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 AZ ISTENTISZTELET LITURGIÁJA: 
 

  CSEND – Istentisztelet előtt 5 perccel 
➢➢ Ráhangoló kérdés: 

 Mit hirdetek az életemmel másoknak? 
 

  Köszöntés 

  Fennálló ének: 8:1  
(„Ó, felséges Úr, mi kegyes Istenünk…”) 

    Fő ének: 367 („Emeljük Jézushoz szemünk”) 
 

  Fohász  
  Olvasmány (Mk 9,2-9) 

   Imádság 
 

   Préd. előtti ének: 229 :3 
(„Szentlelkedet töltsd ránk ki…”) 

 

Alapige (ld. középen  ) 

 

 Igehirdetés [ld:  a túloldalon] 
 

  Csendes ima 

  Imádság 

  Miatyánk 
 

  Hirdetések (ld. jobb oldalon  ) 

  Születésnaposok köszöntése 
 

   Záróének: 200 („Ó, maradj kegyelmeddel…”)  

  Áldás    

  HIMNUSZ 

 

 GYÜLEKEZETI HIRDETÉSEK: 
 

 

 Ma Hittanos Évzáró kiránduláson vesz részt 
lelkipásztorunk a gyerekistentiszteleti csoportokkal 

és azok munkatársaival 

 Múlt vasárnap volt a Házi Bibliakörök évzáró közös 
alkalma (beszámoló…) 

 Alkalmaink: Kedd 10.00 Baba-mama kör 

Szerda 9.00 Bibliaóra; Csütörtök 17.00 Játék-Klub 

Péntek 17.00 közös Ifi;  
Vasárnap 8.00 Imacsoport; 9.00 Kánon Kör; 10.00 

istentisztelet; Házi bibliakörök 7 csoportban; 

Hittanórák 
A hittanos napközis táborban még vannak helyek… 

 

 A nyári gyerek megőrzésre várjuk a szolgálókat – 

ld. táblázat a templomajtóban! 

 Június 15. A gyerekek közt szolgálók záró 
találkozása – kérjük, jöjjünk el erre mindnyájan, 

akik ebben szolgálunk! 

 jún. 11. hétfőn 18.30 presbiteri gyűlést tartunk, 

melyre várjuk a presbitereket és a munkatársakat 

 jún. 15. péntek 18.00 Egyházmegyei Hitoktatói 

Tanévzáró Alkalom lesz templomunkban 

 jún.16. szombat 16.00 Gyermekek között 

szolgálók évzáró alkalma. Jöjjünk el erre 

mindnyájan, akik ebben szolgálunk 

 A könyterjesztésünknél kapható Sóskuti Zoltán: 
Összeesküvők c. CD-je. (1000 Ft); Június 23-ára 

tervezzük a sashalmi Reformátorok terének 

megtekintését. Jelentkezés: 5zabó Zsuzsánál; 

2018. június  1 - augusztus 31. között urnatemetőnk 

pénteken 18.00 - 20.00  óra között van nyitva 

 

I S T E N T I S Z T E L E T   

 2018. június 10.   
 

„Csak Jézust egyedül” címmel 
 Igét hirdet: Dr. Pecsuk Ottó lelkipásztor 

 
 

 ALAPIGE: 2KOR 4,1-6 

 

„Ezért tehát, mivel Isten irgalmából ilyen 

szolgálatban állunk, nem csüggedünk el, hanem 

elvetjük a szégyenletes titkos bűnöket; nem járunk 

ravaszságban, nem is hamisítjuk meg Isten igéjét, 

hanem az igazság nyílt hirdetésével ajánljuk 

magunkat minden ember lelkiismeretének Isten előtt.  

Ha pedig nem elég világos a mi 

evangéliumunk, csak azok számára nem világos, akik 

elvesznek. Ezeknek a gondolkozását e világ istene 

megvakította, mert hitetlenek, és így nem látják meg 

az Isten képmásának, Krisztusnak dicsőségéről szóló 

evangélium világosságát.  

Mert nem önmagunkat hirdetjük, hanem 

Krisztus Jézust, az Urat, önmagunkat pedig mint 

szolgáitokat Jézusért.  

Isten ugyanis, aki ezt mondta: „Sötétségből 

világosság ragyogjon fel”, ő gyújtott világosságot 

szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten 

dicsőségének ismerete Krisztus arcán.” 
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Igénk nem szól másról, mint hogy mi a lelkipásztor 

feladata, mi az igehallgató keresztyének és a 

keresztyén gyülekezet feladata. Pál második levelét a 

korinthusiakhoz konfliktusok után írja (…) Ezekkel 

a sorokkal szeretné világosabbá tenni, mit miért tesz, 

miben is áll az ő igehirdetői szolgálatának a lényege. 

„Nem önmagunkat hirdetjük” – mondja, és ezzel 

rögtön rátapint az egyik legfájóbb pontra, amit az 

Isten egyházában olyan sokan annak érezünk:   

Mit hirdetünk mi lelkészek, amikor nem Krisztusról 

beszélünk? Sajnos, elsősorban önmagunkat. (…) Pál 

apostol szerint a keresztyén igehirdetőnek egyetlen 

feladata és üzenete van: azt kell hirdetnie, hogy 

Krisztus Jézus Úr! Ez egyszerűnek hangzik, de 

egyáltalán nem az, mert ha az lenne, nem volna 

annyi ellenpélda az egyházban. Az, hogy Jézus 

Krisztus Úr, azt jelenti, hogy nincsen semmi ezen a 

világon, de ezen a világon túl sem, ami vagy aki 

nagyobb lenne nála. Jézus Krisztus iránti 

hűségünknek és elkötelezettségünknek felül kell 

múlnia a családunkhoz fűződő elkötelezettségünket. 

Az iránta való hűségünknek felül kell múlnia a világi 

hatalmakhoz, intézményekhez, pártokhoz, 

kormányzatokhoz, a fajunkhoz, a kultúránkhoz, a 

nemzetiségünkhöz és a nemzetünkhöz fűződő 

lojalitásunkat. Ezért nem állíthat szembe egymással 

két keresztyént a politikai- vagy világnézetük. A 

szeretethimnuszban azt olvassuk, „De legyen bár 

prófétálás: el fog töröltetni; legyen nyelveken szólás: 

meg fog szűnni; legyen ismeret: el fog töröltetni” – 

vagyis evilági kapcsolataink és elkötelezettségeink, 

amelyekért ma élünk-halunk, küszködünk és 

szenvedünk, elmúlnak. De ami soha nem múlik el, 

az Jézus Krisztus iránti hűségünk, hogy őt Úrnak 

valljuk-e minden és mindenki felett – vagy sem. 

Semmi és senki nem írhatja felül az életünkben azt, 

hogy mindig és mindenkor Jézus Krisztust mint Urat 

hirdetjük. Magunkat pedig csak mint a mi keresztyén 

testvéreink szolgáit. És ne gondoljuk, hogy ez egy 

könnyű feladat. Önmagunkat szolgává tenni és 

megalázni, nem álszerénységből vagy 

alázatoskodásból, ahogy Pál mondja, nem a 

szégyenletes titkos bűneink elleplezéseként, vagy 

ravaszkodásból és taktikázásból. Hanem őszintén, 

azért mert komolyan gondoljuk és meg is éljük, hogy 

Krisztus szolgái vagyunk, aki életét adta értünk, 

hogy kiváltson bennünket e jelenvaló gonosz 

világból.  

 Ez nem csak a lelkészek feladata, hanem 

valamennyi hitvalló keresztyén emberé, Krisztus 

Úrnak vallani az életben. Nekünk, lelkipásztoroknak 

azért kiemelt a felelősségünk, mert rajtunk mindenki 

azonnal látja, ha nem így élünk.  

De hogy ne csak a lelkészekről beszéljünk, hanem 

magunkról, mint egyházról, mint gyülekezeti 

közösségről is, vegyük számba röviden, mi 

következik abból, hogy Krisztust mint Urat hirdetjük 

az életünkkel. 

1. Először is az következik, hogy nem mindenki fog 

hallgatni ránk. Vagyis egy keresztyén közösség 

hűségét nem lehet a létszámán lemérni. Egy 

gazdasági közösség, vállalkozás, de akár egy oktatási 

intézmény sikerességének a fokmérője könnyen 

lehet az, hogy mennyien követik, mennyien akarnak 

a sikerességének a részesei lenni. De nem így van a 

keresztyén gyülekezettel. Mert ahol a tiszta 

evangéliumot hirdetik, ott mindig az az arány, amit 

az ApCsel szerint Pál és munkatársainak az 

igehirdetései kiváltottak a zsinagógákban: néhányan 

hittek az evangéliumnak, de a nagy többség 

felháborodva utasította el a hallottakat. Mert ahogy 

az igénk mondja „a mi evangéliumunk azok számára 

nem világos (lepellel borított), akiknek a 

gondolkodását e világ istene (a sátán) megvakította”. 

És sajnos ez a többség, mindig is így volt, és mindig 

is így lesz, ameddig csak az Úr el nem jön, és 

nyilvánvalóvá nem teszi az ő országát, amely most 

még csak picinyke magként, csendesen bújik meg, 

mint a mustármag, vagy az élesztő a tésztában.  

Itt jön be a mi felelősségünk, amiről Pál 

apostol így beszél ebben a szakaszban: „nem is 

hamisítjuk meg Isten igéjét, hanem az igazság nyílt 

hirdetésével  ajánljuk magunkat minden ember 

lelkiismeretének…” – mert melyikünk az, aki ne 

érezte volna valaha úgy, amikor kemény és nehezen 

emészthető dolgokat olvasott a Bibliában, hogy 

mennyivel könnyebb lenne, ha egy kicsit szelídítve, 

kicsit felvizezve mondanánk ezt tovább másoknak, 

hogy úgy könnyebben elfogadható legyen. De 

amelyik keresztyén ember vagy gyülekezet erre az 

útra lép, az kudarcra van ítélve.  

2. Van egy másik dolog is, ami abból következik, 

hogy Krisztus az Úr számunkra. Mégpedig az, hogy  

rengeteg dolog van, amely nagyon büszkék vagyunk, 

és amelyeket sokszor előtérbe állítunk, ha arról van 

szó, hogy mit tartunk igazán fontosnak. Csak 

gondoljon mindenki azokra a dolgokra, amelyeket 

elsőként említene, ha valaki megkérdezné, miért jó 

ebbe vagy abba a gyülekezetbe járni? Ezek az 

egyébként jó dolgok mind-mind kárrá és szemétté 

válhatnak, ha öncélúak, és nem Krisztusra mutatnak. 

Ha nem arra jók csupán, hogy Krisztushoz 

vezessenek, hanem arra használjuk őket, hogy 

ezekkel igazoljuk a gyülekezetünk létjogosultságát. 

Szóval ezek a dolgok mind nem tartoznak okvetlenül 

ahhoz, hogy Jézust követjük. Jézus követése azt kell 

hogy jelentse egy gyülekezet életében, hogy 

megérjük, Jézuson kívül semmink sincs. Csak akkor 

töltjük be a rendeltetésünket, ha Jézust nem kedves 

erkölcsi tanítónak mutatjuk, hanem annak, aki 

valójában. (vö. apostoli hitvallásunk) 

Ő az, aki mindeneket átfog majd ítéletével, aki most 

is mindenek felett áll, akit mi egyedül hirdetünk, akit 

egyedül hirdethetünk, ahogy a tanítványok a 

megdicsőülés hegyén átélték: „csak Jézust egyedül.” 
 


