
 AZ ISTENTISZTELET LITURGIÁJA:

  Csendes készülés 

  Köszöntés
  Kezdő ének: 422:1

(„Hadd menjek, Istenem…”)
   Az elmúlt 2 évben lelkipásztoraink szolgá-

latával eltemetettek neveinek felolvasása

   Ének: 226
(„Krisztusom kívüled nincs kihez járulnom…”)

   Fohász
  Olvasmány (ld. középen  )
  Imádság
  Gyermekek az ÚrAsztala körül
   Ének: KÉ 36 („Jézus neve fenséges…”)

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

  Csendes imádság

 Bizonyságtétel – Dereráné Varga Éva

  Imádság 
  Mi Atyánk…

  Hirdetések (ld. jobb oldalon  )
  Születésnaposok köszöntése

  Záró ének: KÉ 38 („Jézus, Te égi szép…”)
  Áldás 
  HIMNUSZ

  GYÜLEKEZETI HÍREINK:

 Beszámolók  (IFI-alkalmaink,  templom
takarítás, urnatemető, adományok...)

 Jövő heti alkalmaink: kedd 1000   Baba-Mama;
szerda  1830   Apostoli  Hitvallás  Kurzus/5.;
péntek  1630    KonfIFI  utána  Oázis  IFI;
vasárnap  955  Istentisztelet  és
gyerekistentisztelet;  előtte:  Kánon  Kör;
Imakör valamint hittanórák

 Mára  tervezett  Gyülekezeti  Napunkat  (a
„Veszteségeink”  témában)  sajnos  a
járványhelyzet miatt el kell halasztanunk

 + Ivanics  Feri  bátyánk  temetése:  pénteken
1145 Új Köztemető

 Presbiteri  gyűlés:   november  24.  1830.  Fő
témánk  a  2022-es  Missziói  Munkaterv lesz.
Akinek  ehhez  javaslata  van  (a  munkaágak
vezetői  vagy bármely tagja közösségünknek)
keresse meg ezzel a lelkipásztort.

 Adventi  gyülekezeti  újságunkba   várunk
cikkeket az lp.rkeresztur@gmail.com címre.

 Adventi gyerekdélutánt   tervezünk...

 Egyházunk  Zsinati  Elnökségének  üzenetét
tolmácsolva kérünk mindenkit, ha lehetséges,
viseljen maszkot gyülekezeti alkalmainkon!

Az Úr legyen 
Gyülekezetünk őriző pásztora!

 O L V A S M Á N Y :  M T  7 , 1 - 1 3

 A L A P I G E :  2 P T ,  1 , 1 0 - 1 9

„10 Ezért  tehát,  testvéreim,  igyekezzetek  még  jobban
megerősíteni elhívatásotokat és kiválasztásotokat, mert ha ezt
teszitek,  nem  fogtok  megbotlani  soha. 11 És  így  majd
dicsőségesen mehettek  be a mi  Urunk és  Üdvözítőnk,  Jézus
Krisztus  örök  országába.  12 Ezért  ezekre  mindig  emlékeztetni
foglak  titeket,  bár  ismeritek  mindezt,  és  a  megismert
igazsághoz  szilárdan  ragaszkodtok. 13 De  helyesnek  tartom,
hogy míg ebben a földi porsátorban vagyok, emlékeztetéssel
ébresztgesselek titeket. 14 Mert  tudom, hogy hamar leteszem
porsátoromat,  amint  a  mi  Urunk  Jézus  Krisztus  is  kijelentette
nekem. 15 Igyekszem  azonban,  hogy  elköltözésem  után  is
mindig  megemlékezhessetek  ezekről. 16 Mert  nem  kitalált
meséket  követve ismertettük  meg veletek  a mi  Urunk  Jézus
Krisztus  hatalmát  és  megjelenését,  hanem  úgy,  hogy
szemtanúi  voltunk  isteni  fenségének. 17 Mert  amikor  az  Atya
Istentől  tisztességet  és  dicsőséget  nyert,  és  ilyen  szózatot
intézett  hozzá a felséges dicsőség: „Ez az én szeretett  Fiam,
akiben  gyönyörködöm”, 18 mi  hallottuk  ezt  a  mennyből  jött
szózatot,  mert  együtt  voltunk  vele  a  szent  hegyen. 19 Ezért
egészen bizonyosnak tartjuk a prófétai beszédet, amelyre jól
teszitek, ha figyeltek, mint sötét helyen világító lámpásra, amíg
felvirrad a nap, és felkel a hajnalcsillag szívetekben.”

ISTENTISZTELET
a gyászt hordozók meghívásával

2021. november 7.
„Amíg felvirrad a nap...” 

címmel 
Igét hirdet: Sóskuti Zoltán lp..
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„igyekezzetek még jobban megerősíteni
- elhívatásotokat

- és kiválasztásotokat”

„„MERT HA EZT TESZITEK” MERT HA EZT TESZITEK” 

„- nem fogtok megbotlani soha”
„- így majd dicsőségesen mehettek be a mi Urunk és Üdvözítőnk, 

Jézus Krisztus örök országába”

„Ezért” [szükséges]
„ezekre mindig emlékeztetni foglak titeket”

„bár ismeritek mindezt” 
- „és a megismert igazsághoz szilárdan ragaszkodtok”

„De helyesnek tartom”
„hogy míg ebben a földi porsátorban vagyok, 

emlékeztetéssel 
ébresztgesselek titeket”

„Mert”
 tudom, hogy hamar leteszem porsátoromat, 

(amint a mi Urunk Jézus Krisztus is kijelentette nekem)

Igyekszem azonban, 
[ennek ellenére / vagy éppen ezért]

- hogy elköltözésem után is mindig megemlékezhessetek ezekről.

„Mert”
„NEM kitalált meséket követve**** ismertettük meg veletek / Mert nem tudálékosan kiagyalt 

meséket követve / Mert nem elmésen kifundált történeteket követve
a mi Urunk Jézus Krisztus 

- hatalmát
- és megjelenését”

„hanem”
 úgy, hogy SZEMTANÚI voltunk isteni fenségének.

Mert amikor az Atya Istentől tisztességet és dicsőséget nyert, és ilyen szózatot intézett hozzá 
a felséges dicsőség: „Ez az én szeretett Fiam, akiben gyönyörködöm”, mi hallottuk ezt a 

mennyből jött szózatot, mert együtt voltunk vele a szent hegyen” [ld. az OLVASMÁNYBAN]

„Ezért” 
„egészen bizonyosnak tartjuk a prófétai beszédet”

„amelyre jól teszitek”
„ha figyeltek” [(figyelmet) odafordít, törődik, ügyel]

„- mint sötét helyen világító lámpásra, 
- amíg felvirrad a nap,

- és felkel a hajnalcsillag szívetekben.”

1.) SZERETNÉNK...
a.) ...„botlások”* nélkül élni;

* A szó jelentései: megbotlik vagy elesik; hibázik, téved, vétkezik; 
nyomorba esik, nyomorult lett. Vagyis szeretnénk egy erős alapokon álló, 
„sikeres”, boldog földi életet  (ami persze mást jelent a hívő illetve a még 
nem hívő ember életében)

b.) ...és végül bejutni Isten Örök Országába 
De mit is jelent ez számodra…? Itt Péter egy dicsőséges bevonulásról beszél 
a győztes Úr oldalán. Csak azoknak jelenti ezt, akiknek életében is Úr és 
Üdvözítő volt már Jézus Krisztus!

2.) ERRŐL EGY OLYAN VALAKI (Péter apostol) BESZÉL, aki…
a.) ...hamarosan meghal – és felkészült rá;
b.) ...szemtanúja különleges földi*** és földön túli dolgoknak***

** Jézus HATALMÁT és MEGJELENÉSÉT valóban (annak sokféle 
„epizódját”, sőt egészét egyben!) látta Péter. [Ez nem mese!]****

Ráadásul ez a „kép” a levél írásakor letisztul és összeállt (integrálódott) 
számára. SZEMTANÚ, akinek hinni lehet. 

Emellett mindezt már a HALÁLRA KÉSZÜLVE mondja el. Ezért is 
érdemes figyelni arra, mit is mond. (Elmenetelét az ἔξοδος szóval fejezi ki!)
*** Az Olvasmányban Márk elmondja ezt a különleges jelenetet, amelyben 
Menny és föld határa egy pillanatra eltűnik, a függöny (a fal) megnyílik...

3.) MIT MOND, MI KELL TEHÁT EGY ILYEN GYŐZTES, JÓ ÉLETHEZ?
 Igyekezzünk megerősödni  a Krisztushoz tartozásunkban, melynek alapjai: 

ELHÍVÁSUNK (meghívásunk) és KIVÁLASZTOTTSÁGUNK [ebből ered az 
eklézsia azaz az egyház szó!]. 

- A BIZONYOSSÁG és a HÁLA forrása ez! 
- „HIVATÁSGONDOZÁS”: Ki vagyok? Kihez tartozom? Mire szólt a 
meghívásom? Mi a lényeg? Mi a dolgom? Vagyis tartsd az irányt!

4.)  HOGYAN TUDJUK A JÓ IRÁNYT TARTANI?
A módja ennek az EMLÉKEZTETÉS, ÉBRESZTGETÉS (mint a tenger, amely 
háborogni kezd, feltámad, gondolatokat ébreszt; felkavar, aktívvá tesz, serkent)

A tartalma pedig: MEGISMERTÜK AZ IGAZSÁGOT és SZILÁRDAN 
RAGASZKODUNK ahhoz.

- Az igazság megismerésének forrása: ISTEN IGÉJE (ügyelj, fordíts 
figyelmet rá!) – ez gyújthat minden sötétségben VILÁGOSSÁGOT 
(mindenféle lelki keresésben, gyászban, járványhelyzetben, lelki 
küszködésben, útkeresésben…) Nekünk ez az igazság, ez a világosság 
egy SZEMÉLY: JÉZUS KRISZTUS – „aki az út, az igazság és az élet”!

 Sóskuti Zoltán


