
25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 AZ ISTENTISZTELET LITURGIÁJA: 
 

 
  Köszöntés 

  Kezdő ének: 329.2 („Nem éltem még…) 

  Keresztelés: Hunor Botond László és 

Kovács Dániel 

  Ének: 226.1 („Krisztus, kívüled nincs…”) 
 

  Fohász  

 Olvasmány (ld. középen  ) 

  Imádság 

 Igehirdetés előtt: 226.2  

(„Gyújtsd meg szövétnekét…”) 

 
  Alapige (ld. középen  ) 

 Igehirdetés (ld: középen, ill. a túloldalon) 

  Ráfelelő ének: KÉ 3  

(„Ahány csillag van az égen…”) 

  Csendes imádság 
  Imádság 

  Miatyánk 

 
  Hirdetések (ld. jobb oldalon  ) 
  Születésnaposok köszöntése 

Csutoros István, Pap-Mihai Margit Noémi, 

Szűcs Dániel, Karsai Ildikó, Ökrös Dóra, 

Samu Éva, Ivanics Ferenc Istvánné,  

Kapsa Marcell, Kelemen Ábris 

  Záróének: 251.1.6-8  
(„Meghódol lelkem tenéked, nagy Felség…”) 

 
  Áldás  
 
 

  GYÜLEKEZETI HÍREINK: 
 

 A héten búcsúztunk Pécsi Ferenc Jánosnétól (sz. 

Fekete Piroska). Kérjük Isten vigasztalását a gyászoló 

családnak! 
 Istentiszteleteinken a korábbi járványügyi szabályok 

betartását (maszk viselése, kézfertőtlenítés, 

távolságtartás) továbbra is szeretettel kérjük!  

 Jövő heti alkalmaink: 
szerda 900: Beszélgetős Bibliaóra (Google Meet) 
péntek: 1800: Ancora Ifi  

vasárnap 1000: Istentisztelet (YouTube csatornánkon 

is követhető), ill. Gyermek-istentiszteletek is online: 
1000: az ált. iskola 3-6. osztályába járók számára a 

Google Meet-en (bővebb információk a közös 

Skype csoportban és Suga-Szurdi Nóránál: 

06307271724), ill. 1100: YouTube csatornánkon 

Házi Biblia Körök; Hittanórák 
 Urnatemetőnk ÚJRA NYITVA vasárnaponként! 

(Részletek honlapon, hirdetőtáblákon.)  
 Urnatermi ügyintézés: Szabó Zsuzsánál: csak tel. és 

online (H-P 9.00-17.00)! 
 Továbbra is gyűjtjük az adományokat a gyülekezet 

mindenkori másik lelkésze lakására! 
 Máj. 31-ig céladományt gyűjtünk a Bajcsy-Zsilinszky 

kórház COVID osztályának. A gyülekezet részéről erre 

a célra érkező (bankszámlánkra utalt/külön perselybe 

bedobott) pénzadományokat a nehéz helyzetben lévő, 

szociálisan rászorult betegek életkörülményeinek, és az 

ott dolgozó ápolószemélyzet munkakörülményeinek 

javítására fordítja.  

 Június 1-től gyülekezetünkben szolgál egyházmegyei 

szombatféléves lelkészként Peterdiné Molnár Judit lp.. 

Fogadjuk szeretettel! 

 Jani Lívia lp. tanulmányi héten lesz június 2-6. között. 

Ez idő alatt NEM lesz elérhető. 

 

Az Úr legyen Gyülekezetünk őriző pásztora! 

  O L V A S M Á N Y :  R Ó M  1 0 , 1 - 1 7  

1 Testvéreim, én szívemből kívánom, és könyörgök értük Istenhez, hogy 

üdvözüljenek. 2 Mert tanúskodom mellettük, hogy Isten iránti buzgóság 

van bennük, de nem a helyes ismeret szerint. 3 Mert azzal, hogy Isten 

igazságát nem értették meg, hanem a maguk igazságát igyekeztek 

érvényesíteni, nem engedelmeskedtek Isten igazságának. 4 Mert a törvény 

végcélja Krisztus, minden hívő megigazulására. 5 Mózes ugyanis azt írja 

a törvényből való igazságról, hogy „aki megcselekszi azokat, él általuk”. 

6 A hitből való igazság pedig így szól: „Ne mondd szívedben: Ki megy 

fel a mennybe?” Azért tudniillik, hogy Krisztust lehozza. 7 Vagy: „Ki 

megy le az alvilágba?” Azért tudniillik, hogy Krisztust a halálból 

felhozza. 8 Hanem mit mond? „Közel van hozzád az ige, a te szádban és a 

te szívedben”, mégpedig a hit igéje, amelyet mi hirdetünk. 9 Ha tehát 

száddal Úrnak vallod Jézust, és szíveddel hiszed, hogy Isten 

feltámasztotta őt a halálból, akkor üdvözülsz. 10 Mert szívvel hiszünk, 

hogy megigazuljunk, és szájjal teszünk vallást, hogy üdvözüljünk. 11 Az 

Írás így szól: „Aki hisz őbenne, nem szégyenül meg.” 12 Nincs különbség 

zsidók és görögök között, mert mindenkinek ugyanaz az Ura, és ő bőkezű 

mindazokhoz, akik segítségül hívják őt, 13 mert „aki segítségül hívja az 

Úr nevét, üdvözül”. 14 De hogyan hívják segítségül azt, akiben nem 

hisznek? Hogyan is higgyenek abban, akiről nem hallottak? Hogyan 

hallják meg igehirdető nélkül? 15 És hogyan hirdessék, ha nem küldettek 

el? Amint meg van írva: „Milyen kedves azoknak a jövetele, akik az 

evangéliumot hirdetik!” 16 Csakhogy nem mindenki engedelmeskedett az 

evangéliumnak, hiszen Ézsaiás is ezt mondja: „Uram, ki hitt annak, amit 

tőlünk hallott?” 17 A hit tehát hallásból van, a hallás pedig Krisztus 

beszéde által. 

 

  A L A P I G E :  R Ó M  1 0 , 9  ( l .  k i e m e l v e )  
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Lelkipásztoraink:  Sóskuti Zoltán (márciustól-július 31-ig szombatféléves szabadságon)  
 Jani Lívia  06-30-835-4917;    jani.livia.lp@gmail.com   Fogadó ója: kedd 15.00-18.30 + telefonon vagy neten át   szabadnapja: csütörtök  

   Gondnokunk:   Dr. Hajdú Csaba   30-618-7651  Urnatemetőnk vasárnap 8-12-ig nyitva tart!  Ügyintézés: csak tel. és online (H-P 9.00-17.00), esetenként vasárnap délelőtt is. Más időszakban 

mail küldhető. Szabó Zsuzsánál  06-70-3216838  szzsueva@gmail.com  
 

 

„AKI SEGÍTSÉGÜL HÍVJA KRISZTUST,  ÜDVÖZÜL”   

címmel Igét hirdet: Dr. Pecsuk Ottó lp., 
keresztel: Jani Lívia lp. 

 

ISTENTISZTELET, 2021. május 30. 
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Miért kell nekünk 2021-ben Izráel üdvösségével 

foglalkoznunk?  A legegyszerűbb válasz az, hogy 

azért, mert rólunk és az üdvösségünkről van szó. Pál 

Rómaiakhoz írt levelének egy hosszabb szakaszában 

(9-11. részek) azért beszél Izráel üdvösségéről, mert 

abból szorosan következik a nem-Izráel, a népek 

üdvösségének a kérdése, akik közé tartozunk mi is.  

Minden, ami „egyház”: a közösségi életünk, a 

személyes kapcsolataink, a vasárnapi és hétköznapi 

összegyülekezéseink valójában ebben az egy 

kérdésben összpontosulnak: lehet-e üdvösségünk. 

Izráelről azért beszél olyan sokat Pál apostol ezekben 

a fejezetekben, mert az egész Ószövetség arról szól, 

hogy Isten kiválasztotta magának Ábrahámot, elhívta 

őt, és népet (sőt, egyes számban „utódot”) ígért neki, 

amelyben áldást nyer a föld minden népe. De úgy 

látszik, hogy ezt az üdvösséget nem érhették el, mert 

engedetlennek bizonyultak. Ezért Isten új szövetséget 

ígért és valósított meg Fiában, Jézus Krisztusban, és 

ebbe a szövetségbe immár a világ valamennyi népét 

meghívta. Így kerülünk mi is a „képbe”. Bármi is 

foglalkoztasson minket ezekben a napokban, ha erről 

beszél az ige, akkor muszáj odafigyelnünk, mert szó 

szerint az életünk múlik rajta. Az igeszakasz alapján a 

következőkről szeretnék beszélni ma: 1. Hogyan 

kapcsolódik össze Izrael története a mi 

történetünkkel? 2. Mit jelent az üdvösség útja? 3. 

Hogyan lehetünk az ige passzív hallgatóiból az ige 

hirdetőivé?  

 

1. Isten azért választotta ki Izraelt, hogy átadja neki a 

törvényt, amely által élhet és amely az üdvösségét 

biztosíthatja (Róm 10,5), nekünk pedig a láthatatlan 

törvényt adta, amelyet a szívünkbe írt, és amellyel 

felismerhetjük benne a mi Urunkat és Teremtőnket. A 

probléma az, hogy miként Izráel, úgy mi is 

folyamatosan megtagadtuk vagy elfeledtük ezt a 

belénk írt törvényt, és nem tiszteletük Istent, hanem 

saját isteneket teremtettünk magunknak (Róm 1,18-

23). De nem csupán ez a közös engedetlenség kapcsol 

össze minket Izraellel, hanem Isten megoldása: az 

üdvösség útja Krisztusban. Isten nem azzal akar 

bennünket üdvösségre hívni, hogy még nagyobb 

erőfeszítésre sarkall a törvény megtartásában. A 

hiábavaló erőfeszítések helyett a hit igazságát kínálja 

fel (Róm 10,5-6), a hitet Jézus Krisztusban. Aki 

benne hisz, az az életet adó Istenben hisz, és ezzel 

részese lesz Ábrahám hitének (Róm 4,17-25). Az ő 

egyetlen és igazi utóda Jézus Krisztus, akiben 

végcéljához ért Izráel története és a mi életünk is 

(Róm 10,4). 

 

2. Az üdvösség útjának három jellemvonásáról beszél 

az ige: a) A Krisztusban való hit a szív és a száj 

vallása (vö. vallás-megvallás-hitvallás 

összefüggései). Valakit „úrnak vallani” az antik 

világban és az Ószövetségben a teljes alávetettség 

elismerését jelentette. Azt is, hogy ő minden más úr 

felett áll. Aki Jézus Krisztust Úrnak vallja, az minden 

evilági és túlvilági úrral szemben az ő védelme alá 

helyezi az életét. Képesek vagyunk levonni ebből a 

szükséges következtetéseket (politikai, szociológiai 

és pszichológiai)? b) Annak a felismerésére, hogy 

Isten mindenki előtt szélesre tárta az üdvösség 

kapuját, már az ősegyház eljutott (ApCsel 12). Ma 

pedig egyen-egyenként mindnyájunknak szól a 

bátorítás: aki segítségül hívja az Urat (tehát már 

korábban eldőlt a szívében, hogy Krisztusban bízik!), 

az nem szégyenül meg, nem vall kudarcot, arra 

üdvösség vár. c) Isten „bőkezű mindazokhoz, akik 

segítségül hívják őt” (12), vagyis az üdvösség azt 

jelenti, hogy Isten részesít bennünket az ő minden 

képzeletet felülmúló gazdagságában. Elsősorban nem 

földi kincsekre kell gondolnunk. Isten gazdagsága azt 

jelenti, hogy részesít oltalmazó védelmében: nem kell 

félnünk semmitől és senkitől (10,11)! De még ennél 

is nagyobb gazdagságot jelent az, hogy ismerhetjük 

az Urat és hozzá tartozhatunk! A legnagyobb 

gazdagsága Istennek: Önmaga.  Hogy ismerhetjük Őt, 

vele élhetünk és vele halhatunk.  

 

3. Istennek nem lett volna nehéz „nélkülünk” is 

véghez vinni az üdvösséget. Ő azonban nem 

báboknak tekint minket, hanem a munkatársainak, 

akikre rábízta a teremtett világ gondoskodását, akiket 

maga mellé vesz gondviselő tevékenysége során. 

Megtehette volna azt is, hogy az ő igéjét is 

alábocsátja az égből, ahogyan a muszlimok vallják a 

Koránról, érinthetetlen, változhatatlan, romolhatatlan 

isteni igeként. Ő azonban inkább emberekkel íratta le 

a Bibliát, esendő gyenge és tévedni képes 

emberekkel. Amit mond, az isteni, tökéletes, 

változhatatlan és tévedhetetlen, de ahogy mondja, a 

szavak emberiek és az emberi esendőség jeleit viselik 

magukon. Ugyanígy hirdethetné az üdvösség útját 

angyalokkal és ellenállhatatlan csodákkal is, de úgy 

látta jónak, hogy ránk bízza, esendő és gyenge 

szolgáira. Így lesz a mi esendő, gyenge „lábunk” az 

Úr igéje gyönyörű, tökéletes és tiszta érkezésévé 

(10,15). Ez az örömhírt hozó szerep a keresztyén 

ember végső feladata, amelyre el kell jutnunk – előbb 

vagy utóbb. Egyikünk sem végállomása az 

„üdvösségnek”, csupán eszköze, csatornája, amelyen 

áthaladva Isten igéje gyógyíthat és megszabadíthat 

másokat is. Ámen 
 Dr. Pecsuk Ottó 


