
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 AZ ISTENTISZTELET LITURGIÁJA: 
 

 

  CSEND – Istentisztelet előtt 5 perccel 

➢➢ Ráhangoló kérdések: 

 Szereted, elfogadod magad? 
 

  Köszöntés 

  Fennálló ének: 89: 1  

(„Az Úrnak irgalmát…”) 

  Fő ének: 435 („Ó Ábrahám Ura…”) 
 

  Fohász  

  Olvasmány (ld. középen  ) 

   Imádság 

  Gyermekek az Úr asztala körül  
 

  Igehirdetésre előtt: : KÉ 21  

(„Rejts most el…”) 

  Alapige (ld. középen  ) 

 Igehirdetés [ld:  a túloldalon] 

  Csendes imádság 

  Imádság 

  Miatyánk 
 

 Édesanyák és gyermekeik megáldása 
 

  Hirdetések (ld. jobb oldalon  ) 

  Születésnaposok köszöntése 
 

  Záróének: 469 („Jézus nyájas és szelíd…”) 

  Áldás  

 

  SZÓZAT 

BUDAPEST-RÁKOSKERESZTÚRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG  Bp. 1173 Pesti út 31.     weblapunk: keresztur.wbi.hu  
   Bank: OTP 11784009-22222820      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 +megbeszélt időpontban  szabadnap: csütörtök  

 Jani Lívia  06-30-835-4917;  szoborka@gmail.com  Fogadó ója: kedd 15.00-18.30 +megbeszélt időpontban   szabadnapja: szerda  

   Gondnokunk:   Dr. Hajdú Csaba   30-618-7651  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 Szabó Zsuzsánál  707-2630;06-70-3216838  szzsueva@gmail.com 
 

 

 GYÜLEKEZETI HIRDETÉSEK: 
 

 

 Beszámolók: KonfIFI-Ancora Hétvégéről 

 Jövő heti alkalmaink:  

 Kedd 1000 Baba-Mama Kör  Kedd 

1830 Keresztkérdések  Szerda 900: 

Bibliaóra  Péntek 1630 KonfIFI  

Péntek 1800 Ancora IFI  Vasárnap 900: 

Kánon Kör illetve Imakör  Vasárnap 

1000: Istentisztelet és gyerek-Istentisztelet; 

 Házi Biblia Körök 6 csoportban  

 Sajnos a  Káptalanfüredre tervezett 

hittantábor: elmarad 

 Selejtezés / szállításhoz férfi segítséget 

kérünk kedd/szerda d.u. 

 Július 28. közös gyülekezeti program: 

Károlyi palota + séta (Batthyányi Lajos 

emlékek), jelentkezés máj.15-ig (csak kb. 

10 fő jelentkezése esetén) 

  

 Adó 1%-ok: Református Egyház: 0066; 

alapítványunk adatait lásd alul 

 

II SS TT EE NN TT II SS ZZ TT EE LL EE TT   
A N Y Á K  N A P J Á N  

  2019.  MÁJUS 5.    
 

 „TE FORMÁLTÁL ANYÁM MÉHÉBEN” 
címmel 

 

Igét hirdet: Sóskuti Zoltán lp  

Olvasmány: Zsolt 139,1-18 
 

Alapige: Zsolt 139,13-16 
 

13 Te alkottad veséimet, te formáltál anyám méhében. 

14 Magasztallak téged, mert félelmetes vagy és csodálatos; 

csodálatosak alkotásaid, és lelkem jól tudja ezt.  

15 Csontjaim nem voltak rejtve előtted, amikor titkon 

formálódtam, mintha a föld mélyén képződtem volna.  

16 Alaktalan testemet már látták szemeid; könyvedben 

minden meg volt írva, a napok is, amelyeket nekem szántál, 

bár még egy sem volt meg belőlük.  
 

Ma, Egyházmegyénkből a 

 BUDAPE ST -KÜLSŐ-JÓZSEFVÁ ROSI  

REFORMÁTUS  GYÜLE KE ZE TÉ RT  imádkozzunk 
 

A templomfelújítás alatt,  
várhatóan június második harmadától, 

Istentiszteleteinket  
a Szt, Pál Katolikus Templomban 
tartjuk a megszokott időpontban.  
Hálásak vagyunk a befogadásért! 
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1.) ISTEN AKART, TEREMTETT MINKET - 

NEM VÉLETLENÜL VAGYUNK! 

 

Egyszer valaki elmondta, hogy őt nem akarták a 

szülei, csak "bepottyant" a háború végén, és nem 

tudták elvetetni. "Ezért Anyám sosem szeretett 

igazán." 

Többen vannak így. De nagy teher lehet ez egy 

életen át! Nem akarták őket; vagy nem akkor akarták; 

vagy fiút várták és lány lett, vagy megfordítva... Ezt 

nem lehet visszacsinálni - legfeljebb elfogadni, 

valahogy megbékélni vele, elhordozva ezt a sebet.  

Jó ilyenkor tudni, mélyen hinni, hogy nem ember 

akaratából születtünk, hanem Isten akarta, hogy 

éljünk! Egyedül a hála oldhatja ezt fel: Isten akart 

engem! 

Az Ő szuverén teremtő kezében van a születés: 

van, hogy nem akarjuk és mégis lesz gyerek; van, 

hogy akarjuk, de valamiért (mi nem tudjuk, nem 

értjük, miért) mégsem születik gyermekünk. 

 

 

2.) ISTEN FORMÁLT MINKET AZ 

ANYAMÉHBEN – NEM VÉLETLENÜL 

VAGYUNK OLYANOK, AKIK VAGYUNK! 

 

Mi gyönyörködhetünk abban, amit alkottunk? 

Nézd a gyermeket, aki homokvárat épít, vagy legóból 

alkot valamit - hogy örül, milyen büszkén tekint rá és 

játszik vele! 

Teremtő Istenünk is gyönyörködött  alkotásában 

minden nap végén. Azért teremtette örömmel a világot 

és benne az embert, mert gyönyörködni akart benne, 

ahogy keze alkotása visszatükrözi végtelen dicsőségét, 

bölcsességét, szeretetét...! 

Ezt csúfította el a sátán és vele tartva az ember.  

Isten azonban nem mondott le a gyönyörködésről: 

benned és bennem is gyönyörködni szeretne!  

Ezért nem hagyta abba, ezért akart és formált téged. 

Ezért vagy: hogy te is visszatükrözzed Isten végtelen 

dicsőségét, bölcsességét, szeretetét...! 

a.) Ma már 3D-s ultrahanggal bekukucskálhatunk 

Isten titokzatos műhelyébe (az Édesanyák méhébe) - 

nem igazán helyes dolog ez [**]. Sőt már lombikban 

szinte mi "teremtünk". [**] 

Ma már a genetika sokmindent megmagyaráz 

(sajnos már be is avatkozik) - látjuk, mi minden a 

génjeinken múlik, mélyen meghatároz minket... 

Hiszen a fogantatás pillanatában szinte minden külső-, 

belső tulajdonságunk készén áll, a két sejt 

találkozásától egy új élet, egy ember született - ha még 

rejtve is. (Ebből is sok minden következik...! [**]) 

Mindezek ellenére, mi hisszük, Isten formál 

minket, Ő az Úr az anyaméh felett, Ő az Úr a génjeink 

kialakulásában! 

Isten döntött Édesanyánkról - és Édesapánkról is. 

A körülményeinkről is Isten döntött: mikor és hova 

születtünk. 

Mi ezt sem értjük sok tekintetben. Miért éppen ide, 

miért ebbe a családba, miért ilyen külsővel teremtett 

minket az Úr...? Sorolhatnánk a miértjeinket... 

Azonban Istennek így tetszett, így akarta! 

Hallatlanul nagy vigasztalás és bátorítás van ebben! Ez 

lehet az igazi alapja az önelfogadásnak: hogy végre 

IGENt mondj magadra, arra, aki vagy. [**] 

 

b.) Azonban van itt még valami - pontosabban még 

valaki! Azt mondtuk, hogy Isten nem mondott le a 

gyönyörködésről: benned és bennem is gyönyörködni 

szeretne. 

Igen, de a bűn minket is mind jobban eltorzít - és 

így nem azok vagyunk, akinek Isten formált minket. 

Milyen szomorúság lehet az Úristennek, hogy az 

anyaméhben alkotott valami szépet - és az 

folyamatosan torzul, torzója lesz alkotásának...! 

Ezért az Atya elküldte Egyszülött (!) Fiát, Jézus 

Krisztust Mária méhébe emberré formálva - és azt, 

Akiben mindvégig gyönyörködött ("ez az én szerelmes 

Fiam, akiben gyönyörködöm"), megrontotta értünk! 

Gondolj bele: elcsúfították Jézust bűneink! 

Azért, hogy mint Feltámadott Úr helyreállítson 

minket felülről-belülről, átformáljon, és 

gyönyörködhessen bennünk! 

A hívő ember, aki megtért, Krisztust befogadta 

szívébe, ezért tud már gyönyörködni magában (Isten 

benne végzett formáló munkájában), ezért nem 

utálhatja meg magát, ezért IS tudja már elfogadni és 

szeretni önmagát! 

 

 

3.) ISTEN LÁTOTT ÉS LÁT MINKET 

FORMÁLÓDÁSUNK ALATT, EGÉSZEN ISMER - 

SOSEM VOLTUNK, SOSEM VAGYUNK 

EGYEDÜL! 

 

A 139. Zsoltár kontextusban állnak az eddig 

kibontott mondatok. E gyönyörű zsoltár alaphangja az 

ISTEN közelségben ébredő mély bizalom. Isten lát, 

ismer, ért. Nemcsak akart, nemcsak megformált - 

hanem velem van!  

Az Újszövetség nyelvén mi már mondhatjuk, hogy 

Jézus Isten Lelkét ígéri, Aki mindig velünk lesz: "én 

pedig kérni fogom az Atyát, és másik Pártfogót ad 

nektek, hogy veletek legyen mindörökké (...) Nem 

hagylak titeket árván, eljövök hozzátok." (Jn 14, 

16;18) 

 

 

Ez az a "három lábú támaszték", ami megtart 

minket. 

 sóskuti zoltán 


