
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 AZ ISTENTISZTELET LITURGIÁJA: 
 

  Csendes készülés  
 

  Köszöntés 
  Kezdő ének: 90:1  („Tebenned bíztunk…“) 
   Ének: 390 („Erős vár a mi Istenünk…”) 
 
   Fohász 
  Olvasmány (ld. középen  )  
  Imádság 
Gyermekek az ÚrAsztala körül 
   Ének: KÉ 5 („Áldott szavad által…”) 

 
  Alapige (ld. középen  )  
 Igehirdetés (ld: a túloldalon) 
 

  Csendes imádság 
  Imádság  
  Mi Atyánk… 
  Áldás 
 

Úrvacsorára készítő ének: KÉ 4 
(„Áldott légy, Uram...”) 

 
ÚRVACSORAI KÖZÖSSÉG 

 

  Hirdetések (ld. jobb oldalon  )  
  Születésnaposok köszöntése 
 
 Záró ének: 447 („Uram, bocsássad el…”) 
  Áldás  
  HIMNUSZ 

  GYÜLEKEZETI HÍREINK: 
 

 Jövő heti alkalmaink: kedd 1000   Baba-Mama; 

szerda 1830  Apostoli Hitvallás Kurzus/4.; 

péntek 1630   KonfIFI utána Oázis IFI; 

vasárnap 955 Istentisztelet és 

gyerekistentisztelet; előtte: Kánon Kör; 

Imakör valamint hittanórák 

 November 6. szombat 830: templom takarítás 

 November 7: Gyászolók Istentisztelete; utána 

Gyülekezeti Nap a „Veszteségeink” témában – 

szerény ebéddel, előadással, beszélgetéssel. 

Az Ancora csoport is részt vesz ezen az 

alkalmon. 

 + Ivanics Feri bátyánk temetése: november 

12. 1145 Új Köztemető 

 Rákosligeti anyagyülekezetünk kórusa CD-t 

készített, melynek megvételével a tervezettnél 

többe kerülő templom felújításukat 

támogathatjuk  

 Köszönjük a temető látogatást segítő 

munkatársak eddigi és ezutáni segítségét! 

 

Az Úr legyen  

Gyülekezetünk őriző pásztora! 

 

 

 
 

O L V A S M Á N Y :  
Z S O L T   3 3  

 

 

A L A P I G E :  
2 S Á M  7 ,  1 8 - 1 9  

 
„Ekkor bement Dávid király az Úr színe elé, leült, és ezt 
mondta: Ki vagyok én, Uram, ó, Uram? És mi az én 
házam népe, hogy eljuttattál engem idáig? Sőt még ezt 
is kevesellted, Uram, ó, Uram, és a távoli jövőre is tettél 
ígéretet szolgád házának, ezzel is az embert tanítva, 
Uram, ó, Uram!” 

 

Úrvacsorás Reformációs 

ISTENTISZTELET 
Dávid-sorozat/12. 

„Örömömben...”  
címmel  

Igét hirdet: Sóskuti Zoltán lp.. 

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 15.00-18.30; 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 
 
 



Ki vagyok, hogy eljuttattál idáig? 
Amikor eljutunk egy hegycsúcsra, és visszanézve, 

rácsodálkozunk a megtett útra: mekkora utat 
jártunk be, milyen magasra jutottunk. 

 
Kinek köszönhetem ezt? 
- A magam erejének? 

- A "seregeimnek", amelyek velem voltak 
- A szerencsémnek? 

- „Mert megérdemlem” vagy kiérdemeltem? 
 

Dávid válasza ez: 
Az Úrnak, az Úr erejének,  

az Úr jóságának köszönthetem!  
(Pedig de sokat tett érte Dávid:  
mennyi harc, tűrés, türelem...!) 

és 
Többet kaptam,  

mint amit érdemelnék;  
többet kaptam,  

mint amit el tudtam volna képzelni! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Örömében táncol és zsoltárt (himnuszt) énekel! 
"Ő formálta mindnyájunk szívét,  

ismeri minden tettüket." (Zsolt 33,15) 
 

"Nem a nagy sereg segíti győzelemre a királyt, nem 
a nagy erő menti meg a hőst.  

Csalódik, aki lovaktól vár segítséget, mert nagy 
erejük nem ment meg." (Zsolt 33,16-17) 

 
"Lelkünk az Urat várja, Ő a mi segítségünk és 
pajzsunk. Benne van szívünk öröme, mert szent 

nevében bízunk." (Zsolt 33,20-21) 
 
* 
 

De mi nem vagyunk királyok;  
és az is lehet, hogy éppen mostanában nem megy 

jól sorunk;  
sőt lehet, hogy sosem ment úgy,  

ahogy vágyunk rá... 
 

Akkor mi mit kezdjünk ezzel az üzenettel? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Egyszerűen vegyük komolyan a XVI. századi 
Reformáció üzenetét! 

 
1.) Először is azt lássuk meg, hogy semmi jót nem 

érdemlünk! Sőt büntetést, halált, kárhozatot 
érdemlünk. 

 
Komor emberkép, bizonyos sötét háttér ez! 

 
2.) Másodszor Isten Kegyelemből, egyedül Jézus 

áldozata érdeméért, hit által megbocsát, megáld és 
örök életet ad. Jézusban megismerhetjük Istent, a  
Szentlélek csodálatosan munkálkodik körülöttünk 

és bennünk! Nem érdemeink szerint bánt velünk az 
Úr: mennyivel többet, jobbat adott, mint 

érdemelnénk...! 
 

Itt már fény van; itt már van mire (Kire) 
visszanézni; itt már van okunk csodálkozni, örülni, 

táncolni...! 
 

3.) Harmadszor nézzünk csak vissza a megtett útra 
figyelmesebben, alázattal...! 

 
Mi mindent kaptunk  

MÉGIS (!) testiekben, lelkiekben...!  
És mennyi ígéretet, tanítást  

kaptunk Istentől mi is...! 
 
 

 
  


