
 AZ ISTENTISZTELET LITURGIÁJA:

  Csendes készülés 
(kérdések ehhez a túloldalon, 

az ábrában lévő szövegbuborékokban!)

  Köszöntés
  Kezdő ének: 458  :  1  

(„Aki értem megnyíltál…“
  Keresztelés: Tódor Gergely Zalán

  Ének: KÉ 70 („Találkozni jöttem...”)
 Gyermekek az ÚrAsztala körül

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

  Csendes imádság
 Ráfelelő énekek: KÉ   22  

(„Erőt adsz minden helyzetben..”) 
  Imádság 
  Mi Atyánk…

  Hirdetések (ld. jobb oldalon  )
  Születésnaposok köszöntése

 Záró ének: 47  0  
(„Úr Jézus, nézz le rám...”)

  Áldás 
  HIMNUSZ

  GYÜLEKEZETI HÍREINK:

 Szerdán tartottuk az Apostoli Hitvallás 
Kurzus első felének utolsó alkalmát – 
folytatás januárban

 Jövő heti  alkalmaink: kedd 1000    Baba-
Mama;  péntek  1630    KonfIFI  utána  1c

Oázis  IFI;  vasárnap  955  Istentisztelet  és
gyerekistentisztelet;  előtte:  Kánon  Kör;
Imakör valamint hittanórák

 Szerdán este presbiteri gyűlést tartunk

 Adventi    gyerekdélután:  december  4.
szombati 1530-ól 1730-ig 

 Rákosligeti  anyagyülekezetünk kórusa
CD-t  készített,  melynek  megvételével  a
tervezettnél  többe  kerülő  templom
felújításukat támogathatjuk. Köszönjük

Jövő héten Advent első vasárnapján
Úrvacsorás Istentiszteletet tervezünk

Az Úr legyen 
Gyülekezetünk őriző pásztora!

 A történések sora mint háttér – otthoni olvasásra:  

 Alapige:   2Sám 19, 1-9a

„A király megrendült, és sírva ment föl a kapu fölötti helyiségbe.
Miközben ment, ezt mondogatta: Fiam, Absolon! Fiam, fiam,
Absolon! Bárcsak én haltam volna meg helyetted, fiam, fiam,

Absolon! …”
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„JELLEMEK, TETTEK, TÖRTÉNELEM” 
címmel 
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2Sám 12,24- Salamon születése, Rabbá elfoglalása
2Sám 13,1- Amnón és Támár
2Sám 13,20- Absolon megöleti Amnónt
2Sám 14,1- Jóáb ki akarja békíteni Dávidot Absolonnal
2Sám 14,21- Absolon visszatér száműzetéséből
2Sám 15,1- Absolon lázadása
2Sám 15,13- Dávid elmenekül Jeruzsálemből
(2Sám 15,19-) (Ittaj hűsége)
2Sám 15,24- Dávid intézkedései
2Sám 16,1- Cíbá Dávidhoz pártol
2Sám 15,5 Simí szidalmazza Dávidot
2Sám 15,15 Absolon bevonul Jeruzsálembe
2Sám 17,1- Ahítófel és Húsaj tanácsa
2Sám 17,15 Dávid megtudja Absolon tervét (Ahítófel öngyilkossága)
2Sám 18,1- Absolon veresége és halála
2Sám 18,19 Dávidnak hírül viszik Absolon halálát
2Sám 19,1- Dávid siratja Absolont
2Sám 19,9b- Izráel visszahívja Dávidot
2Sám 19,16 Dávid megkegyelmez Simínek és Mefíbósetnek
2Sám 19,32 Dávid megjutalmazza Barzillajt
2Sám 19,41 Izráel és Júda vitája Dávid miatt*
2Sám 20,1 Seba lázadása
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                            sóskuti zoltán

Személyes életünk nem a 
semmiben lóg - 

hanem a múlt és a jövő bonyolult 
szövedékének része.

Meghatározza a múlt 
(szüleink és nagyszüleink élete, 
illetve az elődök  történelme)

Mi magunk meghatározzuk a jövőt 
(a mi életünk és nyomot hagy: hat 

utódaink lelkére, hozzáállására, 
személyes sorsára, illetve az eljövendő 

történelemre is hatással van).

Segít megérteni: 
KIK VAGYUNK?

HONNAN JÖVÜNK?
TUDATOSSÁGRA,
Felelős életre hív

 nem lehet magyarázkodás 
és a felelősség alól való 

kibújás vagy éppen a 
tehetetlenség eszköze, 
ÖNFELMENTÉSRE 

használva.

 HATÁSÁT nem szabad 
- sem túlbecsülni 

(magunknak túl nagy 
jelentőséget tulajdonítva);

- sem lebecsülni (nem 
törődve a jövővel)

Mindezeket meghatározza a JELLEMÜNK 
- annak fejlődése; vagyis hogyan és merre fejlődik ezek a hozott és átélt múltunk során?

Még konkrétabban: 
mennyire vagyunk emberek (emberségesek) abban az értelemben, 

hogy ISTEN-KÉPŰSÉGÜNK mennyire tör elő vagy tűnik el?
KRISZTUS SZERETETE mennyire jelenik meg bennünk és általunk?

MINDEZEK FELETT pedig érdemes látni, 
hogy mind a múltban, mind a jövőben,

 mind a személyesben és mind a nagy történelemben 
OTT VAN ISTEN.

Ami „minimum” azt jelenti, hogy átlátja és ismeri;
sokszor csak mintha „hagyná” a dolgokat történni; 

de benne van az is, hogy Isten ura mindennek, hatalma van fölötte;
tervei vannak, 

és ha úgy akarja, akár be is avatkozik, 
sőt mindent fel tud használni és jóra tud fordítani! 

(Utóbbitt néha meglátjuk, néha pedig rejtve marad szemünk és megértésünk elől.)

Ki vagyok szolgáltatva
a múltamnak? 

Nincs mit tennem?

Ki vagyok szolgáltatva
a másoknak -  és csak

sodródok?

A jellemünket készen
kapjuk, és  ez határoz

meg minket?

Vagy a jellemünk
formálható – és az

eseményeket túl mi is
formálhatjuk?

Hol van
mindezekben
akkor Isten?

...és Absolon?

...és Absolon?

...és Absolon?

...és Absolon?

...és Absolon
esetében?

DÁVID JELLEME?
Nagyvonalú?

Irgalmas? Kegyelmes?
Érthetetlen?

Sodródó?
Következetlen?

...hát a TIÉD?

Csupán mindezek
áldozata vagyok?

Ennyire 
(az egyéni
és közösségi)
emberi
sorsok,
konfliktusok
Alakítják, határozzák meg

A TÖRTÉNELMET?

?


