
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 AZ ISTENTISZTELET LITURGIÁJA: 
 

 
  Köszöntés 

  Ének: 463 („Isten élő Lelke, jöjj…”) 
 

  Fohász  

 Olvasmány (ld. középen  ) 

  Imádság 

 Igehirdetés előtt 

  Alapige (ld. középen  ) 

 Igehirdetés (ld: középen, ill. a túloldalon) 

  Csendes imádság 
  Imádság 

  Miatyánk 

 
  Hirdetések (ld. jobb oldalon  ) 
  Születésnaposok köszöntése 

Bornai Kamilla, Kacsó Ágota Enikő,  

Fejesné Szávuly Márta, Bakos Gizella, 

Tihanyi Pál, Palásthy Anita,  

Hegedüs-Miglinski Karolina, Katona Flóra
  Záróének: 434 („Vezess Jézusunk…”) 
 
  Áldás  
 

 

  GYÜLEKEZETI HÍREINK: 
 

 Istentiszteleteinken a járványügyi szabályok 

betartását (maszk viselése, kézfertőtlenítés, 

távolságtartás) továbbra is szeretettel kérjük! 

[Maszk hordása: hétfőtől kültéren csak a 

temetések alkalmával kötelező.] 

 Még van pünkösdi gyülekezeti újságunkból – 

vigyünk belőle, olvassuk! 😊  

 Jövő heti alkalmaink: 
szerda 9

00
: Beszélgetős Bibliaóra (Google Meet) 

péntek 18
00

: Ancora Ifi  

vasárnap 10
00

: Istentisztelet 

(YouTube csatornánkon is követhető) 

Hittanórák; Imakör; Kánon kör 
 Urnatemetőnk 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! 
 Június 1-től gyülekezetünkben szolgál 

egyházmegyei szombatféléves lelkészként 

Peterdiné Molnár Judit lp.. Isten hozta közöttünk! 

 Jani Lívia lp. tanulmányi héten van június 2-6. 

között.  

 

Az Úr legyen Gyülekezetünk őriző 

pásztora! 

  O L V A S M Á N Y :  A P . C S E L .  1 8 : 1 - 1 1  
 

Ezek után Pál eltávozott Athénből, és Korinthusba ment. Ott találkozott 

egy Akvila nevű pontuszi származású zsidóval, aki nemrég jött Itáliából 

feleségével, Priszcillával, mivel Klaudiusz elrendelte, hogy minden zsidó 

távozzék Rómából. Pál csatlakozott hozzájuk és mivel ugyanaz volt a 

mestersége, náluk lakott és dolgozott, ők ugyanis sátorkészítő mesterek 

voltak. Szombatonként azonban a zsinagógában vitázott, és igyekezett 

meggyőzni zsidókat és görögöket. 

Amikor pedig Szilász és Timóteus megérkezett Makedóniából, Pál 

teljesen az ige hirdetésének szentelte magát, és bizonyságot tett a zsidók 

előtt, hogy Jézus a Krisztus. Amikor azonban ellene szegültek és 

szidalmazták, lerázta ruhájáról a port, és ezt mondta nekik: Véretek a ti 

fejetekre szálljon: Én tiszta vagyok! Mostantól fogva a pogányokhoz 

megyek. Ekkor eltávozott onnan, és egy Tíciusz Jusztusz nevű istenfélő 

ember házába költözött, akinek a háza szomszédos volt a zsinagógával. 

Kriszpusz, a zsinagógai elöljáró pedig hitt az Úrban egész háza népével 

együtt, és a korinthusiak közül, akik hallgatták őt, szintén sokan hittek, és 

megkeresztelkedtek. Az Úr egy éjjel látomásban ezt mondta Pálnak: 

Ne félj, hanem szólj, és ne hallgass: mert én veled vagyok, és senki 

sem fog rád támadni és ártani neked, mert nekem sok népem van 

ebben a városban. Ott is maradt egy évig és hat hónapig, és tanította 

közöttük Isten igéjét. 

 

  A L A P I G E :  A P . C S E L . 1 8 : 9 - 1 1  ( K I E M E L V E )  
 

Budapest-Rákoskeresztúri Református Egyházközség  Bp. 1173 Pesti út 31.     weblapunk: http://refkeresztur.hu   ADÓSZÁMUNK: 18192232-1-42   
Hivatalos e-mail cím: budapest-rakoskeresztur@reformatus.hu  Bank: OTP 11784009-22222820  Keresztúri Református Misszió Alapítvány: 18195998-1-42 

 

Lelkipásztoraink:  Sóskuti Zoltán (márciustól-július 31-ig szombatféléves szabadságon)  
 Jani Lívia  06-30-835-4917;   jani.livia.lp@gmail.com  + telefonon vagy neten át   szabadnapja: csütörtök  

 Peterdiné Molnár Judit  06-30-539-8750;   peterdijudit@gmail.com 
   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 
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„HOGYAN HIRDESSÜK AZ EVANGÉLIUMOT?”   

címmel Igét hirdet: Peterdiné Molnár Judit lp. 
 

ISTENTISZTELET, 2021. június 6. 
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Talán mindnyájunkat érintő kérdés ez: hogyan 

hirdessem az evangéliumot? – családunk körében, 

gyermekeinknek, unokáinknak, akikkel esetleg egy 

fedél alatt élünk, s látják gyengeségeinket, 

vívódásainkat. Munkahelyen, világi közösségben? 

Olyan korban, amikor a liberalizmus tért hódít és a 

ker. értékrendet igyekeznek háttérbe szorítani, 

elavultnak kikiáltani. Ma, amikor sokakat ért 

veszteség, gyász, mindannyiunkat megviselt a 

bizonytalanság, bezártság, távolságtartás. Kell-e az 

embereknek a Krisztusról szóló evangélium? 

Nyitottak-e rá? Megértik-e? Tudom-e jól 

tolmácsolni? Hasonló kérdésekkel érkezett Pál is 

Korinthusba. A kor.-hoz írt első leveléből tudjuk, 

hogy „erőtlenség, félelem és nagy rettegés között” 

jelent meg náluk. Elsősorban nem attól félt, hogy 

kigúnyolják, bántalmazzák, hanem, hogy megértik-e, 

elfogadják-e az evangéliumot.  

Athénból érkezik. A két város között nem nagy a 

távolság, annál nagyobb azonban a különbség. 

Korinthusnak nincs olyan tradíciója, kultúrája mint 

Athénnak. A régi várost Kr.e. 146-ban a római 

légiósok a föld színével tették egyenlővé, száz évig 

romokban hevert, Julius Caesar építtette újjá. Fontos 

kereskedelmi csomóponttá lett kelet és nyugat között. 

Kikötőváros. Annak minden lehetőségével és 

szennyével. Óriási társadalmi különbségek, gazdag 

nagykereskedők és nyomornegyedekben tengődők, 

kikötőmunkások, matrózok, rabszolgák világa. 

Erkölcsi fertő – hírhedt szólássá lett: korinthusi 

módon élni.                                  Ide érkezett Pál. 

Azzal a biztos elhatározással jött, hogy „nem akar 

másról tudni, mint Krisztusról, róla is mint a 

megfeszítettről.” 

/Bárcsak ezt az üzenetet vinnénk mi is!/ 

Mindjárt kap néhány segítőtársat: Akvilát és 

Priszcillát. Majd megérkezik Szilász és Timóteus is. 

Így már teljesen az Ige hirdetésének szentelte magát. 

Voltak, akik hittek, de olyanok is, akik ellenszegültek 

és szidalmazták. Szép kezdet után teljes zűrzavar. 

Isten azonban nem hagyja magukra az övéit: éjjeli 

látomásban Pál bíztatást kap az Úrtól. Ez a bíztatás: 

1. Reménységet ad. A látomás éjszaka történik. 

Félelmek, bizonytalanság idején. Egyetlen biztosíték: 

Én veled vagyok – így szól az Úr. Ugyan ezt az 

ígéretet kapja Mózes is: Én veled leszek. /Vagyok, 

Aki vagyok./ Józsué is: ne félj és ne rettegj, mert 

veled lesz az Úr. Jeremiás: Ne félj tőlük, mert én 

veled vagyok. Jézus is mindenkori jelenlétét ígéri a 

tanítványoknak: Mt. 28:20. Immánuel – Jézusban 

velünk az Isten. 

Jézus Krisztus bennünket, mai tanítványokat is meg 

akar erősíteni, bátorítani, életünkben, 

szolgálatunkban: ne félj, én veled vagyok. Nem ígér 

elsöprő sikert, gondok, bajok, nehézségek nélküli 

életet. De ígéri jelenlétét. Az az Úr áll mellettünk, 

Aki teremtette az eget és a földet. Akié minden 

hatalom mennyen és földön. És nem csak Teremtőnk, 

de Megváltónk is. Úgy szeret, hogy életét adta értünk. 

Ezért hirdethetjük az evangéliumot reménységgel. Ha 

elutasítást, meg nem értést tapasztalunk is. Ő az Úr. 

2. Helytállásra buzdít. Pál legszívesebben tovább 

állt volna. Az értetlenséget, ellenszegülést tapasztalva 

lerázta ruhájáról a port. Ezzel is jelezte, hogy nem 

törődik velük, otthagyja őket. Az isteni kijelentés 

után azonban ott maradt egy évig és hat hónapig, és 

tanította közöttük Isten Igéjét. Amit Pál nem látott, s 

hitben kellett elfogadnia, hogy Istennek sok népe van 

ebben a városban. Amit Isten kér, az az 

engedelmesség. A helytállás: maradj itt, szólj, és ne 

hallgass! Én még nem látom – hogy itt gyülekezet 

lesz -, de Ő már igen. Ezt az engedelmességet kéri 

Ábrahámtól, aki gyermektelenül hitt a nagy nép 

ígéretében. A kétségbe esett, magába roskadt, életét is 

feladni kívánó Illést is ezekkel a szavakkal erősíti: 

meghagytam 7000-t. Maga J. Kr. is ottmaradt a 

kereszten, noha a gúnyolódók azzal kísértették: ha 

Isten Fia vagy, szállj le a keresztről. Ha bennünket is 

ér kísértés a szolgálatban, az ev. hirdetésében, a Kr.-

ról való bizonyságtételben, nézzünk Jézusra! Mert 

nem a meghátrálás emberei vagyunk, hogy 

elvesszünk, hanem a hitéi, hogy életet nyerjünk. 

/Zsid. 10,39/ 

3. Küldetést ad: szólj, és ne hallgass! Noha Istennek 

sok népe van ebben a városban, de még nincs készen 

ez a gyülekezet. Tanításra van szükségük. Ez Pál 

feladata. Ebben a városban, ahol annyi bűn, fertő van. 

Ahol bántás érte. Mégis, itt van rá szükség. Ahogy 

Damaszkuszban Anániásnak Saulhoz kellett mennie. 

Ezt (őt) kapta feladatul. Az isteni kijelentés 

megerősíti Pált abban, hogy az Ige hirdetését 

reménységgel, helytállva, küldetésként végezze. A mi 

feladatunk is ez: szólj, és ne hallgass! Bizonyságot 

tenni szóval és élettel. Életnek beszédét tartván 

eléjük.  

 

Kedves Testvérem! Ha megfáradtál, kétségek 

gyötörnek, legszívesebben feladnád, halld az 

örömhírt: Jézus bíztat: ne félj, mert Én veled vagyok! 

Jézus jelenléte töltsön el bennünket reménységgel, 

adjon erőt a helytállásra, és bizonyosságot a 

küldetésünkben. Így hirdessük az evangéliumot!   

Ámen 
 

 Peterdiné Molnár Judit 


