
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 AZ ISTENTISZTELET LITURGIÁJA: 
 

   CSEND  
 Meg akarunk-e győzni másokat arról, amit 
hiszünk? Van-e bennünk ehhez elszántság, tűz? 
Fontos-e nekünk, amit mondunk? Fontos-e 
nekünk, akiknek mondjuk? 
 
 

 Köszöntés 
 Kezdő ének: 1:1 („Aki nem jár…”) 
 Fő ének: 396 („Ébredj bizonyságtévő lélek…”) 
 

  Fohász 
 Olvasmány [ középen] 
  Imádság 
 

 Igehirdetés előtti ének: 256:1  
(„Irgalmazz, Úr Isten…”) 

 Alapige [ középen] 
   Igehirdetés [ ld: túloldalon] 
 

  Csend 
  Imádság  
 Úrvacsora előtti ének: KÉ 24 („Tégy újjá…”)  
 

 Úrvacsorai közösség 
Énekek:  463; 370; 392; 458; 459; 461; 464; 466; 

467; 462; 264,,, 
  Miatyánk 
 

  Hirdetések [ ld: jobboldalon]  
 

 Záró ének: 377:3 („Szakaszd el…”) 
  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: Bors László és Kádár Eszter esküvőjéről 
A táborban spontán alakult KÁNON KÖR ezentúl 

minden vasárnap 900-kor találkozik közös éneklésre 
*A szerdai Bibliaórán különleges templomséta lesz – 

mindenkit szeretettel várunk… (+1 alkalom: aug.12. 
1800!) 

A gyülekezeti tábor hanganyaga (és hamarosan a ppt-k is 
és a videok is) felkerültek a honlapra! 

Imakör: jövő vasárnap 845 
**Nyári vasárnapi gyerekvigyázás csak 2. osztályosokig

van! Jövő hétre (07.31.) keresnénk még egy 
gyerekvigyázót, illetve 08.14-től, mert a jelen állás szerint 
nem lesz gyerekvigyázás, mert nincs még jelentkező. 

Az Istentisztelet előtti/eleji csendről… 
Imádkozzunk az augusztus első hetében esedékes 

Hittanos Napközis Táborért (augusztus 1-5.) Kérnek 
gyümölcs, zöldség, lekvár, süti adományokat, melyet 
Andársiné Antal Éva testvérünkkel lehet egyeztetni 
(30/567-63-09) Előre is köszönjük! 

Augusztus első hetében elmarad a napközis táborra való 
tekintettel a Baba-Mama Kör, és a szerdai Bibliaóra. A 
Kérdések óráját viszont megtartjuk. 

Az augusztusi lelkészi fogadóórák tekintetében a 
honlapon található gyülekezeti naptár ad eligazítást. 

A múlt heti diakóniai perselybe helyezett adományokat
(54 000 Ft) a rozsályi reformátusoknak küldtük tovább a 
vihar kár enyhítésére – em-i közös felajánlásként 

Bella Virág esküvője jövő szombaton 1230-kor lesz 
Rákoscsabán. 

 

 SZÜLETÉSNAPOSOK KÖSZÖNTÉSE 

 

 OLVASMÁNY: APCSEL 26 
 
 
 

 ALAPIGE: APCSEL 26, 18-19 
 

"Agrippa így szólt Pálhoz: Majdnem ráveszel engem is, hogy 
keresztyénné legyek! Pál pedig így válaszolt: Kérem az 
Istentől, hogy előbb vagy utóbb nemcsak te, hanem azok is, 
akik ma hallgatnak engem, olyanná legyenek, amilyen én is 
vagyok e bilincsek nélkül." 
 

Budapest-Rákoskeresztúri 
Református Egyházközség

Bp. 1173 Pesti út 31.  
weblapunk: k ere sz tu r .wbi .hu

Bank: 10700615 44644905 51100005 
Keresztúri Református Misszió Alapítvány:

 18195998-1-42 

ÚRVACSORÁS ISTENTISZTELET 
2 0 1 6 .  j ú l i u s  2 4 .  

"ApCsel ráadás"-sorozat/2. 
„ A  b e s z é l ő  é s  h a l l g a t ó i ”  címmel 

Igét hirdetet:  Sóskuti Zoltán lelkipásztor Ágenda: Szabó István th.h. 

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 
„Annyit ér a világ, amennyit beletöltesz” – állítja egy 

sör-reklám. Igaz ez? Mi mond erről az Apostolok 
cselekedeteiről írott könyv?  

Ma tovább kísérjük bizonyságtevő útján Pál apostolt. 
Mondhatja erre valaki: "Ez a lelkész már megint arról 
beszél, hogy agitáljunk! Hát nem tud másról beszélni? Mi 
ez, kiképzés?" Tudnék másról is beszélni. Szoktam is. De 
nem tehetem. Most mégis, folytatva a táborokban és a múlt 
vasárnap is elétek hozott témát, újra csak a továbbadásról 
szólok. Egyrészt, mert ez esztendőnk imádkozva kiérlelt és 
elfogadott témája. Másrészt, mert készülve és szolgálva a 
táborban az ApCsel engem is (és hiszem többünket) átjárt és 
formált. E könyv hangsúlya pedig éppen ez: ne szégyelld a 
Krisztus Evangéliumát, sőt bátran szólj, mert ez nem 
mellékes, választható dolog, hanem természetes és lényeges 
következménye az élő hitnek, az Úrral való szeretet 
kapcsolatnak, a Vele megélteknek. Egyedül ebből lesz 
gyülekezet! Harmadszor: így azt látom, hogy gyülekezetünk 
fejlődésének (mind lelkiségben, mind lélekszámban) nagy 
lehetősége ez, ebben szükséges mélyülnünk, erősödnünk! 
Vajon, ha megvizsgáljuk magunkat, életünk hangsúlyait, 
kapcsolatainkat, hányadán állunk ezzel személyesen? 
Nézzünk rá így a felolvasott beszélgetésre! Figyeljünk előbb 
a beszélőre, majd a hallgatóságra és végül az 
"eredményre"! 
I. ) A BESZÉLŐ 

A beszélő és a hallgatóság között a kapcsolat bonyolult 
szálakon fut. Amikor el akarunk mondani valamit 
másoknak, az a nagy kérdés, hogy mit várunk ettől: Meg 
akarunk-e győzni másokat arról, amit mondunk? Van-e 
bennünk elszántság, tűz? Fontos-e nekünk, amit mondunk? 
Fontos-e nekünk, akiknek mondjuk? 

Mindenféle beszédnek, beszélgetésnek nagy kérdése ez. 
[Példák]** A Jézus Krisztusról szóló bizonyságtételnek 
pedig különösképp meghatározó momentuma! Nem azzal 
van-e baj Egyházunk Igehirdetéseiben, a hívő tagok 
bizonyságtételeiben, hogy nem akarnunk senkit semmiről 
meggyőzni, hogy csak "beszédek", csak "információk"? [**] 
Sajnos sokszor végtelenül erőtlenek vagyunk! Ez igaz 
egészen személyesen, és igaz nagyobb perspektívában (így 
az európai kereszténység tekintetében [**]! Ahogy a 
táborban fogalmaztuk: „A pogány Európa oka a néma 
Egyház!” Amikor a bizonyságtétel hogyanjáról 
gondolkozunk, érdemes Pálra kiemelten figyelni. Sokat 
elárul róla mai Alapigénk: "Kérem az Istentől, hogy előbb 

vagy utóbb nemcsak te, hanem azok is, akik ma hallgatnak 
engem, olyanná legyenek, amilyen én is vagyok e bilincsek 
nélkül." Mit mond ez nekünk? Először is azt, hogy kívánja [ld. 
Károli-fordításban], vágyja, és kéri Istentől, hogy hasson 
beszéde, annak magva: az Evangélium. Fontos neki, AMIT 
mond. Vajon jellemző ez reánk is, amikor szólunk az Úrról, 
hitünkről - vagy egyáltalán jelen van ez gondolkozásunkban? 
Másodszor: szeretné, ha minden hallgatója, ha sokan érintést 
kapnának beszéde által, ha az a mag kikelne előbb vagy utóbb, 
sokak életében, amit Isten Igéjének továbbadása jelent. Fontos 
neki, AMIT mond. Vajon jellemző ez reánk is, amikor szólunk az 
Úrról, hitünkről - vagy egyáltalán jelen van ez 
gondolkozásunkban? Harmadszor: meg van győződve arról, 
hogy amint ő van (bilincsei kivételével), azaz aki ő Krisztusban, 
amit a hit drága kincse jelent az ember életében, az JÓ, úgy 
érdemes élni, az egyetlen igazi alternatíva az értelmes, boldog 
életre! Vajon jellemző ez reánk is, amikor szólunk az Úrról, 
hitünkről - vagy egyáltalán jelen van ez gondolkozásunkban? 
II. ) A HALLGATÓSÁG 

Kinek mondja mindezeket Pál?  Ki előtt áll? Pál 18 beszédét 
örökítette meg Lukács az ApCsel-ben. Ezek között kettőben 
elmondja részletesen megtérését. Ebből az egyik itt áll előttünk. 
Előkelő hallgatóság előtt tesz bizonyságot: Porczius Fesztusz, II. 
Heródes Agrippa és Bereniké. Fesztusz abba a helytartói 
székben ül, melyben húsz évvel korábban Pilátus. Közvetlen 
elődje korrumpálható, haszonleső Félix, aki börtönbe vetette Pált 
hasznot remélve... (Félix nem volt egészen rosszindulatú Pállal, 
de érdekes, amikor az igazságról, önmegtartóztatásról és az 
eljövendő ítéletről szólt neki (24,25), megijedt! [**])  

A királyi székben az zsidó származású, de Rómával a 
végsőkig lojális II. Heródes Agrippa ült, akinek apjának 
nagybátyja lefejeztette Keresztelő Jánost (akihez hasonlóan ő is 
bűnös kapcsolatban élt: húgával Berenikével [**]); felmenői 
között ott találjuk, aki a csecsemő gyilkosságot elrendelte, illetve 
aki Jézust vádolta királyként.  E véres, gonosz, istentelen 
dinasztia utolsó sarja volt tehát, aki megérte Jeruzsálem porig 
rombolását! 

Azért ez a hallgatóság kíséretével együtt igencsak félelmetes 
lehetett. Előkelők és hatalmuk van, élet és halál urai. Pál mégis 
bátran szól, sőt örül neki, hogy előttük is bizonyságot tehet. Mi 
hogy lennénk hasonló esetben?  Híres vagy nagyhatalmú 
emberek előtt mernénk ilyen bátran szólni? [**] Mi gyakran 
szüleink, gyerekeink, munkatársaink előtt is alig merünk szólni 
Krisztusról, sőt talán többször egyenesen szégyelljük megvallani 
hitünket, szólni, Evangéliumot hirdetni, bizonyságot tenni arról, 
amit hiszünk és megtapasztaltunk... 

Ezzel szemben hogyan tudott Pál apostol ilyen BÁTRAN és 
NYÍLTAN szólni (ráadásul ilyen magas rangú emberek előtt)? 
Még egyszer kérdezem: Ki előtt állt az apostol? A titka éppen 
abban áll, hogy ő végső soron mindig az Úr előtt állt, aki 
mindenkinél előkelőbb és hatalmasabb - akinek leginkább 
számadással tartozik! Ez adott neki bátorságot és nyíltságot.  
Innentől mintegy is, ki a hallgatóság! Persze másfelől nagyon is 
számít, ki a hallgatóság: hiszen ők személyesen fontosak. Pál 
tudta tisztelni, szeretni ezeket a nem igazán tiszteletre méltó 
embereket. Ez is adhat erőt!  Fontosak-e számodra azok, akik 
körülvesznek? Fontosak-e annyira, hogy ne hagyd őket elveszni, 
hogy szólj és ne hallgass? Pál Rómáig akart menni az életét sem 
féltve, csakhogy ott, a kor fővárosában is hangozzon a 
megmentő Evangélium! 
III. ) AZ "EREDMÉNY" 

Végül hadd szóljak valamit az "eredményről"!  
Egy keresztyén vezető lelki ember így beszélt szolgálatáról: 

"Azt tekintik természetesnek, ami természetfeletti, azt várják el 
tőlem, ami nekem sincs – afelett viszont, ami és ahogy nekem 
életet ad, teljesen átnéznek." Nem az "eredmény" a lényeg! Az 
jön, ha Isten megadja. Ez nem természetes, hanem éppen hogy 
természetfeletti! Csoda, ha valaki megnyitja szívét és meghallja 
Isten Üzenetét! Nem ez van ránk bízva. Ez Isten dolga! Nekünk 
nincs semmink! Az Istenéből adunk. Hatalmat is az Úr ad 
Igéjében! Amire nekünk kell figyelnünk önmagunkban, 
egymásban és így Pál apostolban is: a belső élet, ahonnan meríti 
azt, ami látszik, amit ad, amit mond, ahogy viselkedik. 

Agrippa eddig jut: "Majdnem ráveszel engem is, hogy 
keresztyénné legyek!" Ez eredmény...? A majdnem az NEM! Az 
még mindig NEM! Sokan rostokolnak ebben a majdnem-ben 
elakadva. És sokan ebben megrekedve el is vesznek. Álltatják 
magukat, hogy ők már majdnem, és majd, és... Ám ez sokszor 
inkább az időhúzás, a menekülés, a gyávaság álcázása. Ahogy 
Agrippa esetében is... 

Azonban cseppet sem szegi kedvét Pálnak a visszautasítottság, 
lelkesen beszél tovább és tovább arról, Aki az ő életét is 
megváltoztatta! Mert hiszi, hogy erre van szüksége a világnak, 
benne mindenkinek személyesen. Micsoda odaszánás! És mi, 
ezerkilencszázötven évvel később olvashatjuk ezt a beszédet! 
Nem olyan bonyolult beszéd ez! Elmondja, hogy ő mit 
tapasztalt, és pár szóban az Evangéliumot. Ez nekünk is menne, 
nem kell hozzá teológiai végzettség! Azonban azt a belső életet, 
lobogást, adni akarást, bátorságot és nyíltságot, ami mögötte 
van, azt kell keresni, kérni a mi életünkben is! Aztán csak 
szóljunk, a többit pedig bízzuk Istenre...! 

  Sóskuti Zoltán 


