
  GYÜLEKEZETI HÍREINK:
_______

 Kérjük  a  lakcím-,  telefonszám-  illetve  e-mail  cím
változást is  jelentsük  be  a  pontos
kapcsolattartáshoz  és  a  készülő  Választói
névjegyzékhez.   Új  gyülekezeti  tagokat pedig  az
Adatlap kitöltésére kérjük! Köszönjük!

 Cikkeket   várunk még a jövő héten újságba

 Jövő  heti  alkalmaink:   kedd  930 Baba-Mama  Kör;
péntek  1630 Konf  IFI  ;  1745 Oázis  IFI;  vasárnap  955

Istentisztelet;  előtte:  Kóruspróba  /  Kánon  Kör;
Imakör; hét közben Házi Biblia Körök (7 csoportban);
hittanórák

 Beszámoló       a  Lemberg  utcai  Idősek  Otthonába
végzett szolgálatról

 DIAKÓNIAI PERSELY       rászorulóinknak

 Alapítványunk által szeretnénk segíteni   
Közösségünk azon tagjait, akik nem tudják 
kifizetni rezsi számlájukat. Erre lehet jelentkezni.

 Az Oázis IFI tagjai Igés kártyákat és süteményeket   
készítettek a gyülekezet tagjainak sok szeretettel

 Sóskuti Zoltán lp. mindkét regénye kapható a 
könyvterjesztésnél (2500 illetve 4000 Ft-os áron).

Az Úr legyen Gyülekezetünk őriző pásztora!

  OLVASMÁNY: Jak 3, 1-12
„1 Honnan vannak viszályok és  harcok közöttetek?  Nem a  tagjaitokban
dúló  önző  kívánságok  okozzák  ezeket?  2 Kívántok  valamit,  és  nem
kapjátok meg, öltök és irigykedtek, de nem tudtok célt érni, harcoltok és
viszálykodtok, de nem kapjátok meg, mert nem kéritek. 3 Vagy ha kéritek
is, nem kapjátok meg, mert rosszul kéritek: csupán élvezeteitekre akarjátok
azt eltékozolni. 4 Paráznák, nem tudjátok-e, hogy a világgal való barátság
ellenségeskedés  Istennel?  Ha  tehát  valaki  a  világgal  barátságot  köt,
ellenségévé válik Istennek. 5 Vagy azt gondoljátok, hogy az Írás ok nélkül
mondja:  „Irigységre  kívánkozik  a  lélek,  amely  bennünk  lakozik”? 6 De
még nagyobb kegyelmet is ad, ezért mondja: „Isten a kevélyeknek ellenáll,
az  alázatosoknak  pedig  kegyelmet  ad.” 7 Engedelmeskedjetek  azért
Istennek,  de  álljatok  ellen  az  ördögnek,  és  elfut  tőletek. 8 Közeledjetek
Istenhez,  és  ő  közeledni  fog  hozzátok.  Tisztítsátok  meg  a  kezeteket,  ti
bűnösök,  és  szenteljétek meg a szíveteket,  ti  kétlelkűek. 9 Gyötrődjetek,
gyászoljatok  és  sírjatok,  nevetésetek  forduljon  gyászra,  örömötök
szomorúságra. 10 Alázzátok meg magatokat az Úr előtt, és ő felmagasztal
titeket.11 Ne rágalmazzátok egymást, testvéreim. Aki testvérét rágalmazza
vagy  ítélkezik  felette,  az  a  törvényt  rágalmazza,  és  a  törvény  felett
ítélkezik.  Ha  pedig  a  törvény  felett  ítélkezel,  nem  megtartója,  hanem
ítélőbírája  vagy  a  törvénynek. 12 Egy  a  törvényadó  és  az  ítélőbíró,  aki
megmenthet és elveszthet. De ki vagy te, hogy ítélkezel felebarátod felett?

  ALAPIGE: JEL 3, 7-8
„A filadelfiai gyülekezet angyalának írd meg: ezt mondja a Szent, az Igaz,
akinél Dávid kulcsa van, és amit kinyit, senki nem zárja be, és amit bezár,
senki nem nyitja ki: Tudok cselekedeteidről. Íme, nyitott ajtót adtam eléd,
amelyet senki sem zárhat be, mert bár kevés erőd van, mégis megtartottad
az én igémet, és nem tagadtad meg az én nevemet.

A D V E N T  M Á S O D I K  V A S Á R N A P I  
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JELENÉSEK KÖNYVE/GYÜLEKEZETI LEVELEK -SOROZAT/6.(7.)  

.„Záródnak az ajtók, kérem, vigyázzanak!” címmel 
Igét hirdet: Sóskuti Zoltán lp. 

 AZ ISTENTISZTELET LITURGIÁJA:
--------

  Csendes készülés 
  Köszöntés 
  Ének: KÉ 52  („Lelkem áldd az Urat…”)

  Ének tanítás: IFI („Jelenléted…”)
(ld. túloldalon )

  Fohász
 Olvasmány (ld. középen )
  Imádság 
  Gyermekek az Úrasztala körül
--

  Ének: KÉ 56  („Mint szarvas….)
  Alapige (ld. középen ) 
 Igehirdetés (ld: a túloldalon)
--
  Csendes imádság
  Imádság 
  Mi Atyánk…
–

  Hirdetések (ld. jobb oldalon )
  Az Oázis IFI bemutatása

  Születésnaposok köszöntése
–

 Záró ének: 90:1 („Tebenned bíztunk…”)
  Áldás 
  HIMNUSZ

Lelkészeink:
Sóskuti Zoltán 30/822-5435 lp.rkeresztur@gmail.com 
fogadó óra: szerda 1500-1830 szabadnap: csütörtök

Bereczk Dávid 30/374-2951 
bereczkdavid@gmail.com fogadó óra: kedd1500-

1830 szabadnap: hétfő
*

Főgondnokunk:
Dr. Hajdú Csaba 30/618-7651 hkisskati5@gmail.com

Gyülekezeti diakónia (segítségnyújtás):
 Soltészné Garay Réka 70/200-9717 soltesz.s@t-online.hu

Gyermekek közti szolgálat:
 Kelemen Zoltánné 30/691 8098 / Elbéné Mester Magdolna

Urnatemetői ügyintézés (kedden és szerdán 1500-1800):
 Szabó Zsuzsa 70/321-6838 szzsueva@gmai.com

Urnatetemető nyitvatartása:
 kedd 1500-1800; szerda 1500-1800; vasárnap 800-1200
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Refr.: Jelenléted erőt ad nekem,
Jelenléted, Uram, Istenem.

Jelenléted – itt van lakhelyem,
Hol megérintesz kegyelmeddel.

Sziklád rejtekében,
Szent jelenlétedben.

---

1. Hadd járjak ott, hol a nagy folyó sem áraszt majd el,
Hol a lábam sziklán áll.

Ó, rejts el ott, hol a perzselő tűz nem éget meg,
Ahol Te vagy, Atyám!

---

2. Hadd járjak ott, hol a gonosz karja nem ér majd el,
Hol a szent vér árad rám.

Ó, rejts el ott, hol a sötétség nem rémiszt engem,
Ahol Te vagy, Atyám!

RÁHANGOLÓDÁS

Nemrég  valaki  ezt  mondta  adventi  Igehirdetésem
után: „Megváltozott a református vallás? Ez valami új
tan?  Hiszen  eljött  Jézus,  ezt  ünnepeljük!  Isten  Vele
mindent  nekünk  adott…  Jön  a  Karácsony!  Erről
beszéltek régen a lelkészek...”

Hadd  tisztázzam  ezt.  Segítségül  az  ajtó  képét
hozom elétek, Advent  KÉTFÉLE ÜZENETET hordoz
erre nézve.

AZ AJTÓ KÉPE

1.) Kinyílt a Menny ajtaja, elküldte közénk az Atya
az Ő Szeretett Fiát, talán Őt megbecsüljük. Elküldte,
ajtót nyitva előttünk, hogy megismerjük igazán Istent,
hogy közeledhessünk hozzá, hogy leolvadjon rólunk a
lázadás  páncélja,  hogy  szabadok  legyünk,  hogy
észrevegyük:  „Immánuel  –  velünk  az  Isten.”
Karácsonyra készülünk: Jézusnak első eljövetele tehát
egy hatalmas AJTÓNYITÁS.

2.)  Ugyanakkor  Jézus  második  eljövetele  ezt
jelenti: „ZÁRÓDNAK AZ AJTÓK”. Eljön, és véget ér
a Kegyelem ideje. Addig lehet… Ítélő Bíróként jön el,

és az Övéit elviszi a Mennyei Hazába, akik pedig nem
fogadták be Őt, azokat kívül rekednek, bezárul az ajtó.
Erről  szól  a  tíz  szűz  példázata  is.  Advent  második
üzenete  tehát  ez:  „Kérem, vigyázzanak,  záródnak az
ajtók!” Ha  már  metró,  akkor  erről  is:  „…  és  erre
figyelmeztessék utastársainkat is!”

Adódhat a kérdés: Hogy kell vigyázni? Másképpen:
Mit jelent ez – mire figyelmeztessük utastársainkat?

A LELKI ÉLET TÖRVÉNYSZERŰSÉGEI

Mondhatnám egyszerűen: tanulmányozzátok a mai
Olvasmányunkat, ott van benne! 

Segítségül: ötféle lelki törvényszerűségről olvasunk
benne. A lelki életre jól eligazít ez bennünket.

1.)  „Ha  tehát  valaki  a  világgal  barátságot  köt,
ellenségévé válik Istennek” [**]

2.)  „Isten a kevélyeknek ellenáll, az alázatosoknak
pedig kegyelmet ad.” [**]

3.) „Engedelmeskedjetek azért Istennek, de álljatok
ellen az ördögnek, és elfut tőletek.” [**]

4.)  „Közeledjetek  Istenhez,  és  ő  közeledni  fog
hozzátok.” [**]

5.)  „Alázzátok  meg  magatokat  az  Úr  előtt,  és  ő
felmagasztal titeket.” [**]

Vagyis  ezeket  vegyétek  figyelembe,  és  így
készüljetek  Jézus  második  eljövetelére,  de  így

készüljetek Karácsonyra is. Akkor az ajtó nyitva lesz
előttetek mind az idők végezetén, mind pedig idén a
Karácsony ünneplésében, átélésében.

Úgy  is  summázhatnám:  az  én-központúságtól
jussunk el az Isten-központúságra. [**]

A KULCS

Kinél van a kulcs?  Így olvastuk Alapigénkben:  „a
Szent, az Igaz, akinél Dávid kulcsa van, és amit kinyit,
senki nem zárja be,  és amit bezár,  senki nem nyitja
ki”.  JÉZUSNÁL  VAN  A  KULCS,  aki  üzen  a
filadelfiai gyülekezetnek is. Azzal biztatja őket, hogy
nyitott  ajtót  adott  eléjük.  (Egyébként  őket  is  csak
elismerő szavakkal illeti Urunk!) 

Miért  kapták  meg  ezt  az  ajándékot?  Mert  „bár
kevés erőd van, mégis megtartottad az én igémet, és
nem tagadtad meg az én nevemet”.  Jézus beszédének
a megőrzése és megélése az egyik erősségük. A másik
pedig a hűség, nem tagadta meg szavakkal és életével
a közösség Urát.

Milyen  nagy  szüksége  van  erre  a  kettőre  ma  a
keresztyénségnek,  az  Egyháznak,  gyülekezeteknek,
tagjainak:  ENGEDELMES  élet  és  HŰSÉGES
megvallás.

Milyen nagy kihívások ezek mindnyájunknak ma!
Különösen  fiatalon…!  [**]  A  filadelfiaiakról  is  azt
olvassuk,  hogy  (pedig)  kevés  erejük  volt.  Mégis
sikerült nekik mindez!

A „FÓLIÁK” EGYÜTT
Mennyire  szép  képet  kapunk,  ha  a  mai

Olvasmányról  illetve  az  Alapigéről  modottakat
egymásra  tesszük,  mint  két  „fóliát”.  Kirajzolódik  a
megélt és hiteles ünneplés körvonala - mind Adventre,
mind Karácsonyra nézve.

 sóskuti zoltán


