
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 AZ ISTENTISZTELET LITURGIÁJA: 
 

  CSEND – Istentisztelet előtt 5 perccel 
 Ráhangoló kérdés:  

 Hogy néz ki egy király? Mitől jó uralkodó egy király? 
Az én életemben, ki uralkodik? Ki a király? 

  Köszöntés 
  Fennálló ének: „Messze földön minden népek …” 

(ld. a jobbra ) 
  Köszöntés – Magvetők 

  Aranymondás (Magocskák, Kisfecskék):  
„Ő pedig uralkodik a Jákób házán örökké, és uralkodásának 

nem lesz vége.” Lukács 1,33 
 
  Fő ének: 24:1.4-5 („Az Úr bír ez egész földdel…”) 
 
  Fohász  
  Olvasmány (ld. középen  ) 
   Imádság 
  Igehirdetésre készítő ének: 304:1.9  

(„Kapuk emelkedjetek …”) 
  Alapige (ld. középen  ) 

 Igehirdetés (ld. a túloldalon) 

  Aranymondás (Sasok):  
„Az uralom az ő vállán lesz, és így fogják nevezni: Csodálatos 
Tanácsos, Erős Isten, Örökkévaló Atya, Békesség Fejedelme!” 

Ézsaiás 9,5b 
  Csendes ima 
  Ráfelelő ének: 464 (Jöjj, királyom, Jézusom…) 
  Imádság 
  Miatyánk 
 
  Hirdetések röviden (ld. jobb oldalon ) 
  Születésnaposok köszöntése 

 
 Záróénekek: 326:1-2  

(„Dicsőség mennyben az Istennek…”) 
  Áldás 
  HIMNUSZ 

 GYÜLEKEZETI HIRDETÉSEK: 
 

 Rákosligeti gyülekezet kórusa CD-t készített 
melynek vásárlásával templomfelújításukat 
támogathatjuk! 

 Karácsony előtt gyermek evangélizációs 
alkalmak lesznek december 20-23. között 
minden nap fél 7-től. Személyesen is lehet jönni, 
de a gyülekezet YouTube csatornáján is lehet 
követni. Egymásra épülő alkalmak, így ha 
lehetséges mindre jöjjön el mindenki. 10-16 
éveseknek van meghirdetve, de felnőtteket sem 
küldünk el. 

 Kántálás: 12.22. 15.30 templom előtt találkozó! 
Regisztráció és az énekek a honlapon 
megtalálhatóak!  

 Urnatemető ünnepi nyitvatartását ld. kapukon, 
szórólapokon, honlapon 

1. Messze földön minden népek, halljátok: 
Örök isten örömhírt küld hozzátok. Nem akarja 
bűnben való vesztünket, Fiát küldte, hogy 
megváltson bennünket. 

2. Szállj, örömhír, a világ négy tájára: 
Megfizetett értünk Isten Báránya. Piros vére 
hullásával megváltott, És a mennyben szerzett 
nekünk országot. 

3. Szálljon a hír, szálljon sebes szélszárnyon, 
Örömével, mint a galamb, úgy szálljon! Ó, 
siessünk mi is vígan hirdetni, Míg Jézusban 
békét talál mindenki! 
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ADVENT 4.  VASÁRNAPJÁN 
  2021.  DECEMBER 19.    

„Jézus a király!” címmel 
Igét hirdet: Janiné Sándor Kincső th.h..  Liturgia: Gyermekek  

 

ELKÖVETKEZENDŐ ISTENTISZTELETEINK: 
 dec. 24. 1430: Szentesti áhítat 
 dec. 25. 1000: Úrvacsorás Istentisztelet 
 dec. 26. 1000: Úrvacsorás Istentisztelet 
 jan.1.     1000: Évkezdő Istentisztelet 
 jan. 2.    1000: Missziói Munkatervet Meghirdető 

Úrvacsorás Istentisztelet  
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Lelkipásztoraink:  Sóskuti Zoltán  06-30-822-5435;  lp.rkeresztur@gmail.com Fogadó óra: 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 

 OLVASMÁNY: ZSOLT 24 
1 Dávid zsoltára. Az Úré a föld és ami betölti, a földkerekség és a rajta 
lakók. 2 Mert ő vetette meg alapját a tengereken, ő rögzítette a folyókon. 
3 Ki mehet föl az Úr hegyére, és ki állhat meg szent helyén? 4 Az 
ártatlan kezű, a tiszta szívű, aki nem sóvárog hiábavalóság után, és nem 
esküszik hamisan. 5 Áldást nyer az ilyen az Úrtól, igazságot a szabadító 
Istentől. 6 Ilyen az a nemzedék, amely hozzá folyamodik, akik Jákób 
Istenének orcáját keresik. (Szela.) 7 Emeljétek föl fejeteket, ti, kapuk, 
emelkedjetek föl, ti, ősi ajtók, hogy bemehessen a dicső király! 8 Ki az a 
dicső király? Az erős és hatalmas Úr, az Úr, aki hatalmas a harcban. 9 
Emeljétek föl fejeteket, ti, kapuk, emeljétek föl, ti, ősi ajtók, hogy 
bemehessen a dicső király! 10 Ki az a dicső király? A Seregek Ura, ő a 
dicső király! (Szela.)  

 
 ALAPIGE: LK 1,26-38  

26 A hatodik hónapban pedig Isten elküldte Gábriel angyalt Galilea 
egyik városába, Názáretbe 27 egy szűzhöz, aki a Dávid házából származó 
József jegyese volt. A szűznek pedig Mária volt a neve. 28 És hozzálépve 
így szólt az angyal: Üdvöz légy, kegyelembe fogadott, az Úr veled van! 
29 Mária megdöbbent e szavakra, és fontolgatta, mit jelenthet ez a 
köszöntés. 30 Az angyal ezt mondta neki: Ne félj, Mária, mert kegyelmet 
találtál Istennél! 31 Íme, fogansz méhedben, és fiút szülsz, akit nevezz 
Jézusnak. 32 Nagy lesz ő, és a Magasságos Fiának nevezik majd; az Úr 
Isten neki adja atyjának, Dávidnak a trónját, 33 ő pedig uralkodik a Jákób 
házán örökké, és uralkodásának nem lesz vége. 34 Mária megkérdezte az 
angyalt: Hogyan lehetséges ez, mivel én férfit nem ismerek? 35 Az 
angyal így válaszolt neki: A Szentlélek száll reád, és a Magasságos ereje 
árnyékoz be téged, ezért a születendőt is Szentnek nevezik majd, Isten 
Fiának. 36 Íme, Erzsébet, a te rokonod is fiút fogant öregségére, és már a 
hatodik hónapjában van az, akit meddőnek mondanak, 37 mert Istennek 
semmi sem lehetetlen. 38 Mária ezt mondta: Íme, az Úr szolgálóleánya: 
történjék velem a te beszéded szerint! És eltávozott tőle az angyal.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1) másként 

• nem erre számít a világ: király: trón, palást, korona, palota, szolgák hada 

• Isten mégis teljes pontossággal valósítja meg akaratát: 1. több száz prófécia teljesül: kígyó fejére tapos – Zakariás: igaz és szabadító; 2. Máriának pontosan elmondja: Lk 1,31-33; 3. 

Józsefnek is felfedi mit tervez: „Fiút fog szülni, te pedig majd Jézusnak nevezed, mert ő fogja megszabadítani népét bűneiből.” Mt 1,21 

• nem politikai szabadítást hoz, hanem bűnökből való szabadulást: Jézus = Isten megszabadít 

2) Jézus királysága földi és mennybéli 

• nem látjuk, mondhatnánk, hogy csak mennybeli: a mennyből jött és a földön valósul meg 

• egész szolgálata és élete arról szólt, hogy összekösse a mennyet a földdel 

3) Jézus királysága ma is létezik 

• nem a nagyvilághoz jött, hanem egyen egyenként embereket hívott el 

• be szeretne vonni minket is királyi feladataiba, vele uralkodhatunk már most és teljesen látványosan, mikor visszajön 

• de hogy? 1. szívedbe fogadod, elfogadod őt Uradnak; 2. a szeretet nagy parancsa; 3. megtartod az ő szavait (törvény: megismerni, emlékezni rá, a szerint élni) 

 Janiné Sándor Kincső 

Nagy lesz ő,  

és a Magasságos Fiának nevezik majd;  

az Úr Isten neki adja atyjának, Dávidnak a trónját, 

ő pedig uralkodik a Jákób házán örökké, és uralkodásának nem lesz vége. 


