk őriző pásztora!

 Olvasmány: Ézs 55, 1-13
  Alapige: Jel 3, 14-22

„14 A laodiceai gyülekezet angyalának írd meg: ezt mondja az
Ámen, a hű és igaz tanú, Isten teremtésének kezdete: 15 Tudok
cselekedeteidről,   hogy   nem   vagy   sem   hideg,   sem   forró.
Bárcsak hideg volnál, vagy forró! 16 Így mivel langyos vagy,
és sem forró, sem pedig hideg: kiköplek a számból. 17 Mivel
ezt   mondod:   Gazdag   vagyok,   meggazdagodtam,   és   nincs
szükségem semmire; de nem tudod, hogy te vagy a nyomorult,
a szánalmas és a szegény, a vak és a mezítelen: 18 tanácsolom
neked, végy tőlem tűzben izzított aranyat, hogy meggazdagodj,
és   fehér   ruhát,   hogy   felöltözz,   és   ne   lássék   szégyenletes
mezítelenséged; és végy gyógyító írt, hogy bekend a szemed,
és   láss. 19 Akit   én   szeretek,   megfeddem   és   megfenyítem:
igyekezz   tehát,   és   térj  meg! 20 Íme,   az   ajtó   előtt   állok,   és
zörgetek: ha valaki meghallja a hangomat, és kinyitja az ajtót,
bemegyek ahhoz, és vele vacsorálok, ő pedig énvelem. 21 Aki
győz,   annak   megadom,   hogy   velem   együtt   üljön   az   én
trónomon; mint ahogy én is győztem, és Atyámmal együtt ülök
az  ő   trónján.  22 Akinek  van  füle,  hallja  meg,  amit  a  Lélek
mond a gyülekezeteknek!”
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.„Hogy érint?” címmel 

Igét hirdet: Sóskuti Zoltán lp. 

 AZ ISTENTISZTELET LITURGIÁJA:
--------

  Csendes készülés 
  Köszöntés 
  Ének: 119:  1    („Az oly emberek…”)

  Ének tanítás: 377
(„Szentlélek, végy körül bennünket…”)

  Fohász
 Olvasmány (ld. középen )
  Imádság 
  Gyermekek az Úrasztala körül
--

  Ének: KÉ 37 („Jézus, neved….)
  Alapige (ld. középen ) 
 Igehirdetés (ld: a túloldalon)
--

  Ének: KÉ 45  („Jöjj, Szentlélek...”)
  Csendes imádság
  Imádság 
  Mi Atyánk…
–

  Hirdetések (ld. jobb oldalon )

  Születésnaposok köszöntése
–

 Záró ének: 479 („Hinni taníts, Uram…”)
  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
Gyermekek közti szolgálat:
  Kelemen Zoltánné 30/691 8098 / Elbéné Mester Magdolna
Urnatemetői ügyintézés (kedden és szerdán 1500-1800):
  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

https://abibliamindenkie.hu/uj/REV/3#22
https://abibliamindenkie.hu/uj/REV/3#21
https://abibliamindenkie.hu/uj/REV/3#20
https://abibliamindenkie.hu/uj/REV/3#19
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https://abibliamindenkie.hu/uj/REV/3#17
https://abibliamindenkie.hu/uj/REV/3#16
https://abibliamindenkie.hu/uj/REV/3#15


KEMÉNY SZAVAK

Kemény szavak  állnak  itt:  „nyomorult,   nyavalyás
(szánalmas), szegény, vak, mezítelen”. Ha most rád mutatok,
TE vagy a nyomorult,  TE vagy a vak… –  elfogadnád? Hogy
érint?  Hogy   érintene?  Elismernéd? Hogy  érint(ene)  minket
mint közösséget? Mi erre a helyes reakció? Persze hisszük és
valljuk, együtt mondjuk is –  de személyesen elfogadod ezt?
Csak tudod, vagy át is érzed, át is élted már életed egy-egy
szakaszában,   hogy   tényleg   milyen   vak   voltam,   milyen
nyomorult…?

Hogy   érint(h)ette   ez   az   elsődleges   címzetteket,   a
laodiceaiakat? E levél címzettjei egy híres és sikeres városban
éltek, a maguk korában kényelemben és gazdagságban. A Kr.
e.-i III. sz.-ban alapított települést II. Antiochos  feleségéről,
Laodike-ről nevezte el. Jó helyen épült, fontos kereskedelmi
utak  csomópontjában,  és  Frigia  leggazdagabb  városa  lett.
Nevezetes  volt  bankjairól,  orvosi   iskolájáról,  fejlett
kereskedelem rendlekezett,  híres  volt  az  aranyművességről,
gyógyszeriparáról,  és  a  posztószövésről.  Mindez
magabiztosakká  tette  őket.  Joó   Sándor szavát  segítségül
hívva: „BETELT EMBEREK” [**] voltak. Victor János pedig
így fogalmazott: „A BEÉRKEZETTSÉG ÖNÁMÍTÁSA” [**]
jellemezte a címzetteket.  Így ennek a levélnek a hangvétele
bizonyára  meglepte  őket:  „kiakadtak”,  felháborodtak  rajta;
vagy éppen  megérintette,  kijózaníthatta  őket.  Hiszen  ez  a
levél,  talán  a  legkeményebb  a  Jelenések  könyve  elején
található  hét  gyülekezeti  levél  közül.  Itt  található  meg
egyszerre  Jézus  talán  egyik   legkeményebb   mondata
(„kivetlek/kiköplek   a   számból”[**]),  és  egyszerre  az  egyik
leggyöngédebb, legszebb ígéretet hordozó képe („Íme az ajtó
előtt állok és zörgetek…”[**]).

Mindenesetre  NEM TUDJUK,  mi   volt   az   ő   válaszuk
mindezekre.  Azt viszont itt, ma tudhatjuk:  bennünket hogyan
érint?    [Hadd  kérdezzem  hát  SZEMÉLYESEN és
GYÜLEKEZETKÉNT is tőletek:]  Vajon mi BETELT EMBEREK
vagyunk,   vagy   inkább   „lelki   szegények”,   akik   koldusként
nyújtják a kezüket Jézus felé? (Mert koldusszegények vagyunk
Isten előtt!)  A BEÉRKEZETTSÉG ÖNÁMÍTÁSÁBAN élünk,
vagy   tudjuk,   hogy   zarándokok   vagyunk,   úton,   és   még   sok
mindent kell tanulnunk, sok mindenben kell formálódnunk? 

REAKCIÓ

[Amikor ezt a vázlatpont címet leírtam, elgondolkoztam,
valami magyarosabb szó kellene ide, nagyon elvont, idegen itt

a  „reakció”  szó.  Aztán  maradt,  mert  rájöttem,  mennyire
kifejező mégis:] Az AKCIÓra adott válaszunk ez – Isten Igéje,
Üzenete  mindig  Isten  akciója  felénk,  mindig  REAKCIÓt
várva.  Érdemes  mindig   megvizsgálni   a   szívünket,  egy-egy
lelki alkalmon elhangzó Igére, üzenetre mit mond, mi születik
meg bennünk elsőre [**], vagy éppen elgondolkozva tovább
[**] azon?

A  GYÜLEKEZETRE MINT KÖZÖSSÉGRE kétféleképpen
vonatkozik  minden   ilyen   intés:  a  vezetőinek  kérdés   („Rossz
vagy  jó   irányba megyünk-e?”) illetve a tagoknak egyesével
személyesen  (mert   a   tagokból  áll   össze  a   közösség)!  A  fő
panasza Jézusnak: hiányzik belőle az izzás, a hő, az izzó hit –
és közben „úgy elvannak a langyosban”. Igaz ez ránk/rád?

A  feddésre  és  fenyítésre  a  helyes  válasz  a  buzgóság
/igyekezet/ és a megtérés. Az Olvasmányban Ézsaiás egy piaci
kofa  módján kínálja  Isten  ajándékait   –  megtérésre  hívva a
népet. Hasonló „portékákat” kínál ez a levél is.

Ennek három területét tárja elénk e levél, melyek nagyon
szorosan,  dekódolhatóan kapcsolódtak  a  laodiceabeli
gyülekezet életéhez: arany, ruha, szemgyógyító ír. Mindezek a
város büszkeségei közé tartoztak. Azonban Jézus  átértelmezi
ezeket.

1.) TENNI – TŰZBEN MEGPRÓBÁLT ARANY

Mi az érték számunkra? Miért hajtunk? Mi számít igazán?
Olyan   kincset   gyűjtök,   amiért,   bármi   is   történik,   mindig
érdemes élni? Olyan kincsek, amik igazán értékesek, amik a
Mennyben   is   kincsek   lesznek?   Tűzben  megpróbált   aranyat
venni.  Venni  –  mégis  ingyen.  Attól,  Aki  igazán  adhatja,
Jézustól. Egy ilyen igazi gazdagság van: Krisztus barátsága, a
Vele való kapcsolat,  Jézus közelsége, realitása,  a Vele való
életközösség –  és minden,  ami ebből  fakad,  ami szeretetből
épül.  Gondoljunk  csak  a  Szeretet   himnusza végére!  Vagy
meditáljunk perceken, órákon át a Gazdag és Lázár történetén
Lukács evangéliumában! Vagy éljük át kétségbeejtő helyzetét
a Jézus-példázatbeli Bolond gazdag élete végének! 

Miért   hajtasz?  Jézus  így  foglalja  ezt  össze  a   Máté
evangéliuma   6.   részében:  „Ne   gyűjtsetek   magatoknak
kincseket a földön…” A kérdés ez: HOL VAN A FÓKUSZUNK –
EZ A KÉRDÉS?  Komolyan   vesszük   vagy   nem?   Jézus   ezt
mondta!  Végy tűzben próbált aranyat!  Szánd olyanra (is) az
időd, erőd, beszéded, érzéseid, hallgatásod, fáradozásod, amit
Jézustól  láttál!  Élj  a  krisztusi  közösség  lehetőségével,
kincseivel!

2.) LENNI – FEHÉR RUHÁK

A   mezítelenség   mint szimbólum arról  beszél,  hogy
megjelent  a  szégyen az  emberek  közt,  s  az  ember  és
Teremtője  között.  Gondoljunk  csak  rá,  hogyan  bújnak  el
Ádámék,  mikor Isten kérdi:  „Ádám, hol  vagy?” S  azóta  is
csak bujkálunk az Úr elől, nem véve tudomást arról, amiről a
139.   zsoltár írója  beszél,  ugyan  hová  mehetnék,  ahol  az
Úristen nem lát engem? Azért szégyelljük magunkat, mert van
szégyellnivalónk, van takargatnivalónk! 

A fehér  ruha,  ami a  tisztaságot jelképezi.  A ruha,  ami
megvéd. Mit is mond a  Kolossé levél:  „felöltöztétek amaz új
embert”, magát Krisztust. Ez véd meg bennünket az ítélettől!
Ebbe öltöznek mindazok, akik a „sok nyomorúságból jöttek”
Isten színe elé – tárja elénk a Jelenések könyve. A kegyelmet
magamra  venni  naponta,  abból  élni,   abban  járni,   attól
remélni!   Éld  át,  mit  jelent  Krisztusban  lenni!  Enélkül úgy
vagyunk,  mint  a  mesebeli  meztelen  király,  aki  azt  hiszi,  új,
szép ruha van rajta.

3.) LÁTNI – SZEMGYÓGYÍTÓ ÍR
Végül  megtérésünk  harmadik  területe  az  érzékeléssel

kapcsolatos. A lelki látás visszanyeréséről van szó. Mit jelent
az életünk e nélkül? Azt, hogy nem látok,  csak nézek:  nem
látom a lényeget, nem látok a dolgok mögé, nem veszem észre
Istent, az Ő kezét, keze nyomát. De nem látok a világban zajló
események,   folyamatok  mögé, s  nem tudom megítélni,  mi  a
bűn és mi nem az, ki hazudik, ki akar bedarálni. Nem látom
meg,  hogy miképpen  vezetnek   félre,  mossák  ki  az  agyamat,
lopják ki  a  legszentebb értékeket  otthonainkból! Azt jelenti,
hogy a világ csillogása elvakít minket.  Úgy, ahogyan a nagy
zaj   is   megsüketít,   nem   hallom   meg   az   apró   részleteket,
összefolynak a dolgok.  Ha elfogadom ezt a szemgyógyító írt,
akkor  látni  fogok,  egyre  többet,  egyre  mélyebben,  igazán,
egyre  és  egyre  tisztábban.  Ahogyan  a   damaszkuszi   úton
megvakuló Pál is; vagy a Jézus által sárral gyógyított vak is.
Krisztus  gyógyító  írt  ajánl,  amely  a  vakságot,  önismeret
hiányát gyógyítja, és megnyitja a gyülekezet szemét az Isten
szerint lényeges és értékes dolgok meglátására.  Különös, de
miközben   magam   tisztulok,   egyre   tisztábban   látok,   látom
Krisztust.  Hogyan  is  biztat  a  Hegyi  beszéd?  „Boldogok   a
tiszta szívűek, mert ők meglátják az Istent”.

  sóskuti zoltán


