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  AZ ISTENTISZTELET LITURGIÁJA: 

 

  CSEND – Istentisztelet előtt 5 perccel 

 Ráhangoló kérdés:   

 Hogy találkoztam Istennel? 

 
 

  Köszöntés 
 

  Fennálló ének: 299:1 („Jézus hív…”) 
 

 Ifisek szolgálata  
(Reformációs színdarab) 

 Kórus szolgálata (ld. a túloldalon) 

  Fő ének: Átadom életem  

(Ifisek vezetésével, ld. a túloldalon) 
 

   Imádság 

  Alapige (ld. középen  ) 

 Igehirdetés (ld. a túloldalon) 
 

  Csendes ima 

  Imádság 

  Miatyánk 
 

  Hirdetések (ld. jobb oldalon  ) 

  Születésnaposok köszöntése 
 

  Záróének: 434 („Vezess Jézusunk…”)  

  Áldás    

  HIMNUSZ 

 

 

 GYÜLEKEZETI HIRDETÉSEK: 
 

 Beszámoló: KeReT-Konfi délután; Ancora 

hétvége 

 Jövő heti alkalmaink:  
 Kedd 1000 Baba-Mama Kör  Szerda 900: 

Bibliaóra Szerda 1800: Felnőtt Közösségi 

Hittanóra (Evangélikus templomban!)*  

Péntek 1630 KonfIFI  Péntek 1800 Ancora IFI  

Vasárnap 900: Kánon Kör illetve Imakör  

Vasárnap 1000: Istentisztelet és gyerek-

Istentisztelet;  Házi Biblia Körök 7 csoportban 

 hittanórák 

 Baba-Mama Kör – legközelebb november 

6-án tartunk. 

  Reformációs Felnőtt Közösségi Hittanóra 

kivételesen 1800-kor, az Evangélikus 

templomban (Bakancsos utca) – 

Úrvacsorával egybekötött ünnepi alkalom 

lesz. 

 Sóskuti Zoltán lelkipásztorunk Rákoshegyen 

prédikál 

 Várjuk a Halottak Napja körüli temető 

látogatást felügyelő munkatársakat 

(nagyon sok látogató várható!). 

Jelentkezés: Szabó Zsuzsánál [ma még a 

középső szinten!] 

 Az urnatemető Halottak napi nyitva 

tartása a hirdetőtáblákon, és 

szórólapokon, honlapon megtalálható 

 November első vasárnapján 

megemlékezünk elhunytjainkról és hívjuk a 

gyászolókat is közénk 

 Várjuk a cikkeket újságunk következő 

számába a refkeresztur@gmail.com mail 

címre. 
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 „Helyreállítás” címmel  IGÉT HIRDET: Jani Lívia lelkipásztor 

 ALAPIGE: 1KIR 19,1-18 
1 Amikor Aháb elmondta Jezábelnek mindazt, amit Illés tett, és hogy a prófétákat 

megölte karddal, 2 Jezábel követet küldött Illéshez ezzel az üzenettel: Úgy bánjanak 

velem az istenek most és ezután is, hogy holnap ilyenkorra azt teszem veled, ami 

azokkal történt! 3 Illés megijedt, felkerekedett és ment, hogy mentse az életét, és 

elérkezett a júdai Beérsebába. Legényét ott hagyta, 4 ő pedig elment a pusztába 

egynapi járóföldre. Odaért egy rekettyebokorhoz, és leült alá. Azt kívánta, bárcsak 

meghalna, és így szólt: Elég most már, Uram! Vedd el az életemet, mert nem vagyok 

jobb elődeimnél! 5 Azután lefeküdt, és elaludt a rekettyebokor alatt. De egyszer csak 

egy angyal érintette meg, és ezt mondta neki: Kelj föl, egyél! 6 Amikor föltekintett, 

látta, hogy a fejénél ott van egy forró kövön sült lángos és egy korsó víz. Evett, ivott, 

majd újra lefeküdt. 7 Az Úr angyala másodszor is visszatért, megérintette, és ezt 

mondta: Kelj föl, egyél, mert erőd felett való út áll előtted! 8 Ő fölkelt, evett és ivott, 

majd annak az ételnek az erejével ment negyven nap és negyven éjjel az Isten hegyéig, 

a Hórebig. 9 Itt bement egy barlangba, és ott töltötte az éjszakát. Egyszer csak így szólt 

hozzá az Úr igéje: Mit csinálsz itt, Illés? 10 Ő így felelt: Sokat buzgólkodtam az Úrért, 

a Seregek Istenéért, mert Izráel fiai elhagyták szövetségedet, lerombolták oltáraidat, 

prófétáidat pedig fegyverrel ölték meg. Egyedül én maradtam meg, de az én életemet is 

el akarják venni. 11 Az Úr ezt mondta: Gyere ki, és állj a hegyre az Úr színe elé! És 

amikor elvonult az Úr, nagy és erős szél szaggatta a hegyeket, és tördelte a sziklákat az 

Úr előtt; de az Úr nem volt ott a szélben. A szél után földrengés következett; de az Úr 

nem volt ott a földrengésben. 12 A földrengés után tűz támadt; de az Úr nem volt ott a 

tűzben. A tűz után halk és szelíd hang hallatszott. 13 Amikor Illés ezt meghallotta, 

palástjával eltakarta az arcát, kiment, és megállt a barlang bejáratánál. Egy hang pedig 

így szólt hozzá: Mit csinálsz itt, Illés? 14 Ő így felelt: Sokat buzgólkodtam az Úrért, a 

Seregek Istenéért, mert Izráel fiai elhagyták szövetségedet, lerombolták oltáraidat, 

prófétáidat pedig fegyverrel ölték meg. Egyedül én maradtam meg, de az én életemet is 

el akarják venni. 15 Ekkor azt mondta neki az Úr: Menj, kelj ismét útra a pusztán át 

Damaszkuszba, és amikor odaérsz, kend fel Hazáélt Arám királyává. 16 Azután Jéhút, 

Nimsí fiát kend fel Izráel királyává; Elizeust, az ábél-mehólái Sáfát fiát pedig kend fel 

prófétává magad helyett! 17 És aki majd megmenekül Hazáél kardjától, azt Jéhú öli 

meg, és aki megmenekül Jéhú kardjától, azt Elizeus öli meg. 18 De meghagyok 

Izráelben hétezer embert: minden térdet, amely nem hajolt meg Baal előtt, és minden 

szájat, amely nem csókolta meg őt.  
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Egy éve ilyenkor a reformáció 500. évforduló kapcsán sokféle 

megemlékezés. A Luther „indította” reformáció végül az élet 

összes színterére kihatott. De mi történt a nagy ünnepségek 

elmúltával? Arra hívlak ma titeket, hogy egy nagy hitvalló ember 

pusztajárását vizsgálva fedezzük fel a reformáció csodáját, ahogy 

az ember élete Istennel való találkozás kapcsán megújul. Ez az itt 

és most kérdése is. A tiéd és az enyém. Mert az az Isten, aki szólt 

Illéshez, az, aki szólt Lutherhez és Kálvinhoz, ugyanaz, aki most 

hozzád szeretne szólni! 

Kicsoda Illés? Izráel nagy prófétája: bejelenti a királynak, hogy 

nem lesz eső; majd a 3. évben maga megy a királyhoz, hogy a 

bálványok prófétáit „kihívja” a Karmel-hegyen: 450 prófétával 

szemben, lánglelkű bizonyságtevőként egyedül állt ki az igaz Isten 

mellett. Aháb azonban nem Istenhez tért vissza, hanem a 

bálványokat követő feleségéhez, aki nyomban halálosan 

megfenyegette Illést. A próféta pedig megijedt, életét mentve 

elmenekült.  

Isten elhívott embere. Aki csodákat látott. Aki már hallotta, hogy 

az Úr szól. Aki már látta, hogy megtörténik mindaz, ami Isten 

ígér. Kétségbeesik. Menekül. Olyan mélyre kerül, hogy nem csak 

a hivatását, a szolgálatát, az életét is feladná. ... Fordulópont ez, 

mert egyszerre van jelen az elhívás (képviselni kell téged Istenem) 

és egyszerre ennek a küldetésnek a súlya. Mert Isten valósága és a 

kézzelfogható valóság között óriási a különbség - hol van a 

megmaradás és az igazság? [...] Amikor mindent megteszel, ami 

az erődből futotta, még sincs változás. Akkor máris ott találhatod 

magad Illéssel együtt a rekettyebokor alatt. Elég volt, én sem 

vagyok jobb, nekem sem sikerülhet – ebben az állapotban szólít 

meg Isten! 

Onnan a rekettyebokor alól, 40 napos pusztai vándorlás vezetett a 

Hóreb-hegyig. 40 nap, bolyongás, menekülés, a minél messzebbre 

– a menedéket adó barlangig. Azon a helyen történt mindez, ahol 

Isten bemutatkozott Mózesnek. Itt kapta meg később a nép a 

Tízparancsolatot és itt mutatta meg magát Isten Mózesnek. Ez a 

hegy volt a kiindulópont, akkor, amikor a választott nép az új haza 

keresésére indult és Illés most, a menekülése során abból az új 

hazából ide, Isten hegyéig jött vissza. Egészen a kiindulópontig, 

ahol elhangzott: Vagyok, aki vagyok. Én vagyok. Egyedül Isten 

van. Van, tehát megjelenik, eljön, gondot visel erről a 

kiszolgáltatott prófétáról. És hangzik a kérdés: Mit csinálsz itt 

Illés? És Illés elmondhatja mindazt, amivel a küzd, amitől 

szenved, ami idáig űzte. Elmondhatja, mennyi mindent tett, de 

hiába, azt is, hogy egyedül maradt, hogy üldözik. Illés csak az, 

aki. Mint, aki a király elé készül járulni, el kell mondania miért 

jött. És ott a kijelentés hegyén, ahol Isten bemutatkozott már 

egyszer, jön előbb a szél, a földrengés, a tűz – megannyi hatalmas 

pusztító elem, de végül egy szelíd, mégis félreismerhetetlen hang, 

Isten maga, szólítja egészen közelről a prófétát. Mit csinálsz itt 

Illés? Megszűnt a távolság, olyannyira, hogy Illésnek el kell 

takarnia palástjával az arcát, csak így állhat Isten elé, hogy 

őszintén feleljen.  

Jártatok-e már olyan utakon, amik úgy tűntek sehova sem 

vezetnek? Pedig az elhívó és elhívás ugyanaz maradt. A 

visszatéréshez van, hogy be kell járni ezt az utat –ami úgy tűnik, 

hogy messze visz, de közben ez a messzeség válik igazi 

közelséggé! Amikor Illés feladná, végleg, akkor Isten szólítja, 

hívja. Nem mondd le róla, sőt! Újabb küldetést bíz rá, és 

megmutatja a nagyobb képet: nem hiábavaló a munkád, nem 

hiábavaló, hogy kiálltál Istened mellett! Nem maradtál egyedül, 

vannak még rajtad kívül, akik nem hódoltak meg a bálványoknak, 

lesz, aki folytatni fogja a munkádat! Nem azért van ez így, mert 

jobb lenne Illés bárkinél. Hanem, mert Isten hűsége és szeretete 

változatlan! 

Illés története, s talán mi magunk is, arról teszünk bizonyságot, 

hogy vágyódunk az Istentől jövő szabadulásra, megerősítésre, 

megtisztulásra, hogy ott állhassunk mi is a Hóreben. Vágyunk 

arra, hogy az Én vagyok, újra elhangozzon, hogy újra vagy talán 

először igazán meghallhassuk, megtapasztaljuk Isten jelenlétét. 

Luther nagy felfedezése az volt, hogy ehhez nem kell elég jónak 

lennünk, mert ehhez nem is tudunk elég jók lenni! Az ember csak 

azt fogadhatja el, és abba kapaszkodhat, hogy Isten szüntette meg 

az ember és közte lévő szakadékot, akkor, amikor egyszülött Fiát 

adta, hogy aki hisz Őbenne el ne vesszen, hanem örök élete 

legyen. Isten ennyire komolyan veszi az embert. Ha ott 2900 évvel 

ezelőtt Illést a Karmel-hegytől a pusztán át a Hórebig 

végigkísérte, formálta, megújította, akkor mennyivel inkább így 

van ez velünk, akik a Krisztusban kapott ígéretek birtokosai 

vagyunk! Vágyunk-e megújulni, mint Illés? Vágyunk-e 

reformálódni – visszaalakulni olyanná, amilyennek Isten lát 

bennünket? Itt és most is az ember áll Isten előtt. Hát gyere elő, 

úgy, ahogy vagy, mert Istennek szava van hozzád! Igen, hozzád!  

            Jani Lívia 

 
 

 

Átadom életem 

Hillsong – I Surrender 

1. A legfőbb Úr legyél a szívemben, Jézus, csak Te, jöjj, fegyverezz le! Vonj Hozzád, mert 

szükségem van most Rád: változást hozz, új szívet adj! 
 

refr: Átadom életem, formálj át engem: szavadat értsem én, elmémben légy a fény! Átadom életem. 
 

2. Vágyom rá, hogy irgalmad töltsön el és áradjon rám: jöjj, szabadíts fel! Hangod szól, imámra 

válaszol: azt kérem én, hadd értsem jól. 
 

refr. 
 

Lelked töltsd ki rám, így a szívem, szám csak Érted él, csak Rólad zeng, Jézus. Zúgó szélvészt küldj, 

lelkem rázd most föl: hadd lássam úgy a mellettem élőt, mint Te! 2x 
 

refr. 

 

 


