
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Budapest-Rákoskeresztúri  
Református Egyházközség 

Bp. 1173 Pesti út 31.   
weblapunk: k ere sz tu r .wbi .hu  

Bank: 10700615 44644905 51100005  
Keresztúri Református Misszió Alapítvány: 

 18195998-1-42   

E v a n g é l i z á c i ó s  

I S T E N T I S Z T E L E T  
2 0 1 7 .  J A N U Á R  2 2 .  

„ K r i s z t u s  ö r ö m h í r e ”  címmel 
 

Igét hirdet: Végh Tamás vendég lp.        Liturgia: Sóskuti Zoltán lp. 
 

 OLVASMÁNY: 1JN 1, 1-10 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 ALAPIGE: RÓM 1, 16-17 
 

„Mert nem szégyellem az evangéliumot, hiszen Isten 

hatalma az minden hívőnek üdvösségére, először a 
zsidóknak, majd pedig a görögöknek. Mert abban Isten a 
maga igazságát nyilatkoztatja ki hitből hitbe, amint meg 
van írva: >>Az igaz ember pedig hitből fog élni.<<” 

 

 

 AZ ISTENTISZTELET LITURGIÁJA: 
 

   CSEND (9 55-től) 
 

 Köszöntés 
 Kezdő ének: 81:1-2 („Örvendezzetek…”) 
 

 Házasságkötés megáldása 30. évfordulón 
(Dancsics Gábor és Jutka) 

 

 Fő ének: 345 („Ím nagy Isten…”) 
 

  Fohász 
 Olvasmány 
  Imádság 
 Gyermekek az Úr asztala körül 
 Igehirdetés előtti ének: 174  

(„Atya, Fiú, Szentlélek…”) 
 

 Alapige [ középen] 

   Igehirdetés [ vázlata a túloldalon] 
 

  Csend 
  Imádság  
  Miatyánk 
 Ráfelelő ének: „Jövök a kereszthez” [ túloldalon] 

  Hirdetések [ ld: jobboldalon]  
 

 Záró ének: KÉ 10 („Jézus neved oly csodálatos…”) 
  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: Férfi Körről; Ökumenikus imaestről ill. Pál 
apostol iskolai ökumenikus áhítatról; Biblia Kör Vezetők 
alkalmáról; Kérdések órájáról… 

 Múlt heti diakóniai persely adományunkról (a Lónyay 
utcai Református Gimnáziumnak ): 74 000 Ft-ot 
adhattunk. Köszönjük, köszönik – Istené a dicsőség érte! 

 Rendszeres alkalmaink (ld.: jobb felső sarokban!) 

 Ökumenikus teremtés védelmi előadás és beszélgetés: 
január 22. 1700, XV. u. 2. (Katolikus Kör épülete) 

 Női Kör: ma du. 1530 

 Presbiteri gyűlés: jövő vasárnap Istentisztelet után 

 Házas Hétvége: Vác, február 11-12. Jelentkezés jan. 
végéig! 

 A Könyvterjesztés hírei… 

 A Himnusz kéziratának másolata megtekinthető ma az 
Úrasztalán (születése, a Magyar Kultúra Napja alkalmából) 

 Tavaszi KONFIFI Hétvége: április 21-23 

 NYÁRI TÁBOR július 9-14. (jelentkezés február végétől) 

 Az adó 1%-hoz: A Magyarországi Református Egyház 
technikai száma: 066; az Alapítványunk neve és 
adószáma a liturgiás lap bal felső sarkában található… 

 
 

 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
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AZ IGEHIRDETÉS VÁZLATA: 

           Pál apostol a teremtés óta elhangzott legnagyobb örömhírrel járta a világot: 

Jézus halála és feltámadása új lehetőséget teremtett az ember számára!  

          Miért ez a legnagyobb örömhír?   

Mert minden embernek két olyan megoldatlansága van, amellyel nem lehet 

áldott földi és örök élete.  

Az egyik, hogy mindnyájan „bűn-batyuval” születünk. Akkor még nincs 

benne egyetlen bűn sem, de hamarosan elkezdjük gyűjteni, és mire felnövünk, már 

sok ezer bűn terhel bennünket. Egyetlen megoldás van erre: a bocsánat! De 

bocsánatot csak az adhat, aki átvállalja a bűneink büntetését. Ilyen személy pedig 

csak egy van a világtörténelemben: a Názáreti Jézus Krisztus.  

 A másik megoldatlanság a megromlott, javíthatatlan természetünk. – Isten 

nem arra bíztat bennünket, hogy javuljunk meg, hanem Jézus által új természetet 

ajándékoz annak, aki ezt kéri és elfogadja. Jézus halálával megszerezte a 

megromlott természetünk halálba adását, és feltámadása után a Szentlélek 

elküldésével megadja a lehetőséget, hogy a Lélek által befogadjuk Őt, és egy új 

természetet hoz be az életünkbe.  

Ezért mondja az apostol: - Ez az örömhír Isten hatalma számunkra, amellyel 

végbeviszi ezt a változást egy ember életében. 

Mindez Isten igazsága alapján lehetséges. – A földön nincs igazság. 

Kiabálunk igazság után, miközben minden ember az igazság szintje alatt él. Még azt 

az egyébként egyszerű aranyszabályt sem tudja senki megtartani, amit Jézus így 

mondott: „Amit tehát szeretnétek, hogy az emberek veletek cselekedjenek, ti is 

ugyanazt cselekedjétek velük.” / Mt 7 , 12 / - Isten igazságára van szükségünk. – Az 

igazságos Isten is „igazságtalan”: de Ő ilyenkor az igazság felett cselekszik, mert 

irgalmas! – Az örömhír erről az „isteni igazságról” szól, amelyet Jézusban nekünk 

ajándékoz. 

Mindezt hit által fogadhatjuk el, és hit által élhetünk új életben. A hit 

igéből születik. Mint a testi születésünk alkalmával is „élő magra” van szükség, 

a lelki születésünk „élő magja”: Isten élő igéje. Ha eléri a szívünket, világossá 

teszi elveszett voltunkat és Jézus vonzásába helyez. Így vezet a kereszthez, és 

nyerünk bűnbocsánatot és új életet Jézusban.      Ámen.         Végh Tamás 

ÉNEK 

 

Refrén: Jövök a kereszthez, jövök a kereszthez, 

Neked halált hozott, nekem életet. 

Jövök a kereszthez, jövök a kereszthez, 

Az élet forrása testedből ered. 

 

1./ Nincsen más hely ahol megpihenhetek. 

Nincsen más mód, hogy letegyem bűnömet. 

Amit gondolattal, tettel, vagy szóval elkövettem, 

Teremts újra tiszta szívet bennem. 

 

2./ Nincsen más út, mely szabadságra vezet, 

Nincsen más vér, mely lemossa bűnömet. 

Jézus, hűséges Istenem, vonj magadhoz engem. 

Teremts újra tiszta szívet bennem. 

 

 

 

IMA 

 

Uram Istenem én reményem, hallgass meg engem! 

Ne engedd, hogy belefáradjak keresésedbe, 

Adj erőt mindenütt. Arcod látására törekedjem. 

Önts belém reményt, 

hogy minden lépéssel közelebb kerüljek Hozzád. 

Te ismered erőmet, és gyöngeségemet. 

Őrizd az egyiket, gyógyítsd a másikat. 

Te juss eszembe mindenütt. 
 Szent Ágoston 

 


