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 AZ ISTENTISZTELET LITURGIÁJA:

  CSEND – Istentisztelet előtt 5 perccel

(  Köszöntés
¯  Kezdő ének: 119  :1  

(„Az oly emberek...”)

¯  Ének: 459  :  1-  2  
(„Az Isten Bárányára…)

ê  Fohász
  Olvasmány (ld. középen )

  Imádság

   Gyermekek az ÚrAsztala körül
¯  Ének: 1  71  

(„Megáll az Istennek Igéje...”)

  Alapige (ld. középen  ) 

 Igehirdetés (ld: a túloldalon)

;  Csendes imádság
°  Ráfelelő ének: KÉ   5  

(„Áldott szavad által…”)
  Imádság
  Mi Atyánk…
I  Áldás 

  Hirdetések (ld. jobb oldalon  )
  Születésnaposok köszöntése

° Záró ének: 2  78  :  8  
(„Dícséret, dicsőség….”)

I  Áldás
  HIMNUSZ

 GYÜLEKEZETI HÍREINK:

 Ezen a héten temettük + Budavári László 
és + Jákó Péter korábbi gyülekezeti 
tagjainkat. Isten jelenléte segítsen 
bennünket gyászunkban!

 Beszámoló   az Ökumenikus Imahétről...

 Ma 1700 Ancora Ifjúsági Biblia Kör

 Eladó lakást   keresünk jövendő beosztott 
lelkészünk számára...

 Jövő  heti  alkalmaink: kedd  1000    Baba-
Mama;  péntek  1630    KonfIFI  utána 1730

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

 Jövő  vasárnap  (Istentisztelet  után)
Presbiteri gyűlést tartunk.

 Jövő héten lesz  a  Leprások Világnapja –
hordozzuk szívünkön ennek ügyét, benne
Dr.  Kovács  Gábor gyülekezeti  tagunk
szolgálatát! (Bp-Törökőr, jövő vas. 1600)

 HÁZAS  HÉTVÉGE  :  Vác,  február  12-13.
Jelentkezés  ma utoljára Kovács  Zsófiánál
(2000 Ft/fő). 

 A nyári gyülekezeti hét:

SZAJOL – júilus 10-15

(jelentkezés  februárban Szabadosné Jutkánál)

Az Úr legyen  
Gyülekezetünk őriző pásztora!

ISTENTISZTELET
2022. január 23.

„Emlékezve, ismételgetve” 
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

OLVASMÁNY: Jn 14, 22-27

ALAPIGE: Zsolt 119,1-16

1 Boldogok, akiknek az útja tökéletes, akik az Úr törvénye szerint élnek. 
2 Boldogok, akik megfogadják intelmeit, teljes szívvel keresik őt, 3 nem 
követtek el álnokságot, hanem az ő útjain jártak. 4 Te megparancsoltad, 
hogy utasításaidat pontosan megtartsák. 5 Bárcsak állhatatosan járhatnék 
utadon, megtartva rendelkezéseidet! 6 Akkor nem vallanék szégyent, ha 
figyelnék minden parancsolatodra. 7 Tiszta szívből adok hálát neked, 
tanulva igazságos döntéseidet. 8 Megtartom rendelkezéseidet, ne hagyj 
el engem soha! 9 Hogyan tarthatja tisztán életútját az ifjú? Úgy, hogy 
megtartja igédet. 10 Teljes szívből kereslek téged, ne engedd, hogy 
eltérjek parancsolataidtól! 11 Szívembe zártam beszédedet, hogy ne 
vétkezzem ellened. 12 Áldott vagy te, Uram! Taníts meg 
rendelkezéseidre! 13 Ajkam fölsorolja szád minden döntését. 14 Minden 
gazdagságnál nagyobb öröm, ha intelmeid szerint élhetek. 15 
Utasításaidon elmélkedem, és figyelek ösvényeidre. 16 Gyönyörködöm 
rendelkezéseidben, igédről nem feledkezem meg. 
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a z  I g e h i r d e t é s  v á z l a t a

                                   sóskuti zoltán

„Hogyan tarthatja 

tisztán életútját az ifjú? 
Úgy, hogy 

megtartja
 igédet.” (9.v.)




„Te megparancsoltad, hogy 
utasításaidat pontosan megtartsák.” (4. v.)

„Bárcsak állhatatosan járhatnék utadon, 
megtartva rendelkezéseidet! Akkor nem 
vallanék szégyent, ha figyelnék minden 

parancsolatodra.” (5-6. vk.)

Pedig az Úr 

nekem is Uram
Pedig igazából
VÁGYOK rá

„Boldogok, akiknek az útja tökéletes, akik 

az Úr törvénye szerint élnek. Boldogok, 
akik megfogadják intelmeit, teljes szívvel 

keresik őt, nem követtek el álnokságot, hanem 
az ő útjain jártak.” (1-3 vk.)

Pedig
bennem van

ez a BELÁTÁS is

belátás

Mégsem
megy

„Vajon mi az oka annak, hogy gondolataim

oly gyorsan elfordulnak Isten Szavától,
és hogy a szükséges órában nem találom

a szükséges szót?” (D. Bonhoeffer)

? „Gyönyörködöm 
rendelkezéseidbe
n (útmutatásaid 

örömömre 
vannak), 
igédről nem 
feledkezem 

meg.” (16.v.)

„Szívembe 
zártam beszédedet, 

hogy ne vétkezzem 
ellened..” (11.v.)

Öröm (élmény) 
kapcsolódik hozzá

Szüntelenül 

emlékeztetem 
magam rá

  * „...Elfeledni vagy nem, e viszony nem az értelem ügye, hanem az egész 

emberé, leginkább a szívé. Amihez a szívem, lelkem kötődik, azt soha nem 
felejtem el. Minél jobban szeretni kezdem Isten rendelkezéseit (…) annál 
jelenvalóbbak lesznek számomra a szükséges órában. A feledés ellen csak a 

szeretet véd. (…) a rá való visszaemlékezés, a tanultak 

ismételgetése naponta szükséges gyakorlat.” (D. Bonhoeffer)

EMLÉKEZ(tet)ÉS


ISMÉTLÉS

HIT


ER  a jelenbenŐ


ENGEDELMESSÉG

Kiindulópont tehát: 
ISTEN SZAVÁT HALLGATNI 

ÖRÖM (élmény)!

„Amiben örömömet lelem,
azt nem felejtem el… *

Megtartom
rendelkezéseidet,

ne hagyj el engem 
soha!” (8.v.) 

A parancsolatok megtartása út Isten közelébe
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