
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 AZ ISTENTISZTELET LITURGIÁJA: 
 

   CSEND 
 Növekszem lelkiekben?  

 Továbbadom-e, amit hiszek? 
 

 Köszöntés 
 Fennálló ének: 89:1 („Az Úrnak irgalmát…”) 
 Főének: 119: 49,50,52 („Ó, Sion, ébredj...”) 
 

  Fohász 

 Olvasmány [ középen] 
  Imádság 
 

 Igehirdetés előtt: KÉ 6 („Immánuel…”) 
 

 Alapige [ középen] 
   Igehirdetés [ ld: túloldalon] 
 

  Csend 
  Imádság  

  Úrvacsora előtti ének: KÉ 13  
(„Kenyered és borod…”)  

 Úrvacsorai közösség – éneklés: 
226; 264; 392; 370; 395; 398; 436; 462; 463;  
464; 466; 467; 469; 134 

  Miatyánk  
 

  Hirdetések [ ld: jobboldalon]  
 

  Záró ének: 178 („Dicsőség az Atyának, a Fiúnak 
és Szentlélek Istennek…) 

  Áldás 

 HIMNUSZ 

 

 GYÜLEKEZETI HIRDETÉSEK: 
 

 Kedd 1000: Baba-Mama Kör  Szerda 900: Bibliaóra  
Péntek 1630 Konfirmációs óra  Péntek 1800: IFI 2.  

Vasárnap 1000: Istentisztelet (közben négy korosztályos 
csoportban gyermekistentisztelet); Házi Biblia Körök; 
hittanórák ovikban, iskolákban… 

 
 

 Beszámoló ünnepi alkamainkról 
 Év végi összefoglaló adatok a gyülekezeti életről 
 Szerdán Vízkereszti Istentisztelet lesz az evangélikus 

testvérekkel közösen, 10 órakor az evangélikus 
templomban, református igehirdetővel. Mindenkit 
szeretettel várunk!  

 (Így a Bibliaóra elmarad.) 
 Szerdán 18.30: Kérdések órája 
 A Házi Biblia Körök folytatódnak. 
 Csoport Vezetők Köre: jan. 18. 18.30 
 Évkezdő gyülekezeti ima alkalmak ( Közös ima a 

missziói munkaterv alapján): jan. 10 illetve 31. 
vasárnap 8.30-9.30. Minden gyülekezeti tagot 
hívunk! 

 Ökumenikus Imaheti alkalom a 18-ával kezdődő 
héten az evangélikus templomban (pontosítás 
később) 

 Jan. 24. 12.00:  Presbiteri gyűlés 
 Házas Hétvége: február 6-7. Vác 
 A könyvterjesztés ajánlatából 
 
 

 SZÜLETÉSNAPOSOK KÖSZÖNTÉSE 

 

 OLVASMÁNY: 1Pt 3, 8-17 
 

 

"Végül pedig legyetek mindnyájan egyetértők, együttérzők, 

testvérszeretők, könyörületesek, alázatosak. Ne fizessetek a 

gonoszért gonosszal, vagy a gyalázkodásért gyalázkodással, 

hanem ellenkezőleg: mondjatok áldást, hiszen arra hívattatok el, 

hogy áldást örököljetek. Mert aki szeretne örülni az életnek és 

jó napokat látni, óvja nyelvét a gonosztól, és ajkait, hogy ne 

szóljanak álnokságot; forduljon el a gonosztól, és cselekedjék 

jót, keresse és kövesse a békességet; mert az Úr szeme az 

igazakon van, és füle az ő könyörgésükre figyel, az Úr arca 

pedig a gonoszt cselekvők ellen fordul. De ki az, aki bántalmaz 

titeket, ha buzgón igyekeztek a jóra? De még ha szenvednétek 

is az igazságért, akkor is boldogok vagytok; a fenyegetésüktől 

pedig ne ijedjetek meg, se meg ne rettenjetek.  
 

ELLENBEN  

AZ URAT, KRISZTUST TARTSÁTOK SZENTNEK SZÍVETEKBEN,  

ÉS LEGYETEK KÉSZEN MINDENKOR SZÁMOT ADNI  

MINDENKINEK, AKI SZÁMON KÉRI TŐLETEK  

A BENNETEK ÉLŐ REMÉNYSÉGET. 
 

Ezt pedig szelíden és tisztelettudóan, jó lelkiismerettel tegyétek, 

hogy amivel rágalmaznak titeket, abban megszégyenüljenek 

azok, akik gyalázzák a ti Krisztusban való példás életeteket. 

Mert jobb jót, mint gonoszt cselekedve szenvedni, ha ez az 

Isten akarata." 

 

 ALAPIGE: 1Pt 3,15 

(ld. az Olvasmányban kiemelve) 
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címmel 
Liturgia: Szabó István exm. teol.h. Igehirdetés: Sóskuti Zoltán lp. 

Ágenda: Bella Virág VI. évf. teol.h. 

Diakóniai munkacsoport:  Idősek és betegek látogatása, segítése: Kovács Lászlóné és Horváth Kálmánné  06-20-5301505;  kovacsnekornelia@hotmail.com  Fiatal házasok, kisgyermekes családok 
segítése: Kovács Zsófia  06-30-485-2623;  paszkal4@gmail.com  anyagi támogatás, munkakeresők segítése: Palásthy Zsoltné  06-20-999-4284;  palasthyc@t-online.hu  Imacsoport, imakérések: 
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Sóskuti Zoltán lelkipásztor:  06-30-822-5435; parókia: 209-4267;  
 soskutizoltan@gmail.com Fogadó órája: szerda 15.00-18.30  

+ megbeszélt időpontokban   Szabadnapja: hétfő.  
Szabó István exm. teol. h.:  06-30-290-4128;  szi.ktur@gmail.com 

Fogadó órája: kedd 16.00-18.00 Szabadnapja: csütörtök. 
Dr. Hajdú Csaba főgondnok:  06-30-618-7651  
Kelemen Zoltán gondnok:  06-30-691-8098  kelemenzo@gmail.com 
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 választók istentiszteleti 
résztvevők 
átlagszáma 

keresztelés konfirmáció esküvő temetés 

2007 243 78 24 6 3 28 

2008 326 103 23 6 5 13 

2009 352 122 12 11 6 14 

2010 372 131 20 15 2 14 

2011 343 133 7 8 3 33 

2012 341 136 16 15 3 24 

2013 373 133 18 11 2 25 

2014 385 152 24 17 7 28 

2015 389 160 20 14 8 27 

ebből 
szigorúbb: 

135 fő 
Összesen: 
9268 fő 

12 fiú 8 ffi 2 tiszta ref 13 ffi 

   8 leány 6 nő 6 vegyes 14 nő 

   3 felnőtt 5 felnőtt   

   17 gyermek 9 ifjú   

 

A Budapest-Rákoskeresztúri Református Egyházközség élete  

néhány statisztikai számadattal 

AZ IGEHIRDETÉS 

 

1. 

 

Összetartozás: jó nekünk - összetart a Krisztushoz tartozás. Ha 

van valami jónk, annak híre van, illata van. Sőt, mi magunk 

szeretnénk másokkal is megosztani, azoknak is továbbadni, akik 

fontosak nekünk és akiket szeretünk. Hogy van ez a 

gyülekezetünkkel illetve személyes hitéletünkkel? Igaz ez rá? 
Miből is fakadhat a t o v á b b a d á s ? 

Ahogyan az Istentiszteletre járás, vagy a Biblia olvasása, vagy 

egy-egy bűn legyőzése, akár a diakónia és a jó cselekvése, sőt a 

szolgálat - így a továbbadás is egy belső növekedés természetes 

következménye, Isten Lelke által, Isten kegyelméből érlelődő 

mély belső változás. [Két képpel: a túlcsorduló pohár képe: ha 

megtelik, túlcsordul; illetve a gyümölcsfa példája: [ahogyan 

Szabó István szolgatársam és felesége fogalmazták meg Missziói 

Munkatervünkben:] "Egy egészséges növény kikel a magjából és 

növekszik, erősödik, leveleket, majd termést hoz. Aztán magját 

továbbadja, de növekedésében mégsem áll le. Magjából új élet 

származik, ami szintén növekedhet, erősödhet. A növekedés 
folyamatos, a továbbadás viszont csak egy bizonyos érettségi 

szint után következik."  

Alapkérdéseink ezek lesznek ebben az esztendőben: Hogyan 

adjuk tovább hitünket, gyülekezet-élményeinket, lelki 

tapasztalatainkat személyesen kifelé (munkatársaink, 

családtagjaink, lakókörnyezetünk felé) ill. esetleg befelé a 

gyülekezeti testvérek felé? Egyáltalán: mit adunk tovább? Mink 

van, amit továbbadhatunk? Min múlik a továbbadás készség és 

tartalma bennünk? Mit jelent a "természetes növekedés" 

Krisztusban? 

2. 
 

Lássuk, mit mond erről ez évi Alapigénk! [Kezdjük a 

felfedezést az Ige végéről!] Miről tudunk beszélni, mi, hívő 

emberekként? A "BENNETEK élő reménységről": többesszám 

áll itt - azaz nekünk együtt van reménységünk, nem vagyok 

egyedül, amikor továbbadom, továbbmondom, hanem a 

közösség (egyház, felekezet, gyülekezet) kincsét adom tovább - 

vannak mögöttem, nem vagyok egyedül! Emeljük ki a következő 

szót is: "Bennetek ÉLŐ reménységről": ennek élnie kell 

bennünk! Ez nem egy igazság, nem betű, nem beszéd - ez több: 

élet! Amire e jelző pedig mutat: "Bennetek elő 
REMÉNYSÉGRŐL": erre van szüksége a világnak és minden 

embertestvérünknek személyesen! [a világ mint háttér ehhez]** 

Nekünk van reménységünk földi és túlvilági perspektívákban is! 

[konkrét példák]**  

3. 

 

 Mindenkor számot adni mindenkinek... Hogyan lehetséges 

ez? Ezt mondja az Ige: "Legyetek KÉSZEN...!": elsősorban a 

szívben, a Szív belső állapotára nézve kell készen lennünk, azaz 

Istennél kapcsolatban lenni: élni és növekedni! 

Másodsorban: csak ezután jön a "továbbadás anyaga" 

Azonban nem módszerekre van szükség, "hanem hogy a 
szívünkkel átérezzük ennek fontosságát"! (Sz. Á-né) Ugyanis 

nem a "MIT?" a fő kérdés, hiszen az, aki Istennel él, annak tele 

van bizonyságokkal a "lelki raktára" és a "Szentlélek út közben 

(úgyis) adatik neki") 

Harmadsorban: emberek számára készen lenni, szeretni 

azokat,akikhez megyünk, sőt, akik KÖRÜLVESZNEK 

(SZERETET = "rendelkezésedre állok" /Gy.E./) 

 

4. 

Mi is az alapja mindennek? (Hiszen ebben az évben nem 

valami feladatkiadásra készülünk, valami "kényszerű térítési 

akcióra"! [**] Mire hív az Alapige? "Krisztust tartsátok 
SZENTNEK a szívetekben": legyen mindennél drágább, 

magasabb, magasztosabb, különlegesebb, tisztább, MÁSabb, 

meghatározóbb Krisztus a lelkünk legmeghatározóbb 

rétegeiben! "Mert szívvel hiszünk, hogy 

megigazuljunk, és szájjal teszünk vallást, 

hogy üdvözüljünk." (Róm 10,10) Legyen 

meggyőződéseddé, belső bizonyosságoddá - 

sőt többes számban: legyen 

meggyőződésünkké, bizonyosságunkká! 

 

5. 
Az első szóról ne feledkezzünk el, mert 

nagyon fontos, szó szerint irányadó, ennek a 

mondatnak a kezdete: "Ellenben...". Mindezt 

a világ véleménye ellenére, ellenében 

gondoljuk, érezzük, éljük és mondjuk! Mi 

MÁSok vagyunk, mert Jézus is MÁS 

(SZENT), mert a MÁSvilágból jött (a 

Mennyből) - ez az igazi MÁSság! Tehát: ne 

lepődjünk meg semmilyen durva támadáson, 

ránk hulló indulaton! [K.Á. körüli 

támadások **]  
"Ellenben...": Ne féljünk! Ne ijedjünk 

meg! Sőt, legyetek boldogok, vállaljátok 

akár a szenvedést is, tegyétek mindezt jót 

cselekedve! Jézus imája van mögöttünk, 

amikor megéljük hitünket; amikor hívogatunk Jézushoz 

másokat,; amikor szólunk Jézus Urunkról! Sőt! Az Egyház, a 

gyülekezetünk imája van mögöttünk, amikor megéljük hitünket; 

amikor hívogatunk Jézushoz másokat,; amikor szólunk Jézus 

Urunkról! Micsoda ereje van ennek! 

Tegyétek mindezt (a továbbadást) szelíden és tisztelettudóan, 

jó lelkiismerettel! Az erős szelídeké a győzelem - azoké, akik 

tudják, győztesek lesznek, nem kell erőszakosan hirdetni és 
mondani, csak szelíden, elsősorban élni ezt a MÁS (alternatív) 

életet: csendes példákká lenni!  

 

6. 

Végezetül még egy érv: a továbbadás szükséges a mi 

fejlődésünkhöz is. Különös körforgás: mi növekedünk, ezért és 

ebből továbbadunk; továbbadjuk, és ezáltal (is) fejlődünk, 

erősödünk, növekedünk!  

Nem félelemből teszünk tanúbizonyságot Urunk mellett, 

mégis komolyan véve Jézus szavait: "Aki tehát vallást tesz rólam 

az emberek előtt, arról majd én is vallást teszek mennyei Atyám 

előtt, aki pedig megtagad engem az emberek előtt, azt majd én is 
megtagadom mennyei Atyám előtt.  (Mt 10,32-33) 

 Sóskuti Zoltán 


