
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 AZ ISTENTISZTELET LITURGIÁJA: 
 

 
  Köszöntés 

  Kezdő ének: 138:1-4 

(„Dicsér Téged teljes szívem…”) 

  Fohász  

 Olvasmány (ld. középen  ) 

  Imádság 

 Igehirdetés előtt: 171 

(„Megáll az Istennek Igéje…”) 

  Alapige (ld. középen  ) 

 Igehirdetés (ld: középen, ill. a túloldalon) 

  Csendes imádság 
 Ráfelelő ének: 274:1 

(„Ki Istenének átad mindent…”) 

  Imádság 

  Miatyánk 

 
  Hirdetések (ld. jobb oldalon  ) 
  Születésnaposok köszöntése 

Kovács Zsolt, Márkus Olga, Pálfi István, 

Bakucz Jánosné, Csikós Csaba,  

Tóth Dezső, Gabos András,  

Kovács Péter
  Záróének: 275 

(„Az Úr Isten az én reménységem…”) 
 

  Áldás  
 

 

  GYÜLEKEZETI HÍREINK: 
 

 Istentiszteleteinken a járványügyi szabályok 

betartását (maszk viselése, kézfertőtlenítés, 

távolságtartás) továbbra is szeretettel kérjük! 

[Maszk hordása: kültéren csak a temetések 

alkalmával kötelező.] 

 Jövő heti alkalmaink: 

szerda 9
00

: Beszélgetős Bibliaóra (Google 

Meet) 

péntek 18
00

: Ancora Ifi  

vasárnap 10
00

: Istentisztelet (YouTube 

csatornánkon is követhető) 

Imakör; Kánon kör 

 Baracskai Ifis tábor – Július 14-18.  

 Idősek hete (07.19-23): jelezzük részvételi 

szándékunkat Peterdiné Molnár Judit lp-nál 

06.30-ig! 

 Urnatemetőnk NYITVA vasárnaponként, 

illetve szerdán 15-18 óra között. (Részletek 

honlapon, hirdetőtáblákon.)  

 Urnatermi ügyintézés: Szabó Zsuzsánál: tel. és 

online (H-P 9.00-17.00), illetve előzetes 

bejelentkezéssel szerdánként személyesen. 

 Továbbra is gyűjtjük az adományokat a 

gyülekezet mindenkori másik lelkésze lakására! 

 

Az Úr legyen Gyülekezetünk őriző 

pásztora! 



  O L V A S M Á N Y :  J Ó Z S U É  3 : 7 - 1 3  

„ Az Úr pedig ezt mondta Józsuénak: A mai naptól kezdve naggyá teszlek téged 

egész Izráel szemében, hadd tudják meg, hogy veled leszek, ahogyan Mózessel is 

vele voltam. Parancsold meg azért a szövetség ládáját vivő papoknak: Amikor 

odaértek a Jordán vizéhez, álljatok bele a Jordánba! Azután ezt mondta Józsué 

Izráel fiainak: Jöjjetek ide, és hallgassátok meg Isteneteknek, az Úrnak beszédét!  

Ebből tudjátok meg, hogy az élő Isten van köztetek – mondta Józsué –, és hogy ő 

valóban elűzi előletek a kánaániakat, a hettitákat, a hivvieket, a perizzieket, a 

girgásiakat, az emóriakat és a jebúsziakat: íme, az egész föld Urának a 

szövetségládája átmegy előttetek a Jordánon!  Most tehát válasszatok ki tizenkét 

férfit Izráel törzseiből, törzsenként egyet-egyet. És mihelyt a Jordán vizét érinti a 

papok lába, akik az Úrnak, az egész föld Urának a ládáját viszik, a Jordán vize 

kettéválik, a felülről lefelé folyó víz pedig megáll, akár egy gát.” 

 

  A L A P I G E :  J Ó Z S U É  4 : 4 - 8  

„Józsué odahívta azt a tizenkét férfit, akiket Izráel fiai közül kijelölt, törzsenként 

egyet-egyet, és azt mondta nekik Józsué: Menjetek be a Jordán közepébe, 

Isteneteknek, az Úrnak ládája elé, és vegyen föl mindegyikőtök egy-egy követ a 

vállára, Izráel törzseinek a száma szerint.  Legyen ez emlékeztető jelül 

közöttetek! És ha majd megkérdezik fiaitok, hogy miféle kövek ezek, akkor ezt 

mondjátok nekik: Kettévált a Jordán vize az Úr szövetségládája előtt, amikor 

átkelt a Jordánon; kettévált a Jordán vize, és erre emlékeztetik ezek a kövek Izráel 

fiait mindörökké. Izráel fiai úgy cselekedtek, ahogyan Józsué parancsolta. 

Fölvettek a Jordán közepéből tizenkét követ Izráel törzseinek száma szerint, 

ahogyan az Úr mondta Józsuénak. Magukkal vitték a szállásukra, és ott letették 

azokat.” 

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 és szerdán 15-18-ig nyitva tart!  Ügyintézés: 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  
 

„NÉZZÜNK MÁS SZEMMEL AZ AKADÁLYOKRA!”   

címmel Igét hirdet Peterdiné Molnár Judit lp. 

ISTENTISZTELET, 2021. június 27. 
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Valamennyiünk életében fel-felbukkannak 

akadályok. 

 

1. Hogy szoktunk nézni az akadályokra? 

- bosszankodva, mérgelődve 

- kétségbe esve 

- Istent számon kérve (miért? hogy teheted 

ezt? stb.) 

 

Izráel népe eljutott az Ígéret Földjéig. De 

van még előttük egy nagy akadály. A 

Jordán folyó. Egy ekkora tömegnek 

képtelenség átjutni. /asszonyok, gyerekek, 

állatok is/ 

Mi lesz most? Hogyan tovább? 

 

2. Örömhír: lehet más szemmel nézni az 

akadályokra! 

Az akadály csodát rejt! Milyen csodát? 

Isten hatalmának, jelenlétének, 

szeretetének, hűségének csodáját. 

• hatalmának    /Isten olyat tesz, amit el sem 

tudunk képzelni/ 

• jelenlétének   /a Szöv. láda végig ott van. 

Isten jelenlétét jelzi./ 

Jézus: Én veletek vagyok minden napon… 

• szeretetének /Jobbat készít. Puszta helyett 

Kánaán./ 

• hűségének /Régi ígéretek beteljesedése. 

Ábrahámnak, majd Mózesnek tett ígéret. A 

nép hűtlensége ellenére is. Pl. aranyborjú. 

Mert Isten hű marad./ 

 

3. Mi kell ahhoz, hogy így tudjunk nézni 

az akadályokra? 

- Engedelmesség - előtte 

- Emlékezés - utána 

 

Engedelmesség: belépni a vízbe / még 

semmi nem történt, de hinni, hogy menet 

közben fog. Pl. leprás – mutasd meg magad 

a papoknak/ 

 

Emlékezés: emlékkő felállítása 

Miért van erre szükség? 

1. Hála – mit tett Isten 

2. Alázat – Ő tette, nem én, nem a véletlen 

3. Reménység – a következő akadályon is 

átvezet 

4. Jel - példa a következő nemzedéknek 

Isten állított számunkra egy emlékkövet/fát: 

Jézus keresztjét. Emlékeztet: így szeret 

bennünket. Jn.3:16 

 

A mindennapokban megtapasztalt csodákra 

is emlékeznünk kell. 

Vannak-e emlékköveink? Nem hagytuk-e 

őket a Jordán medrében? 

 

Az emlékkő – örökség. Mit kaptunk az 

előttünk járóktól? Adjunk hálát érte, ha 

kaptunk ilyet. 

És mi, mit hagyunk örökül? (Csak 

anyagiakat?) Hagyunk-e Istenre mutató 

emlékköveket? Számunkra még tart a 

kegyelmi idő. Még van rá lehetőségünk. 

 

4. Akadályaink csodákat rejthetnek, és 

örökség forrásaivá lehetnek. 

Nézzünk hát más szemmel rájuk! 

 

Ámen 

 
 Peterdiné Molnár Judit 

 

 


