
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 AZ ISTENTISZTELET LITURGIÁJA: 
 

   CSEND  
 Ott vagyok-e, ahol Isten akar látni?  
 Nem tévesztettem irányt? 
 Isten szerint való úton járok? 
 

 Köszöntés 
 Kezdő ének: 329:2  

(„Nem éltem még e föld színén…”) 
 Keresztelés  

Fekete Noel Dominik; Németh Alma Annabella; 
Kós Vilmos; Mógor Mira és Ármin 

 

 Énekszolgálat - Református Kántorképző Kórusa 
 

  Fohász 
 Olvasmány [ középen] 
  Imádság 
 

 Igehirdetés előtti ének: 77:1  
(„Az Istenhez az én szómat…”) 

 Alapige [ középen] 
   Igehirdetés [ ld: túloldalon] 
 

  Csend 
 Ráfelelő ének: 275: 1-4 

(„Az Úr Isten az én reménységem...”) 
  Imádság  
  Miatyánk  
 

  Hirdetések [ ld: jobboldalon]  
 

 Énekszolgálat - Református Kántorképző Kórusa 
 
  Áldás 
 HIMNUSZ 

 

 GYÜLEKEZETI HIRDETÉSEK: 
 

 Kedd 1000: Baba-Mama Kör 
 Szerda 900: Bibliaóra  

 Péntek 1700 IFI 2.-KonfIFI  
 Vasárnap 900: Kánon Kör  

  Vasárnap 1000: Istentisztelet  
 (közben nyáron gyermekmegőrzés) 

 
 

BESZÁMOLÓ: a nyári gyülekezeti többgenerációs 
táborról 

A „Munkatársi Kódexről” 
Július 24-én lesz Úrvacsora osztás 
Az Istentisztelet előtti/eleji csendről… 
Imádkozzunk az augusztus első hetében esedékes 

Hittanos Napközis Táborért (augusztus 1-5.) 
Kérjük távozáskor a zsalukat becsukni (IFI-

szobában is) !  
Fém állvány kerestetik a temető rendbehozásához, 

melynek tervezett időpontja júl. 23. szombat. 
Jelentkezőket is várunk (elsősorban férfiakat) 

,A táborban spontán alakult KÁNON KÖR ezentúl 
minden vasárnap 900-kor találkozik közös éneklésre 

A mai diakóniai perselybe helyezett adományokat a 
rozsályi reformátusoknak gyűjtjük a vihar kár 
enyhítésére – egyházmegyei közös felajánlásként 

Bors László és Kádár Eszter esküvője jövő 
szombaton 1500-kor lesz templomunkban 

 
 
 

 SZÜLETÉSNAPOSOK KÖSZÖNTÉSE 

 

 OLVASMÁNY: APCSEL 23, 11-17 
 

"11. Aznap éjjel pedig odaállt Pál mellé az Úr, és ezt mondta: 
Bízzál, mert ahogyan bizonyságot tettél az én ügyem mellett 
Jeruzsálemben, úgy kell Rómában is bizonyságot tenned! 12. 
Amikor megvirradt, a zsidók összesereglettek, és átokkal 
kötelezték magukat, hogy nem esznek és nem isznak addig, 
amíg meg nem ölik Pált. 13. Több mint negyvenen voltak, 
akik ezt az összeesküvést szőtték. 14. Ezek elmentek a 
főpapokhoz és a vénekhez, és így szóltak: Súlyos átokkal 
köteleztük magunkat, hogy semmit sem veszünk magunkhoz, 
amíg meg nem öljük Pált. 15. Most tehát a nagytanáccsal 
együtt javasoljátok az ezredesnek, hogy vezettesse őt 
hozzátok, mintha alaposabban akarnátok kivizsgálni az ügyét. 
Mi pedig készen állunk, hogy végezzünk vele, mielőtt ideér.
16. Pál nőtestvérének fia azonban hallott a cselszövésről, 
elment, és a várba bejutva elmondta ezt Pálnak. 17. Pál 
magához kérette az egyik századost, és ezt kérte tőle: Ezt az 
ifjút vezesd el az ezredeshez, mert jelenteni akar valamit." 

 
 

 ALAPIGE: APCSEL 23,11 
(ld. kiemelve az Olvasmányban) 
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„ M e g e r ő s í t é s ”  címmel 
 

Igét hirdetet:  Sóskuti Zoltán lelkipásztor  

Diakóniai munkacsoport:  Idősek és betegek látogatása, segítése: Kovács Lászlóné és Horváth Kálmánné  06-20-5301505;  kovacsnekornelia@hotmail.com  Fiatal házasok, kisgyermekes családok 
segítése: Kovács Zsófia  06-30-485-2623;  paszkal4@gmail.com  anyagi támogatás, munkakeresők segítése: Palásthy Zsoltné  06-20-999-4284;  palasthyc@t-online.hu  Imacsoport, imakérések: 
Cieklinski Sándorné  06-70-615-9149;  eva470313@gmail.com  Urnatemetőnk nyitva tartása:vasárnap 8.00-12.00; kedd 15.00-18.30; szerda 9.00-11.00 illetve 15.00-18.30; péntek 16.30-20.00    
Urnatemető ügyintézés: a kedden ill. szerdán 15.00-18.30 ügyintéző  Szabó Zsuzsa  707-2630;06-70-3216838  szzsueva@gmail.com       Istentiszteleti zene: Gyimesi Bence kántor ill. Sunday Band 
 

Sóskuti Zoltán lelkipásztor:  06-30-822-5435; parókia: 209-4267;  
 soskutizoltan@gmail.com Fogadó órája: szerda 15.00-18.30  
+ megbeszélt időpontokban   Szabadnapja: hétfő.  

Szabó István exm. teol. h.:  06-30-290-4128;  szi.ktur@gmail.com 
Fogadó órája: kedd 15.00-18.30 Szabadnapja: csütörtök. 

Dr. Hajdú Csaba főgondnok:  06-30-618-7651  
Kelemen Zoltán gondnok:  06-30-691-8098  kelemenzo@gmail.com 



 

BEVEZETÉS 
 
Mindnyájan vágyakozunk biztató megerősítésre. 
 
Megerősítésre várunk, hogy jó úton járunk; jó felé 

haladunk; jó helyen vagyunk; jó párt választottunk; jól 
neveljük a gyerekeinket; jó munkaerő vagyunk és így 
tovább... 

Biztatást és megerősítést várunk hitünkre és 
szolgálatainkra nézve is. [példák]** 

 
Ez mindenkori feladata szülőknek, házastársaknak, 

főnököknek, sőt anyósoknak, és persze lelkipásztoroknak, 
gyülekezeti tagoknak! 

 
Ha a megerősítés elmarad, könnyen 

elbizonytalanodunk, elveszi erőnket a sok küszködés, 
kedvünket szegik a nehézségek... 

 
1. 

 
Pál apostolnak is szüksége van megerősítésre. 
Életének egy új korszaka kezdődik el.  
Azonban nemcsak az ő életére nézve, hanem az egész 

kereszt(y)énségre nézve egy új időszak veszi kezdetét. 
Az előző korszak [gyülekezeti tábor téma 

összefoglalása röviden - bővebben ld. a honlapon] az 
efézusi vénektől való búcsúzással zárult.  

Itt Pál elindul Jeruzsálemen át majd Rómába 
bizonyságot tenni. 

Ettől az úttól sokan féltik.  
Gyülekezeti prófétai beszédekben Isten Lelke 

kinyilatkoztatta, hogy mi vár Pálra, de ő ennek tudatában 
MÉGIS [**] nekiindult, mert ez volt a hivatása, "az Úr 
Igéjének növekedése" számított neki igazán.  

Különösen vágyott arra, hogy Rómában is 
bizonyságot tehessen. 

 
Jeruzsálemben rögtön elindul az üldözése (ami 

egyébként döbbenetes a Golgotai események után! [**]), 
hiába próbál alkalmazkodni, gesztusokat tenni, 
jószándékát bizonyítani [megnyiratkozása]**, koholt 
váddal illetik, kis híján nyilvánosan agyonverik. 

Hiába menti meg a római ezredes, negyvenen 
összeesküdnek ellene, hogy megöljék, addig pedig fogadalmat 
tesznek, hogy nem esznek, nem isznak... 

 
Ebben a szorult helyzetben bizony szüksége lehetett az 

apostolnak is arra, hogy valakitől biztatást, megerősítést 
kapjon. 

 
Maga az Úr erősíti azon az éjjelen! 
 

2. 
 
Sokszor érthetetlen, de gyakran benne hagyja az Úr az 

övéit kétségbeejtő helyzetekben... [példák]** 
Bizony fontos, hogy ilyenkor megélve félelmeinket, 

valaki mellénk lépjen, és erősítsen! 
Isten különleges pillanatokban különleges módon 

erősítette meg az övéit. Így volt ez Mózessel [**], Illéssel 
[**], vagy az Újszövetségben Keresztelő Jánossal [**], sőt a 
Gecsemáné kertben a mi Urunk Jézus Krisztussal is [**]! 

Pálnak is szól az erősítés: "Bízzál, Pál!" Bízzál, jó úton 
vagy, jól csinálod, hűségesen, bátran, ezt kell folytatnod! 

 
Neked miben kellene megerősítés...? 
Miután magunkban erre válaszoltunk, hadd kérdezzek 

még valamit! Ugyanis az elbizonytalanodás, a szorult helyzet 
mindig jó lehetőség arra, hogy megvizsgáljuk, jó felé 
megyünk-e, jó helyen vagyunk-e. 

Tehát: Ott vagyok-e, ahol Isten akar látni? Nem 
tévesztettem irányt? Isten szerint való úton járok? 

Mert mi gyakran olyasmire kérünk megerősítést, ami 
egyáltalán nem az Úr tetszése, terve, célja életünkben...! 

 
Pál estében sem egyszerűen 

megválaszolható kérdés ez, ahogy 
olvassuk az ApCsel ezen 
fejezeteit. Végiggondoltam 
magam is... [**] 

Hát még neki, magának 
Pálnak milyen nehéz lehetett! Nem 
véletlen, hogy ilyen különleges és 
erőteljes megerősítést ad neki az 
Úr! 

Micsoda erőt és bizonyosságot 

ad ez a későbbiekben is Pálnak, a reá következő sok-sok 
próbatétel közepette! [**] 

3. 
 
Isten nekünk is küld sokszor megerősítést!  
Különösen hitünkre, szolgálatainkra nézve! 
 
Ebben az Úr eszköze az Ige vagy egy-egy Igét kibontó 

prédikáció, írás, bizonyságtétel. De jó lenne mindig készen 
hallani és meghallani ezeket...! [**] 

 
Ennek jó eszköze Isten kezében az ima csendje is! Nem 

szól neked Isten? Nem lehet, hogy inkább csak sok körülötted 
és benned a zaj, ezért Nem hallod meg? De jó lenne 
MEGSZÓLÍTHATÓNAK [a gyülekezeti táborban fontos szó 
volt!] LENNI! 

 
Ugyanakkor lehetünk ebben egymás felé mi magunk 

erősítők, bíztató testvérek! De jó lenne, ha használni tudna 
minket Isten Lelke egymás felé...! [**] 

 
Merre hív, mire hív Isten? Miben erősít meg? 
 
Isten a hűségesét adja nekünk, de a mi hűségünknek 

Őiránta és az Evangélium iránt bele kell karolnia abba! Akkor 
jó úton megyünk. 

 
Gyülekezeti tábor után vagyunk. Sokat kaptunk. 

Szükségünk van, szükségünk lesz, újra meg újra, 
megerősítésre... Maradjunk lendületben! [ez is kulcsszó volt a 
táborban tanultak között]**  

Engedjük hát a mi Urunknak, hogy erősítsen minket! 
 Sóskuti Zoltán 



 

 


