
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

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

 

 AZ ISTENTISZTELET LITURGIÁJA: 
 

 
  Köszöntés 

  Kezdő ének: 105:1 („Adjatok hálát…”) 
 

  Fohász  
 Olvasmány (ld. középen  ) 

  Imádság 

  Igehirdetés előtti ének: 166  

(„Urunk, Jézus, fordulj hozzánk…”) 
  Alapige (ld. középen  ) 

 Igehirdetés (ld: a túloldalon) 

 
  Csendes imádság 
  Imádság 

  Miatyánk 

 
  Hirdetések (ld. jobb oldalon  ) 
  Születésnaposok köszöntése 

Pokorádi Katalin; Dancsics Lili;  
Dr. Békési Lászlóné; Tóth Dóra; Harasztiné 
Kukunberg Anett; Szeszák Erik 

 
  Záróének: KÉ 41 

(„Jó az Úrban bizakodni…”) 
  Áldás  
  HIMNUSZ 

 
 

 

„A HÁLAADÁS ÉVE”  

címmel Igét hirdet: Sóskuti Zoltán lp. 

 

  GYÜLEKEZETI HÍREINK: 
 

 Beszámolók 

 Továbbra is gyűjtjük az adományokat a 

gyülekezet mindenkori másik lelkésze 

lakására! 

 Jövő heti ONLINE alkalmaink:  Szerdától-

szerdáig: NAPI MOZAIK (írás – honlapon)  

Szerda 18
15

: HETI MOZAIK (videó – 

YouTube-on) Szerda 18
30

: BESZÉLGETŐS 

BIBLIAÓRA (Google Meet)  Péntek 16
30

 

KONFIFI (Google Meet)  Péntek 18
00

 

ANCORA IFI (Google Meet)  Vasárnap 

10
00

: ISTENTISZTELET / gyerek-

Istentisztelet (videó – YouTube-on / Google 

Meet)  Házi Biblia Körök  Hittanórák…  

 A „TüKörKépeink” rovatunk januárban 

szünetel 

 Januárban Jani Lívia lelkészünk szabadságon 

van. Sóskuti Zoltán lelkészünk telefonon vagy 

neten érhető el (személyes találkozás csak 

nagyon indokolt esetben) – kivéve 

szabadnapján. 

 Urnatemetőnk csak vasárnap 8.00-12.00-ig 

tart nyitva. A Temetői ügyintézésre 

elektronikus úton, telefonon van mód – 

személyesen csak kivételes esetben és előre 

bejelentkezve. 

 

Az Úr legyen Gyülekezetünk őriző pásztora!  

 

  O L V A S M Á N Y :  Z S O L T  1 0 3  
1 Dávidé. Áldjad, lelkem, az Urat, és egész bensőm az ő szent 

nevét! 2 Áldjad, lelkem, az Urat, és ne feledd el, mennyi jót tett 

veled! 3 Ő megbocsátja minden bűnödet, meggyógyítja minden 

betegségedet, 4 megváltja életedet a sírtól, szeretettel és irgalommal 

koronáz meg.  5 Betölti javaival életedet, megújul ifjúságod, mint a 

sasé. 6 Minden elnyomottal igazságosan és törvényesen bánik az 

Úr. 7 Megismertette útjait Mózessel, cselekedeteit Izráel 

fiaival. 8 Irgalmas és kegyelmes az Úr, türelme hosszú, szeretete 

nagy. 9 Nem perel mindvégig, nem tart haragja örökké.  10 Nem vétkeink 

szerint bánik velünk, nem bűneink szerint fizet nekünk. 11 Mert 

amilyen magasan van az ég a föld fölött, olyan nagy a szeretete az 

istenfélők iránt. 12 Amilyen messze van napkelet napnyugattól, olyan 

messzire veti el vétkeinket. 13 Amilyen irgalmas az apa fiaihoz, olyan 

irgalmas az Úr az istenfélőkhöz. 14 Hiszen tudja, hogyan formált, 

emlékszik rá, hogy porból lettünk. 15 Az ember napjai olyanok, mint a fű, 

úgy virágzik, mint a mező virága. 16 Ha végigsöpör rajta a szél, vége van, 

még a helyét sem lehet felismerni. 17 De az Úr szeretete mindörökké az 

istenfélőkkel van, és igazsága még az unokáikkal is; 18 azokkal, akik 

megtartják szövetségét, és arra törekszenek, hogy teljesítsék 

rendelkezéseit. 19 Az Úr a mennyben állította fel trónját, királyi 

hatalmával mindenen uralkodik. 20 Áldjátok az Urat, angyalai, ti, 

hatalmas erejűek, akik teljesítitek parancsát, és hallgattok 

parancsszavára! 21 Áldjátok az Urat, ti, seregei, szolgái, akaratának 

végrehajtói! 22 Áldjátok az Urat, ti, teremtményei, mindenütt, ahol 

uralkodik! Áldjad, lelkem, az Urat!” 
 

  A L A P I G E :  Z S O L T  1 0 3 , 1 0  
(lásd az Olvasmányban kiemelve) 

 

BUDAPEST-RÁKOSKERESZTÚRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG  Bp. 1173 Pesti út 31.     weblapunk: http://refkeresztur.hu 
   Bank: OTP 11784009-22222820          ADÓSZÁMUNK: 18192232-1-42           Keresztúri Református Misszió Alapítvány: 18195998-1-42 

 

Lelkipásztoraink:  Sóskuti Zoltán  06-30-822-5435; parókia: 209-4267;  lp.rkeresztur@gmail.com  Fogadó óra: szerda 15.00-18.30 + telefonon vagy neten át;  szabadnap: kedd  
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   Gondnokunk:   Dr. Hajdú Csaba   30-618-7651  Urnatemetőnk nyitva tartása : csak vasárnap 8.00-12.00; kedd 15.00-18.30; szerda 9.00-11.00 illetve 15.00-18.30;  péntek 16.30-20.00 
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Missziói Munkatervet Meghirdető 

(online) ISTENTISZTELET, 

2021. január 3. 
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Néhány RÁHANGOLÓ megjegyzés: 

 

- A Missziói Munkaterv olyan, mint egy utazási terv 

(**), vagy mint egy alapmotívum egy komponálandó 

dalhoz vagy eljátszandó jazz improvizációhoz (**)... 

 

- Meghökkentő: hála éve most? (Mikor fogy el a hálánk? 

Egyáltalán elfogyhat?) Ez már tényleg hitből fakadó, 

megdöbbentő válasz arra, ami minket 2020-ban ért. 

Hálát adni egy ilyen szörnyűség után, egyéni- és 

közösségi életünk ilyenarányú beszűkülése után? Igen! 

"Igen. Tényleg!” Mi más lehetne! 

 

(- A köztársasági elnök is erről beszélt...) 

 

Mai Olvasmányunk a 103. Zsoltár, mely Missziói 

Munkatervünk alapját képezi. 

Legyen előttünk a teljes 103. Zsoltár, a maga gazdag 

üzenetével! Hiszen olyan sok ponton érint bennünket ez 

az imádság! Jó lenne a következő esztendőben ezen a 

teljes zsoltáron sokat-sokat elmélkednünk! 

* * * 

 

Mai Alapigénk ebből kiemelve a 10. vers: 

"Nem vétkeink szerint bánik velünk, nem bűneink 

szerint fizet nekünk." 

 

Alapüzenet: 

Hála mindig van okunk, mert Urunk "nem vétkeink 

szerint bánik velünk, nem bűneink szerint fizet nekünk" 

(10.v.). 

(Ahogyan gyakran mondjuk: „jobban van dolgunk, mint 

érdemelnénk”. Igen. Még mindig! Még mindig annyi 

mindenünk van!) 

 

Miért van ez így? (Olvassuk csak el kicsit másképp 

elrendezve e Zsoltár mondatait!) 

 

 

 

 

KIFEJTÉS 

1.) 

Ennek oka nem bennünk van. Az ember törékeny, 

mulandó lény (14-16.vk.) 

Ezzel ellentétben Isten mennyei! (19.v.) 

Mindez tehát Isten Lényéből fakad 

 

A hálaadás Isten elé hív: Rá nézni, Őt dicsőíteni – és 

ahogy ezt tesszük, egyre kevésbé magunkat (és 

gondjainkat) látjuk, mert egyre inkább csak Őt nézzük, 

Őrá figyelünk. 

 

Illusztráció (mai különös jelensége: Hála kurzus; Csend 

kabin) 

 

Isten lényén elmélkedni személyesen, csendben, Őt látni, 

Rá nézni, Vele foglalkozni: valóban a hálás élet forrása! 

 

2.) 

Milyen Isten Lénye? 
- Boldogan csodálva  "festi le" Isten tulajdonságait ez a 

Zsoltár (3-6; 8-10.vk.). 

- Három képpel is beszél Isten szerető, megbocsátó és 

irgalmas Lényéről (11-13.vk ) a zsoltár. 

a.) Amilyen magasan van az ég a föld fölött (olyan nagy 

a szeretete az istenfélők iránt) 

b.) Amilyen messze van napkelet napnyugattól (olyan 

messzire veti el vétkeinket) 

c.) Amilyen irgalmas az apa fiaihoz (olyan irgalmas az 

Úr az istenfélőkhöz) 

 

A hálában világosság ébred: emlékeztet minket arra, 

hogy Kivel van dolgunk – Kicsoda is a mi Istenünk: 

hatalmas és szeret; hatalmasan szeretet! 

 

 

3.) 

Honnan ismerhetjük Őt meg?  
Kijelentette magát (kiemelten) Mózesnek (7.v.), illetve 

egész népének (történetében) és személyesen a lelkünk 

emlékszik minden jóra, csak elő kell hívnunk magunkból 

(1-2.vk.) 

 

Számunkra már megadott a lehető legnyilvánvalóbban: 

Jézus Krisztusban! 

 

Közösségi és személyes emlékezés ez - 

visszagondolhatunk a múltunkra: mennyi jót tett velünk 

az Úr! Akkor azt megérdemeltük? Nem! 

 

Engedjünk a zsoltárosnak: el ne feledkezzünk arról, hogy 

mennyi jót tett velünk az Úr! 

- Olyan sok mindent kaptunk Jézus Krisztusban! 

- Olyan sok mindent kapott kétezer év alatt Krisztus 

Egyháza! 

- Olyan sok kincset hordozhat a mi református 

felekezetünk! 

- Olyan csodálatosan munkálkodott gyülekezetünkben 

Istennek Lelke az elmúlt két évtizedben! 

- Olyan gazdagon gondoskodott Atyánk rólunk! 

 

A hálában erő van. Mert Ahhoz fordulunk, Akitől eddig 

is annyi jót kaptunk – Isten kezében voltunk és vagyunk 

most is! 

 

 

BEFEJEZÉS 

 

Így aztán ezért az angyalokkal és a mennyei 

teremtményekkel együtt mi is áldjuk az Urat (20-22 vk.) 

 

A hála derűssé és elégedetté tesz bennünket, mert 

megtanít annak örülni, amink van. VAN MIÉRT 

HÁLÁT ADJUNK! 

 

Az imádságnak ez az útja tud megvigasztalni, reményt 

adni, megmaradni és kitartani, akkor is, amikor nehéz… 

 
 sóskuti zoltán 

 


