
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 AZ ISTENTISZTELET LITURGIÁJA: 
 

  Csendes készülés  
(segítő kérdések a litlap másik oldalán balra  ) 

 

  Köszöntés 
  Kezdő ének: KÉ 20  („Eljött hozzám...“) 
Keresztelés: Józsa Panna 

Zsolt 18,29-31 [ld. középen] 
  Ének: 165:1;2;4 

(„Jitt van Isten köztünk..”) 
  Fohász 
  Csendes imádság 
  Imádság (ld. a litlap másik oldalán jobbra  ) 
  Alapige (ld. középen  )  
 Igehirdetés (ld: a túloldalon) 
 

  Csendes imádság 
  Imádság  
  Mi Atyánk… 
 

A Zoller-házaspár köszöntése 60. házassági 
évfordulójuk alkalmából 

Zsolt 61, 4-5; 7-9 [ld. túloldalon]   
Elköszönés és áldáskérés Jani Lívia 

testvérünkre, lelkipásztorra 
Józs 1, 5b-9 [ld. túloldalon] 

  Születésnaposok köszöntése 
 
  Hirdetések (ld. jobb oldalon  )  
 

 Záró ének: KÉ 32 („Immánuel...”) 
  Áldás  
  HIMNUSZ 

  GYÜLEKEZETI HÍREINK: 
 

 Beszámoló az Ancora Csoport megbeszéléséről; 
a pénteki kirándulásról; Csősz Dani és Ancsi 
egyházi esküvőjéről ill. az iskolakezdési 
támogatásról 

 Szabó Zsuzsa munkatársunk segítséget kér 
szeptemberi délelőttökre az irattári selejtezésben 

 JÖJJÖN MINDENKI templomba, valamint 
magunk és mások érdekében OLTASSUK BE 
magunkat (a klb. csoportok szolgálóira, tagjaira 
különösen vonatkozik ez)! GONDOLJUNK 
IMÁBAN azokra, akik nem tudnak itt lenni, de 
interneten át mégis követnek minket! 

 A konfirmációs előkészítőket (KonfIFI) 
szeptember 10-től  tervezzük elindítani 

 Megváltozott urnatemetői nyitvatartási és 
ügyintézési rend (ld: a láblécben) 

 Jövő heti alkalmaink:  vasárnap 955  

Istentisztelet; előtte: Kánon Kör; Imakör 

 Munkatársi délután:szeptember 5. 

 Gyülekezeti nap a: szeptember 19. (töltsük ki a 
honlapon elérhető kérdőívet ezzel kapcsolatban!) 

 Dr. Derera Mihály gyülekezeti testvérünk 
temetése ma délben lesz. 

 

Az Úr legyen Gyülekezetünk őriző pásztora! 

 

 
 

K E R E S Z T E L É S I  I G E :  
Zsoltárok könyve 18, 29-31 

 

„Mert te gyújtasz nekem mécsest, Uram; az én Istenem 
fénysugarat küld nekem a sötétbe. Veled a rablóknak is 
nekirontok; ha Isten segít, a kőfalon is átugrom. Isten útja 
tökéletes, az Úr beszéde színigaz. Pajzsa mindazoknak, 
akik hozzá menekülnek.” 

A L A P I G E :  
Márk evangéliuma 6, 45-48a  

 

„45 Jézus azonnal sürgetni kezdte tanítványait, hogy 
szálljanak hajóba, és menjenek át előre a túlsó partra, 
Bétsaida felé, amíg ő elbocsátja a sokaságot. 46 Miután 
pedig elbocsátotta őket, felment a hegyre 
imádkozni. 47 Amikor beesteledett, a hajó a tenger 
közepén volt, ő pedig a parton egyedül. 48 Amikor látta, 
hogy mennyire küszködnek az evezéssel, mert szembefújt 
a szél, hajnaltájban elindult feléjük a tengeren járva...” 
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Mk 6-sorozat/5. 
„Jézussal mozdulva!”  
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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 

 

Lelkipásztorunk:  Sóskuti Zoltán  06-30-822-5435 lp.rkeresztur@gmail.com  Fogadó órája: kedd 15.00-20.00; szerda 15.00-18.30 + telefonon vagy neten át  ; 
szabadnapja: csütörtök     Gondnokunk:   Dr. Hajdú Csaba   30-618-7651   Urnatemető ügyintézés:  Szabó Zsuzsánál    06-70-3216838   szzsueva@gmail.com 

 Urnatemetőnk nyitvatartása  :  kedd 15.00-18.00; szerda 15.00-18.00; vasárnap 8.00-12.00 szerda 9.00-11.00   péntek 16.30-20.00 Ügyintézés kedden és szerdán 
 



 

ELŐZETES KÉRDÉSEK 
az Igéről való gondolkozáshoz 

 
 

 Időként „fel szoktam menni a hegyre” 
lélekben, hogy elcsendesedjek? 

 Mi előtt és mi után vagyok itt és most? 
 Most éppen mivel küszködök leginkább? 

 
 
 
 
 

ALKALMAZÁST SEGÍTŐ KÉRDÉSEK 
az Ige személyes átgondoláshoz 

 
 

 Milyen történések, feladatok, kötelezettségek 
terhelődnek rám mostanában? 

 Mennyire „látok ki” ezekből? 
 Mennyi időt és milyen mélységben tudok 

mindezek között megállásra (csendességre, 
az Istennel való együttlétre, imára) fordítani? 

 Az imáimban szoktam Istentől indíttatást 
kapni? 

 „Kilátok-e” az imádságból – mások arca, 
terhe, szüksége fel-feltűnik-e csendességeim 
között? 

 Ezeknek az impulzusoknak nyomán, 
elindulok-e feléjük? 

 

AZ IGEHIRDETÉS VÁZLATA, ÜZENETE 
Két veszély:  

ha nem jutunk el a történésekből az imádságig 
vagy ha az imádságból a történésekig 

Vagyis: 
I.) Kilátni a történésekből - az egyedüllét felé tartva: 

eljutni az ima csendjéig. 
II.) Kilátni az imádságból - a szükségét meglátva: 

eljutni a tennivalókig. 
____________________________________________________ 

A Zoller-házaspár 60. évfordulójára szóló Ige:  
Zsolt 61, 4-5; 7-9 

Menedék - Templom – Szünet (Szela) –  
Évek – Ének – Engedelmesség – Naponként 

 

„Hiszen te vagy menedékem, erős bástyám az ellenség ellen. Hadd 
lakjam mindenkor sátradban, hadd meneküljek szárnyad oltalmába! 
(Szela.) Adj napokat a király napjaihoz, évei nemzedékekre 
terjedjenek! Ülhessen trónján mindenkor Isten előtt, szeretet és 
hűség oltalmazza őt! Akkor állandóan éneklek nevedről, naponként 
teljesítem, amit megfogadtam.” 

____________________________________________________ 
Útravaló áldás Jani Lívia lelkipásztor számára: 

Józs 1, 5b-9 
Veled – Lábnyomokon – Elmélkedés - Iránytű  

 

„...Veled leszek, ahogyan Mózessel is vele voltam. Nem hagylak 
magadra téged, és nem hagylak el. Légy erős és bátor, mert te 
teszed ezt a népet annak az országnak az örökösévé, amelyről 
megesküdtem atyáiknak, hogy nekik adom. Csak légy erős és igen 
bátor, tartsd meg és teljesítsd mindenben azt a törvényt, amelyet 
Mózes, az én szolgám parancsolt neked. Ne térj el attól se jobbra, se 
balra, hogy boldogulj mindenütt, amerre csak jársz. Ne hagyd abba 
ennek a törvénykönyvnek az olvasását, arról elmélkedj éjjel-nappal, 
őrizd meg és tartsd meg mindazt, ami ebben meg van írva. Akkor 
sikerrel jársz utadon, és boldogulsz. Megparancsoltam neked, hogy 
légy erős és bátor. Ne félj, és ne rettegj, mert veled van Istened, az 
Úr mindenütt, amerre csak jársz."  
 

IMÁDSÁG 
 

Hűséges Atyám, jövök Hozzád megpihenni, 
sok nyugtalanító történés között, hálát 
adva, hogy mindig jöhetek Hozzád, hogy 
mindig vársz! Kérlek, frissítsd fel, ébreszd 
fel a lelkemet! 
 
Uram, Jézusom, jövök Hozzád tanulni – élni 
tanulni, a lényeget látni. Kérlek, hadd 
értselek meg Téged egyre jobban! 
 
Jöjj, Szentlélek, hadd tapasztaljam meg 
tisztító jelenlétedet! Kérlek, vezess oda, 
ahol lennem kell! Add meg azokat a 
szavakat, amiket mondanom kell! Adj erőt 
ahhoz, amit tennem kell. Mindent úgy, 
ahogy Te akarod! 

 
Formáld tovább bennem és rajtam keresztül 

is Üzeneted, hadd erősödjön fel Hangod 
általam is! 

 
Dicsőítelek Szentháromság Örök Isten, 

frissíts fel, taníts és indíts a jóra! 
 

Ámen! 
 

 

IDÉZET A RÉGIEKTŐL - EGY ELŐTTÜNK JÁRT TESTVÉRÜNKTŐL 
 

„Ő [Jézus] erőtlen lett; mert felvette gyarló embervoltunkat, hogy tehetetlenségünkben lábaihoz boruljunk, s várjuk, amíg felkel s felemel bennünket…” 
Ágoston: Vallomások VII. könyv/XVIII. 182. 

 


