
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 AZ ISTENTISZTELET LITURGIÁJA: 
 

  Köszöntés 

  Kezdő ének: 329.2 („Nem éltem még…) 

  Keresztelés: Stógl Zara Eperke 

  Ének: KÉ 75 („Tégy újjá lelkem mélyén…”) 
 

  Fohász  

 Olvasmány (ld. középen  ) 

  Imádság 

 

 Igehirdetés előtt: 265.4  

(„Utad van számtalan sok…”) 

 

  Alapige (ld. középen  ) 

 Igehirdetés  
 

  Csendes imádság 

  Imádság 

  Miatyánk 
 

  Hirdetések (ld. jobb oldalon  ) 

  Születésnaposok köszöntése 
Nagy Elemér, Balogh János András,  

Árki Teodóra Ildikó, Balázs Beáta, 

Deméné Fieder Mária 

 

  Záróének: KÉ 77 („Tied a dicsőség…”) 

 

  Áldás  
 

 

  HIMNUSZ 

  GYÜLEKEZETI HÍREINK: 
 

 E héten búcsúztunk +Csikai Ilonától és +Németh 

Bélától. Kérjük Isten vigasztalását a gyászoló 

családoknak! 

 Beszámoló: köszönjük a kertgondozók sok, 

gondos munkáját! 
 Jövő heti ONLINE alkalmaink:  

szerda 900: Beszélgetős Bibliaóra (Google Meet) 

péntek: 1630 KonfIFI (Google Meet)  

 1800: Ancora Ifi (discord) 

vasárnap 1000: ISTENTISZTELET (YouTube) és 

Gyermek-istentiszteletek minden vasárnap: 

- 10 órától az általános iskola 3-6. osztályába 

járók számára a Google Meet-en (bővebb 

információk a közös Skype csoportban, illetve 

Suga-Szurdi Nóránál is: 06307271724) 

- 11 órától YouTube csatornánkon 

ezeken kívül: Házi Biblia Körök; Hittanórák, 

TüKörKépeink sorozat (honlapon, írás)…  

 Ápr. 26. 1830: Online Biblakör vezetők alkalma 

 Ápr. 28. 1830: Online presbiteri gyűlés 

 Urnatemetőnk a járványhelyzet súlyossága miatt 

egyelőre ZÁRVA tartjuk! 

 Urnatermi ügyintézés: Szabó Zsuzsánál: csak tel. 

és online (H-P 9.00-17.00), esetenként vasárnap 

délelőtt is. Más időszakban mail küldhető.  

 Adó 1%: Alapítványunknak is felajánlhatjuk (l. 

lábléc; a közhasznúsági jelentés a honlapon) 

 Továbbra is gyűjtjük az adományokat a gyülekezet 

mindenkori másik lelkésze lakására! 
 Márciustól-július végéig Sóskuti Zoltán lelkipásztor 

szombatféléven lesz. Ezalatt: a gyülekezet lelki élete, 

szervezése Jani Lívia lp. és Dr. Hajdú Csaba gondnokunk 

kezében lesz, hozzá forduljunk bizalommal. Az 

adminisztratív vezető lelkész ezalatt Bíró Botond 

mátyásföldi lelkész lesz. További lelkészi segítséget jelent 

Dr. Pecsuk Ottó, Sebőkné Babos Boglárka és Hajdú Bálint 

Kadosa lelkészek (március-május), illetve Peterdiné 

Molnár Judit egyházmegyei lelkész (június-július) 

közöttünk végzett szolgálata.  
 

Az Úr legyen Gyülekezetünk őriző pásztora! 

  O L V A S M Á N Y :  J N  6 , 2 7 - 4 3  

 
27 Ne veszendő eledelért fáradozzatok, hanem az örök életre megmaradó 

eledelért, amelyet az Emberfia ad majd nektek, mert őt pecsétjével igazolta az 

Atya Isten. 28 Ekkor megkérdezték tőle: Mit tegyünk, hogy Istennek tetsző 

dolgokat cselekedjünk? 29 Jézus ezt felelte nekik: Az az Istennek tetsző dolog, 

hogy higgyetek abban, akit ő küldött. 30 Erre megkérdezték tőle: És te milyen jelt 

mutatsz, hogy miután láttuk, higgyünk neked? Mit cselekszel? 31 Atyáink a 

mannát ették a pusztában, ahogyan meg van írva: „Mennyei kenyeret adott nekik 

enni.” 32 Jézus pedig így válaszolt nekik: Bizony, bizony, mondom nektek, nem 

Mózes adta nektek a mennyei kenyeret, hanem az én Atyám adja nektek az igazi 

mennyei kenyeret. 33 Mert az Isten kenyere a mennyből száll le, és életet ad a 

világnak. 34 Erre ezt mondták neki: Uram, add nekünk mindig ezt a kenyeret! 35 

Jézus azt mondta nekik: Én vagyok az élet kenyere: aki énhozzám jön, nem 

éhezik meg, és aki énbennem hisz, nem szomjazik meg soha. 36 De 

megmondtam nektek: láttatok ugyan engem, és mégsem hisztek. 37 Akit nekem 

ad az Atya, az mind énhozzám jön, és aki énhozzám jön, azt én nem küldöm el; 

38 mert nem azért szálltam le a mennyből, hogy a magam akaratát tegyem, 

hanem hogy annak az akaratát, aki elküldött engem. 39 Annak pedig, aki 

elküldött engem, az az akarata, hogy abból, amit nekem adott, semmit se 

veszítsek el, hanem feltámasszam az utolsó napon. 40 Mert az én Atyámnak az az 

akarata, hogy annak, aki látja a Fiút, és hisz benne, örök élete legyen; én pedig 

feltámasztom azt az utolsó napon. 41 A zsidók zúgolódni kezdtek ellene, mert ezt 

mondta: Én vagyok az a kenyér, amely a mennyből szállt le. 42 És azt kérdezték: 

Nem Jézus ez, József fia, akinek ismerjük apját és anyját? Akkor hogyan 

mondhatja: A mennyből szálltam le? 43 Jézus így válaszolt nekik: Ne 

zúgolódjatok egymás között!  

  
 

  A L A P I G E :  J N  6 , 3 5  

( k i e m e l v e )  

Budapest-Rákoskeresztúri Református Egyházközség  Bp. 1173 Pesti út 31.     weblapunk: http://refkeresztur.hu   ADÓSZÁMUNK: 18192232-1-42      
Hivatalos e-mail cím: budapest-rakoskeresztur@reformatus.hu  Bank: OTP 11784009-22222820  Keresztúri Református Misszió Alapítvány: 18195998-1-42 

 

Lelkipásztoraink:  Sóskuti Zoltán (márciustól-július 31-ig szombatféléves szabadságon)  
 Jani Lívia  06-30-835-4917;    jani.livia.lp@gmail.com   Fogadó ója: kedd 15.00-18.30 + telefonon vagy neten át   szabadnapja: csütörtök  

   Gondnokunk:   Dr. Hajdú Csaba   30-618-7651  Urnatemetőnk átmenetileg zárva tart!  Ügyintézés: csak tel. és online (H-P 9.00-17.00), esetenként vasárnap délelőtt is. Más időszakban mail 

küldhető. Szabó Zsuzsánál  06-70-3216838  szzsueva@gmail.com  
 

 

(online) ISTENTISZTELET, 2021. április 18. 

 

„AZ ÉLET KENYERE”   
címmel Igét hirdet: Hajdú Bálint Kadosa lp. 
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