
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Olvasmány:
Zsolt 73, 12-28 (kapcsolódjunk bele egy bensőséges imádság részletébe!)
 1,35

 

 AZ ISTENTISZTELET LITURGIÁJA: 
 

 

  CSEND – Istentisztelet előtt 5 perccel 

 Ráhangoló kérdés:  
 Az Evangéliumhoz méltóak a 

reakcióm általában? 
 

  Köszöntés 
  Fennálló ének: 370:1 („Jövel, Szentlélek…”) 

[leülve, folytatva] 
  Ének: 370:2-3  

(„Te, Szentségnek új világa…”) 
 

  Fohász  
 Olvasmány (ld. középen  ) 

  Imádság 

  Gyermekek indulása a Gyerekistentiszteletre 
  Igehirdetés előtt: KÉ 18 

(„Egyedül csak Te vagy…”) 
 
  Alapige (ld. középen  ) 

 Igehirdetés (ld: a túloldalon) 

Ráfelelő ének: KÉ 33  („Írd át álmaim...”) 
  Csendes imádság 
  Imádság 

  Miatyánk 

 
  Hirdetések (ld. jobb oldalon  ) 
  Születésnaposok köszöntése 
 

  Záróének: 90:1 („Tebenned bíztunk…”) 
  Áldás  
  HIMNUSZ 

 

 

„A BELSŐ KÖZÉPPONTBÓL REAGÁLVA”  

címmel Igét hirdet: Sóskuti Zoltán lp. 
liturgia: Jani Lívia lp. 

 

  GYÜLEKEZETI HÍREINK: 
 

 Ma 15.00-tól KonfIFI Délután lesz. 

Információ 13.30-ig a honlapon! 

 Továbbra is gyűjtjük az adományokat a 

gyülekezet mindenkori másik lelkésze 

lakására! 

 Jövő heti alkalmaink:  Kedd 10
00

 Baba-

Mama Kör  Szerda 9
00

: Bibliaóra  Péntek 

16
30

 KonfIFI  Péntek 18
00

 Ancora IFI  

Vasárnap 9
00

: Kánon Kör illetve Imakör  

Vasárnap 10
00

: REFORMÁCIÓS Istentisztelet 

és gyerek-Istentisztelet;  Házi Biblia Körök 

 Hittanórák…  

 Halottak napjához közeledve: elkészült az 

urnatemető ünnepi nyitvatartása, a honlapon, a 

gyülekezeti naptárban és a kapun olvasható. 

Szórólap elvihető a temető ajtótól. Mától lehet 

jelentkezni Zsuzsánál az ügyeletre!  

 A Kettőspont adventi számához szeretettel 

várjuk írásaitokat, bármilyen témában, amely 

gyülekezetünk életéhez illetve 

mindennapjainkhoz kapcsolódik. Különösen 

szeretnénk olvasni a vírusos mindennapok 

alatt átélt élményeiteket (jókat vagy 

rosszakat), reményeiteket, csalódásaitokat. 

Örülnénk a gyülekezeti tevékenységekről 

szóló beszámolóknak, fényképeknek. És 

persze várjuk, hogy írjatok arról, hogyan 

készültök Adventre, Karácsonyra, vajon 

hogyan fogunk ünnepelni „távolságtartással”? 

Határidő: november 15. 

(refkeresztur@gmail.com)  

 

Az Úr legyen Gyülekezetünk őriző pásztora!  

 

 

 

 

  O L V A S M Á N Y :  Z S O L T  7 3 ,  1 2 - 2 8  






  A L A P I G E :  M K  1 , 3 5  
 

„ Nagyon korán, amikor még sötét volt, felkelt,  

és félrevonult egy lakatlan helyre,  

és ott imádkozott.” 
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1. 

Rengeteg helyzet, mondat, történés, hír és 

sok egyéb ér, érint minket - és ezek reakciókat 

váltanak ki belőlünk.  
 

Vajon méltók-e ezek a reakciók Ahhoz, Akit 

követünk, Akiről neveztetünk - nem inkább az 

óemberünkre hasonlít, a régi életünkhöz 

tartozik? 
 

A lelkünk mélyén, magjában, 

középpontjában Krisztusunk van (ha csakugyan 

befogadtuk) - mégis sokszor a felszínből, a 

régiből merítünk.  
 

Olyan jó lenne, mindig lelkünk belső 

középpontjából reagálni ezekre - 

felismerésekkel, szavakkal, tettekkel, 

döntésekkel..., hallgatással.  

 

2. 

Ez a belső középpont, belső szoba az 

imádságra van fenntartva - hogy Atyánkkal 

meghitten találkozzunk, beszélgetve vagy éppen 

hallgatva.  
 

Ez a hely nemcsak ünnepekre, kiemelt 

pillanatokra való - hanem hétköznapokra is, napi 

használatra, akár óránkénti látogatásra.  
 

Te döntöd el, mikor, mennyiszer és mennyi 

időre vonulsz ide vissza - Atyád vár, mert úgy 

döntött, Ő mindig, bármennyiszer, bármennyi 

időre kész veled időt tölteni ott.  
 

Jézus földi viselkedése (benne szavaival, 

reakcióival, tetteivel) tanít minket az életnek erre 

a ritmusára: részt venni aktívan az életben úgy, 

hogy a forráshoz folyton vissza-visszatérünk 

csendesen - hogy jól reagálhassunk, jót 

adhassunk, hogy egyáltalán legyen mit adnunk.  
 

Isten ószövetségi embereitől a (Zsoltárokban 

kicsúcsosodva) egészen Jézusig látjuk, hogy a 

nagyon is tevékeny, sok szóval elborított 

életeket folyamatosan kíséri a csend, az Úr felé 

fordulás - Jézus a legfontosabb mondatát is úgy 

tudja kimondani („legyen meg a te akaratod”) és 

ennek nyomán a legfontosabb tettét is 

végrehajtani (kereszthalála), hogy előtte 

elcsendesedik, magányosan, abban a belső 

szobában beszél az Atyával.  

 

3. 

A belső szobába lépni annyi, mint imádkozni 

- annyi, mint élni. (H. Nouwen beszél erről 

sokat.) 
 

Az tud belső középpontjából, lelke igaz, 

tiszta melyéből reagálni, aki időt tölt odabent 

ISTEN társaságában - igen, abban Jézus tud 

mozdulni, szólni, látni és láttatni.  
 

Befelé figyelni annyit tesz, mint Isten előtt 

állni mint Hatalmas, Szent és Dicsőséges előtt; 

mint Ismerős előtt; mint Szeretet, Irgalom és 

Megbocsátás előtt - lenyűgözve, otthonosan, 

mint, akinek megkegyelmezett.  
 

A belső szobába lépni kockázatos - mert 

nem tudhatod, mi fog történni, merre mozdít, 

mit értesz meg, milyen reakcióra indít.  
 

Amikor tehát reagálunk, innen kell szólni, 

tenni, dönteni, érteni és érezni - benne maradva 

(Jn 15) lélekben abban, amit a belső szobában 

láttunk, megéltünk.  

 

4. 

Imádkozni, a belső szobába lépni egy 

pillanat alatt is lehet, minden előkészület nélkül - 

bárhol és bármikor.  
 

Ez a belépés inkább irányultság, befelé-

felfelé figyelés - olyan időkben, amikor minden 

korábbi kornál erősebbek a kívülről jövő ingerek.  
 

Akik sokat és gyakran jártak bent e belső 

szobájukban, akik ezt a lelki mozdulatot 

"begyakorolták", azoknak már ez egy gondolat, 

egy folyamatos irányultság - ami nem különül el 

mindig feltétlenül az élet hétköznapi részéről, 

hanem azt átszövi és meghatározza.  
 

 (Ahogyan a bibliai Igéket is sokat kell 

olvasni, elkülönített időkben - de lassan 

gondolkodásunk szövetébe belekapcsolódik, 

természetes része lesz, nem valami elkülönített 

rész; mert erre adatott, nem külső törvénynek.)  
 

Zsoltáros bemegy Isten Szentélyébe, és 

megért mindent - tapasztalva és élve, hogy Isten 

közelsége a legjobb számára a világon, ez 

megnyugtatja, helyére teszi benne a dolgokat.  
 

Jézus földi élete során folyamatosan az 

Atyához fordul, minden szavat, tette, reakciója 

ebből a meghitt közösségből, befele-felfele 

figyelésből fakad. 

A mindenkori lelki reformációk is ebből a 

belső szobából indultak ki, innen fakadtak… 

 sóskuti zoltán 

 sóskuti zoltán 


