
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Budapest-Rákoskeresztúri  

Református Egyházközség 

Bp. 1173 Pesti út 31.   
weblapunk: ke resz tu r .wb i .hu  

Bank: 10700615 44644905 51100005  
Keresztúri Református Misszió Alapítvány: 

 18195998-1-42   

MISSZIÓI MUNKATERVET MEGHIRDETŐ 

ÚRVACSORÁS ISTENTISZTELET 
2 0 1 7 .  j a n u á r  8 .  

„ M e g ú j u l á s ”  címmel 

Igét hirdetet:  Sóskuti Zoltán lp.  Ágenda: Kozák-Bella Virág lp. 

 

 

 OLVASMÁNY: ÉZS 40,1-11; 27-31 

 

 

 

 ALAPIGE: SIR 3, 22-23; ÉZS 40, 29-31 

 

„Szeret az Úr, azért nincs még végünk, mert nem fogyott 
el irgalma: minden reggel megújul. Nagy a te hűséged!” 
 
„Erőt ad a megfáradtnak, és az erőtlent nagyon erőssé 
teszi. Elfáradnak és ellankadnak az ifjak, még a 
legkiválóbbak is megbotlanak. De akik az Úrban bíznak, 
erejük megújul, szárnyra kelnek, mint a sasok, futnak, és 
nem lankadnak meg, járnak, és nem fáradnak el.” 

 

 

 AZ ISTENTISZTELET LITURGIÁJA: 
 

   CSEND  
 

 Köszöntés 

 Kezdő ének: 90:1 („Tebenned bíztunk…”) 

 Fő ének: KÉ 5 („Eljött hozzám…”) 

 

  Fohász 

 Olvasmány [ középen] 

  Imádság 

 Igehirdetés előtti ének: 171  
(„Megáll az Istennek Igéje…”) 

 Alapige [ középen] 

   Igehirdetés [ ld: túloldalon] 
 

  Csend 

  Imádság  
  Miatyánk 

 

  Hirdetések [ ld: jobboldalon]  
 

 Úrvacsora előtti ének: KÉ 24 („Tégy újjá…”)  
 

 Úrvacsorai közösség 

Énekek:  165; 264; 274; 370; 392; 458; 459; 461; 462; 

463; 464; 466; 467;,,, 
 

 Záró ének: 178 („Dicsőség…”) 

  Áldás 

 HIMNUSZ 

Szolgálat felelősök: Dr. Hajdú Csaba (főgondnok)  30-618-7651 Kelemen Zoltán 
(gondnok, honlap)  30-691-8098  kelemenzo@gmail.com; Horváth 
Kálmán (templomépület)  20-497-3354; Soltész Sándor (misszió)  
sosan278@gmail.com; Janiné Vakulya Gabriella (pasztoráció)  30-835-5423 
 gabijanine@gmail.com; Oláhné Nagy Anita (gyerekszolgálat)  70-418-
3745  o.nagy.anita@gmail.com; Dancsics Gábor (házasság-, 
családgondozás)  70-457-8043; Szabados Ádámné (pénzügyek)  30-485-
4056  drjutka@gmail.com 

További elérhetőségek: Kovács Lászlóné (Idősek és betegek 
segítése)  06-20-5301505;  kovacsnekornelia@hotmail.com; 
Kovács Zsófia (fiatal házasok, kisgyermekes családok segítése)  
06-30-485-2623;  paszkal4@gmail.com; Cieklinski Sándorné 
(Imacsoport)  06-70-615-9149;  eva470313@gmail.com; 
Szabó Zsuzsa (urnatermi ügyintézés)  707-2630;06-70-

3216838  szzsueva@gmail.com  

Urnatemetőnk nyitva tartása: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 ügyintézés: a kedden ill. szerdán 15.00-18.30 
 

Lelkipásztoraink: Sóskuti Zoltán lelkipásztor:  06-30-822-
5435; parókia: 209-4267;  soskutizoltan@gmail.com ill. 

sürgősebbekre: lp.rkeresztur@gmail.com Fogadó órája: 
szerda 15.00-18.30 + megbeszélt időpontokban;  
Kozák-Bella Virág beosztott lelkész:  06-30 581 7315; 
 bellavirag@gmail.com Fogadó órája: kedd 15.00-18.30 

+ megbeszélt időpontokban 
Honlapra írt cikket ide várjuk:   refkeresztur@gmail.com 
 

 

 GYÜLEKEZETI HIRDETÉSEK: 
 

 

 BESZÁMOLÓ: ünnepi ill. újra induló hétközi 

alkalmainkról, valamint a szolgálat felelősök reggeli 

találkozásáról… 

 Imaestek a 2017-es évünkért: kedd-szerda-csütörtök 1800 

 ÖKUMENIKUS IMAHÉT keresztúri alkalma: 2017. január 

17 kedd 1800 a mi templomunkban közösen evangélikus és 

katolikus testvéreinkkel – ezt követően szeretetvendégséget 

tartunk, melyre kérjük, hozzunk süteményeket! Köszönjük!  

 Kedd 1900: Zárszámadás, Költségvetés készítés 

 Férfi Kör: január 15 (vasárnap du.) 1530 

 Női Kör: január 22 (vasárnap du.) 1530 

 Házas Hétvége:  Vác, február 11-12. Jelentkezzünk mielőbb! 

 A Könyvterjesztés hírei… 

  Az adó 1%-hoz: A Magyarországi Református Egyház 

technikai száma: 066; az Alapítványunk neve és adószáma a 

liturgiás lap bal felső sarkában található… 

 Tavaszi KONFIFI Hétvége: április 21-23 

 

 

 

 SZÜLETÉSNAPOSOK KÖSZÖNTÉSE 

  

RENDSZERES ALKALMAINK:  Kedd 1000: Baba-Mama Kör  

 Szerda 900: Bibliaóra  Szerda 1830: Kérdések órája *1. és 3. szerda 
 Péntek 1630 KonfIFI  Péntek 1800 IFI  Vasárnap 900: Kánon 

Kör   Vasárnap 1000: Istentisztelet felnőtt ill. gyerek (4 csoportban) 

valamint  Házi Biblia Körök *4 csoportban kéthetente   Férfi ill. Női Kör 
havonta vasárnap du.  KeReT-Konfi Délutánok havonta szombat du. ill. óvodai- 

és iskolai hittanórák 

mailto:szzsueva@gmail.com
mailto:soskutizoltan@gmail.com


 

Missziói Munkatervet Meghirdető Igehirdetés 

Szabad elfáradni. És szabad felkelni és megújulni. E 

kettő EGYÜTT nagy szabadság!  

Mert Isten Kegyelme tart még! Mert Isten hűséges. 

Ez ennek a kettős szabadságnak egyedüli forrása! 

1. 

Az Ige szerint még az ifjak is, sőt a legkülönbek is 

időnként elfáradnak, ellankadnak, megbotlanak. 

A "DE" szócska azonban minden megfáradónak egy 

áldott lehetőséget jelöl ki: „De akik az Úrban 

bíznak...” Ennek a bizalomnak a meglétén fordul meg 

minden! 

Bíztok az Úrban? Te, személyesen, bízol az Úrban? 

Bízunk mi együtt az Úrban? Bízni azt is jelenti: 

alapozni rá, számolni vele. Bíztok még...? Bízol akkor 

is, ha...? Bízunk annak ellenére is, hogy...? Isten 

kegyelme, hűsége tart még! Hát a mi bizalmunk? 

Állítsuk a Szentírás ma fölolvasott szavait két 

kontextusba! 

2. 

Az egyik: az eredeti történelmi kontextus – azaz 

amikor ezek a mondatok először elhangoztak a próféta 

ajkáról. Ekkoriban Jeruzsálem dicső falai elpusztultak. 

A fenséges templom romokban. A választott nép 

fogságban, leigázva, megalázva, pogány népek 

gúnyának kiszolgáltatva... 

Efelett búsul a Siralmak könyve, ilyen körülmények 

között keres magyarázatot, tanulságokat, önvizsgálatot 

tartva. Így keres jövőt, reménységet, Istenhez kiáltva. 

Ebbe kiált bele lelkesitőn, jó hírt hozva az Ézsaiás 40 

prófétai szava, vigasztalást, a megpróbáltatás idejének 

végét meghirdetve. „Vigasztaljátok népemet... 

Kiálts...örömhírt viszel...mint pásztor, úgy legelteti 

nyáját...” – csendülnek fel a remény dallamai az 

Ézsaiás 40-ből. [**] Felemeli mindkét prófécia a 

csüggedt, megpróbált, fáradt nép tekintetét Istenre. 

3. 

Helyezzük bele egy másik kontextusba az 

olvasottakat! Lássuk meg, ahogyan megszólal a 

prófétai szó itt és most, miközöttünk – különösképpen 

kiemelve a mi gyülekezetünk állapotát, helyzetét!  

Nagy utat jártunk be! Gondoljatok vissza! Lapozzátok 

vissza a Missziói Munkaterveket! Nézzétek végig az itt 

készült fotókat! Hány és hány közénk jövő arc, megtérő 

lélek, közös szolgálat, megszülető alkalmak, meghitt lelki 

pillanatok, áldott táborok, bizonyságtevők, tagjaink által 

írt ó újságcikkek, imák, lelki- és testi gyógyulások...! [**] 

Mi mindent végzett ISTEN KÖZÖTTÜNK! Sok-sok 

drága gyümölcsöt, hittapasztalást, áldást éltünk meg együtt 

közösségünkben az elmúlt 10-16-19-27 esztendőben! [**] 

Ahol azonban az Úr munkája ilyen szépen virulni kezd, 

ott a gonosz magvetése is megjelenik! Miért? Azért, mert 

tudja, sokat veszíthet. Hiszen azzal a Jézussal van dolga 

bennünk, aki azért jött, hogy a gonosz munkáit lerontsa! 

Sajnos ennek több rossz gyümölcse csúfította el a „fánkat” 

az elmúlt időben. Azért sikerül a gonosznak, mert sajnos 

jól ismeri sebezhető, gyönge pontjainkat is. Bizony ez 

kemény lelki-szellemi harc, vele járnak időnként sajnos 

csatavesztések, amik el tudnak csüggeszteni... Bizony ebbe 

el tud fáradni egy sereg. Talán ezért is fáradtunk el többen, 

ellankadtunk, botlottunk, elrontottunk dolgokat... 

4. 

Minden közösség állapotát tagjai egyesével illetve a 

tagjai közti kapcsolat minősége határozza meg. Igaz volt ez 

az ószövetségi Izrael népére csakúgy, mint a mi 

gyülekezetünkre.  

A közösség és állapota ugyanis nem valami tőlünk 

független valóság, amit mi úgymond kívülről vagy felette 

állva bírálhatunk! De sokszor tapasztaltam annak keserű 

jeleit, amikor ezt valaki nem értette! [**] Hozod a 

közösségbe a magad hitét, lelki tapasztalatait, ajándékait, 

szeretetét, tehetségét... És bizony te is hozod a közösségbe 

a magad bűneit, elrendezetlen dolgait, indulatait, „lelki 

lerongyolódását”, hibáidat... (Sőt inaktivitásodat is! [**]) 

Nemcsak egyéni lelki állapotodat, hanem kapcsolataidat is 

hozod a közösségbe. Családod, házasságod, munkád, 

szolgatársaiddal való kapcsolatod...: mind-mind „bejönnek 

veled együtt” a gyülekezetbe. 

Olyan sok minden befolyásolja, hogy mi történik 

közöttünk, milyen a közösségünk! A gyülekezet bizony 

nem a tökéletesek közössége, hanem a kegyelemre, 

irgalomra szorulók társasága, aki kegyelmet, irgalmat 

találtak Jézusnál, és csakis ezért tudnak irgalommal nézni 

egymásra! 

Ezért, amikor a "MEGÚJULÁS ÉVÉT " hirdetjük meg, 

az nem csupán a gyülekezet valamiféle lelki vagy 

„szervezeti” megújulását jelenti, hanem mindnyájunk 

személyes megújulására hív, sőt kapcsolataink 

megújulására I s t e n  K e g y e l m é n e k  e r ő t e r é b e n ! 

Azonban, ha én magam nem újulok meg, ha ez én hitem 

nem frissül fel, ha én nem rendezem kapcsolataimat otthon 

vagy itt a gyülekezetemben, ha én nem újulok meg 

imámban, igeolvasásomban, szolgálatomban, szeretetben..., 

akkor a gyülekezet sem fog megújulni! [**] 

5. 

Mi mindennek az alapja? Egyrészt az, hogy személyes 

állapotom, hitem, illetve a gyülekezet állapota, megújulása 

mégiscsak leginkább Istentől függ! Isten hűsége és 

kegyelme az alapja mindennek; az, hogy Isten nem fárad 

el! Az, hogy végső soron az Egyházat nem mi építjük, 

hanem Istenünk Igéje és Szentlelke! Ezt csak el kell 

fogadni, hinni és megvallani! 

Másrészt, hogy erre nézünk, erre alapozunk megújulásra 

várva személyesen, kapcsolatainkban, közösségünkre 

nézve. Megújulva az Isten iránti bizodalomban: „De akik 

az Úrban bíznak..." Ehhez meg kell hallanunk a prófétai 

szót! Ehhez élesednie kell lelki hallásunknak! Ehhez vissza 

kell állítanunk Isten Igéjének tekintélyét – elfogadva, hogy 

nem az a jó, ami SZERINTEM [**] jó, hanem az, amit az 

Úr Isten annak mond. 

Harmadszor: alázattal. Be kell valljuk: elfáradtam, 

elrontottam, botlottam, hibáztam, vétkeztem. Önvizsgálat, 

beismerés ideje ez... Belátás, bűnbánat és megtérés nélkül 

nincs megújulás! Gondoljatok Sodomára és Ninivére! Két 

város, két hozzáállás és így kétféle sors. 

Mi a jövő? Isten hűsége, irgalma, kegyeleme még tart, 

reggelről-reggelre megújul. Hív minket: újuljunk meg! 

Ne térjünk vissza fáradságunkban a régihez, ahonnan 

kihúzott minket Isten Kegyelme! De nagy veszély ez! Ne a 

régihez menekülj vissza, hanem újulj meg hitedben!  
 Sóskuti Zoltán 

A konkrét terveinkről a 2017-es Missziói Munkatervben olvashatunk, amely megjelent az újságunkban illetve megtalálható honlapunkon. 


