
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 AZ ISTENTISZTELET LITURGIÁJA: 
 

  Csendes készülés  
(segítő kérdések a litlap másik oldalán balra  ) 

 

  Köszöntés 
  Kezdő ének: 329:2 („Nem éltem még...“) 
 

Keresztelés: Hajabács Milán (Zsolt 127) 
  Gyerekek az Úrasztala körül 

 
   Ének: KÉ 5 („Áldott szavad által...”) 
 
  Fohász 
  Csendes imádság 
  Imádság  
  Alapige (ld. középen  )  
 Igehirdetés (ld: a túloldalon) 
 

  Csendes imádság 
 Ráfelelő ének: 23:1-2 

(„Az Úr énnékem örizó pásztorom..”) 
  Imádság 
  Mi Atyánk… 
 

  Hirdetések (ld. jobb oldalon  )  
  Születésnaposok köszöntése 
 
 Záró ének: KÉ 88 

(„Velem vándorol utamon Jézus..”) 
  Áldás  
  HIMNUSZ 

  GYÜLEKEZETI HÍREINK: 
 

 Beszámolók: Ancora Biblia Körről és az 

Egyházmegyei lelkész továbbképzésről 

 A hamarosan megjelenő új hivatalos 

református énekeskönyvről... 

 Jövő heti alkalmaink: kedd 1000   Baba-Mama; 

péntek 1630   KonfIFI utána 1730 IFI; vasárnap 

955 Istentisztelet és gyerekistentisztelet; 

előtte: Kánon Kör; Imakör valamint hittanórák 

 Tegnap a Magvetők szolgálói közösségben 

kirándultak Vácrátóton. Isten áldása volt ezen 

az együttléten. 

 Október 16. 1500-1730: Szüreti gyerek délután 

 A keddi fogadó órák is hivatalosan 1830 -ig 

tartanak majd… 

 Alapítványunk a 2020-ban 612 000 Ft-ot 

kapott az 1%-okból. Köszönet érte! 

 (magánhirdetés – A partra vetett c. regény) 

 

Az Úr legyen  

Gyülekezetünk őriző pásztora! 

 

 

K E R E S Z T E L É S I  I G E :   Z S O L T  1 2 7  
 

„Zarándokének. Salamoné. Ha az Úr nem építi a házat, hiába 
fáradoznak az építők. Ha az Úr nem őrzi a várost, hiába óvják azt az 
őrök. Hiába keltek korán, és feküsztök későn: fáradsággal szerzett 
kenyeret esztek. De akit az Úr szeret, annak álmában is ad eleget. 
Bizony, az Úr ajándéka a gyermek, az anyaméh gyümölcse jutalom. 
Mint a hős kezében a nyilak, olyanok a serdülő ifjak. Boldog az az 
ember, aki ilyenekkel tölti meg a tegzét: nem szégyenül meg, ha 
ellenségeivel van szóváltása a kapuban.” 
 

A L A P I G E :  2 S Á M  1 , 1 7 - 2 7   
 

„Dávid ezzel a siratóénekkel siratta el Sault és fiát, Jónátánt, és 
meghagyta, hogy tanítsák meg Júda fiait is erre az íj-dalra, amely 
meg van írva a Jásár könyvében: Izráel ékessége elesett halmaidon! 
Jaj, hogy elhullottak a hősök! Ne mondjátok el Gátban, ne 
hirdessétek Askelón utcáin; ne örüljenek a filiszteusok lányai, ne 
vigadjanak a körülmetéletlenek lányai! Gilbóa hegyei, halottak 
mezeje! Ne hulljon rátok harmat, ne érjen titeket eső! Mert ott érte 
szégyen a hősök pajzsát, Saul pajzsát nem kenik többé olajjal. 
Sebesültek vérétől, hősök kövérjétől Jónátán íja nem rettent vissza, 
Saul kardja nem tért vissza dolgavégezetlen. Saul és Jónátán, kik 
egymást szerették, éltükben kedvelték, a halálban sem váltak el. 
Gyorsabbak voltak a sasoknál, erősebbek az oroszlánoknál. Izráel 
lányai! Sirassátok Sault, ki gyönyörű bíborba öltöztetett, ruhátokat 
arannyal ékesítette. Jaj, elestek hőseink a harcban! Jónátánt 
halmaidon sebezték halálra! Elszorul a szívem, testvérem, Jónátán, 
oly kedves voltál nekem! Csodásabb volt a szereteted a nők 
szerelménél. Jaj, elestek hőseink, elpusztultak a fegyverek!” 

ISTENTISZTELET 
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Dávid-sorozat/10.  
„Amikor rossz hírek érkeznek...”  címmel  
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ELŐZETES KÉRDÉSEK 
az Igéről való gondolkozáshoz 

 
 

 Milyen rossz hírek, történések értek 
minket az elmúlt hónapokban vagy 
egyáltalán életünkben? 

 Hogyan érintettek ezek minket? 
 Miként éltük meg őket? 
 Hogyan tudtuk átküzdeni ezeket? 
 Mit teszünk, amikor rossz híreket 

kapunk?  
  Megrendülünk, meghökkenünk, 

kimozdítva nyugalmunkból, az addigi 
„menetből”? 

 Talán haraggal, értetlenséggel, 
kérdésekkel és kételyekkel telik meg 
a szívünk? 

 Harcolunk, lázadunk, falnak megyünk 
vagy azonnal elcsüggedünk, 
összeroskadunk…? 

 
 

ALKALMAZÁST SEGÍTŐ KÉRDÉSEK 
az Ige személyes átgondoláshoz 

 
 

 A mi életutunkban milyen fontosabb 
fordulópontok voltak? 

 Innen nézve miként fest életünk íve – 
tanulságaival, küszködéseivel, örömeivel, 
formálódásunkkal? 

 A próbák alatt csak megkeményedünk 
(mint Saul), vagy „puhulunk”, „hajlunk”? 

 Hát a sok jó, amit velünk tett Isten? 
Hálásabbá tett, tisztábbá? (Saullal 
mennyi jót tett Isten!) 

 Melyiket látom erősebben a bajban? 
Látom, mi minden jót adott már az 
indulásom és aztán a folytatás? Bizony, 
lehetett volna sokkal rosszabb - mint 
másoknak -, hát azt megérdemeltem? 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

IMÁDSÁG 
 

Kegyelmes Istenem! 
Szeretném Veled látni eddigi 

életem! Taníts, vigasztalj, biztass, 
amikor visszanézek Veled a 

megtett útra! 
 

Gyógyító Úr Jézus Krisztus! 
Eléd tárom sebeimet, 

fájdalmaimat, veszteségeimet, 
hiányaimat, érints meg, gyógyíts, 

tisztíts, tölts el hittel! 
 

Vigasztaló Szentlélek!  
Amikor rossz hírek érnek el 

hozzám, Te erősíts, Te tarts meg, 
Te adj reményt, mégis-bizodalmat! 

 
Formáld tovább bennem és rajtam 

keresztül is Üzeneted, hadd 
erősödjön fel Hangod általam is! 

Ámen! 
 

 

AZ IGEHIRDETÉS ÜZENETE VÁZLATOSAN: 
1.) A veszteségekre nehéz jól reagálni.  Érdemes végiggondolni! [ld. az ELŐZETES ÉS 

ALKALMAZÁST SEGÍTŐ KÉRDÉSEK alatt] 
 Mit tesz Dávid? Megrendül; Igyekszik felfogni, megérteni a történteket 

Reagál, intézkedik  Igyekszik átélni és formába önteni, ami történt és amit 
ennek nyomán átél (énekel) Bevon ebbe másokat is (megosztja 
bánatát);Majd „tovább indul”… 

 Konkrétan: Dávidot eléri Saul * és Jonathán ** halálhíre. Egészen megrendül *. 
Majd a pontos tényeket igyekszik megtudni.  Aztán a hírvivőt (aki magának akart 
hazugságával jutalmat, pozíciót szerezni) megbünteti, kiöntve rá haragját.  Aztán 
gyászéneket „ír”, és azt az egész népnek megtanítja (gyászidőt „rendel el”); 
elindul, hogy betöltse elhívását, tovább megy az útján… (vagyis „éli tovább az 
életét”). 
*   Dávid számára nagyon ellentmondásos gyászt jelent Saul halála. Ellensége volt, aki halálra 

gyötörte-üldözte, de mégiscsak Isten felkentje, elődje, akit tisztelt minden erejével, annak 
ellenére is, amit tett. Dávid „...ugyanazzal a mély emberi érzéssel és részvéttel tudósít Saul 
haláláról, mint amivel egész életét végigkísérte.” (J.K.) 

**  Jonathán halála pedig igazán egyértelmű fájdalom, a szeretett barát, igaz szövetséges 
halála. Ahogyan itt a Szentírást ezt a szeretetet kifejezi nagyon mély férfi barátságot, 
emberi kapcsolatot, szövetséget jelent – távolról sem homo- vagy biszexualitást! 

2.) [Mindebből most egy részletet emelünk ki: a negyedik lépést:] A kiömlő és áradó fájdalom 
képes mindent elborítani – ezért mederre van szüksége. Formába kell önteni a 
fájdalmat.  
 A bibliai emberek ilyenkor különböző szokásokban élték meg a bánatot. Az ének ennek 

fontos része volt. (Hasonlóan a régi magyar falusi kultúrának is megvoltak erre az 
„öntőformái” születéstől a halálig az élet összes eseményére, fordulópontjára...)   

 A mi nyomorúságunk, hogy igen kevés formánk maradt… (ma pl. a zenehallgatás ezt 
tölti be egy kamasz vagy felnőtt életében…) 

 Dávid mélységes bánatában tehát talál magának formát: a történésekre és az 
érzésekre (mindkét szint fontos!) szavakat, és hozzá éneket… (eleve zenész-
dalszerző emberként, természetesen ebben élte meg fájdalmát) 

3.) Az énekben pedig tükröződik szerzője. Mit látunk belőle? 
 Minden életnek vannak fordulópontjai, ahonnan érdemes mindig visszanézni, és 

megpróbálni egyfajta ívet meghúzni. Miről szólt, miről beszél az addigi életút? 
Mire tanít minket? Miben formált? –A fő kérdések pedig ehhez ezek: 
Hol volt, hol van Isten mindebben? Mit mond mindez Istenről, Jézusról? Mit mond az 
emberről és rólam személyesen?  

 Dávid életében itt lezárul egy korszak (egyben az 1Sám is) – és egy újabb kezdődik. 
Nézzünk vissza innen Dávid eddigi életére!  
◦ Isten megbízta (felkente), vele volt és megsegítette. 
◦ Az ellenségét is tisztelte, nem állt bosszút (ellenségét és barátját együtt siratja). 

◦ Tudott várni és kitartani, alázatban maradva 

◦ Tudott küzdeni…; és HITT ISTENBEN 
 




