
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

r e f k e r e s z t u r . h u  
INTERNETES 

 

ISTENTISZTELET LITURGIÁJA: 
 
 

  Köszöntés 

  Kezdő ének: 166 („Urunk, Jézus, fordulj hozzánk…”) 
 

  Fohász  
 Olvasmány (ld. középen  ) 
  Imádság 

 

  Igehirdetés előtt: 251:1,2,6 („Meghódol lelkem…”) 
 

  Alapige (ld. középen  ) 
 Igehirdetés (ld: a túloldalon) 

 

  Ráfelelő ima, ének: 47:1 („No, minden népek…”) 
 

  Csendes imádság 

  Miatyánk 
 

  Hirdetések (ld. jobb oldalon  ) 
 
  Születésnaposok köszöntése 

 Andrási Zoltán; Csiszár Alina; Gyimesi Bence; 
Hidasi Zsolt; Rácz Konrélia;  

Ördög Eszter;  Miglinski Julijana 
 

  Áldás   
  HIMNUSZ (imádságként) 
 
  Záróének: KÉ 15 („Dicsér a mindenség…”) 

 

  GYÜLEKEZETI HÍREINK: 
Az Úr legyen gyülekezetünk őriző Pásztora! 

 
 Június 19-én temetjük el Farkas Viola (13 órakor) 

és Kovács Lajos (15 órakor) egyháztagjainkat. A 

gyülekezet tagjai is eljöhetnek már ezekre. 

Horváth Kálmán testvérünk temetéséről is 
hamarosan hírt adunk. 

 
 Június 20-án szombaton 15 órakor a Rákoscsabai 

Református Templomban kérik Isten áldását 

házasságkötésükre Kele Károly és Samu Éva. 
 

 JÖVŐ VASÁRNAP (azaz június 21-én) KINYIT 
TEMPLOMUNK és URNATEMETŐNK – tehát a 

következő Istentiszteletünkön már részt vehet a 
gyülekezet közössége újra Templomunkban. Az 

ehhez kapcsolódó tudnivalók, keretek, szabályok 

hétfőtől honlapunkon megtekinthetőek – KÉRJÜK 
is, hogy mindenki olvassa át, és ezeket fogadja el! 

 
 KÖSZÖNJÜK azoknak a családoknak és ifjaknak, 

akik a kertben rendet tettek és vállalták ennek 

további gondozását! 
 

 A KonfIFI(sek)ről visszajelző néhány szó… 

 

 Köszönjük a 2021-es szajoli tábor előzetes 

felmérésére eddig beérkezett maileket (eddig 17 
e-mail érkezett). Még holnap estig várjuk a 

előzetesen tervezett részvételre vonatkozó 
jelzéseket az lp.rkeresztur@gmail.com  címre! 

Remélhetőleg lefoglaljuk 2021.08.08-13-ig…! 
 

 65 év alatti segítőket kérünk temető ügyeletre 

szerda, vasárnap jún. 21-től * Más nyári 
feladatokra is várunk jelentkezőket (idősebb is 

lehet). Infó, jelentkezés telefonon vagy mailban 

Szabó Zsuzsánál 
 

 



  O L V A S M Á N Y :  1 S Á M  8 ,  1 - 2 2  


  A L A P I G E :  B Í R  8 ,  2 2 - 2 3  
 

„Ezután azt mondták az izráeliek Gedeonnak: Uralkodj 
rajtunk te, aztán a fiad és az unokád is, mivel 
megszabadítottál bennünket Midján kezéből! De Gedeon 
így válaszolt nekik: Én nem uralkodom rajtatok, és nem 
fog uralkodni rajtatok a fiam sem. Az ÚR uralkodjék 
rajtatok!” 

 
 

  I M Á D S Á G U N K :  Z S O L T  4 7 ,  2 - 1 0  
 

„Ti népek, mind tapsoljatok, harsogó hangon ujjongjatok 

Isten előtt! Mert a felséges ÚR félelmetes, nagy király az 
egész földön. Népeket vet alánk, nemzeteket lábaink alá. 
Kiválasztja a mi örökségünket, Jákób büszkeségét, akit 
szeret. Felvonul Isten ujjongás közben, kürtzengéssel jön 
az ÚR. Zengjetek Istennek, zengjetek! Zengjetek 
királyunknak, zengjetek! Mert az egész föld királya Isten, 
zengjetek neki éneket! Isten uralkodik a népeken, szent 
trónusán ül az Isten. Összejöttek a népek előkelői 
Ábrahám Istenéhez, mert Istené a föld minden uralkodója, 
igen magasztos ő!” 
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Lelkipásztoraink:  Sóskuti Zoltán  06-30-822-5435;     lp.rkeresztur@gmail.com  szabadnapja: kedd;  Jani Lívia   06-30-835-4917;  szoborka@gmail.com    szabadnapja: szerda 
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„URALKODJON AZ ÚR!”címmel  

Igét hirdet: Sóskuti Zoltán 

https://refkeresztur.hu/
http://dicsdalok.hu/book/reformatus_enekeskonyv#song=urunk_jezus_fordulj_hozzank
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RÁHANGOLÓ KÉRDÉSEK 
Mit jelent a nagykorúság? Mit jelent a keresztyén 

nagykorúság? Mit jelent ez a gyülekezetre nézve, a benne 

szolgálók esetében? Miként látható ez Isten Országa 

(Úrsága) fényében? 
BEVEZETÉS 

A nép tud lelkesedni vezéreiért, akiktől valami jót kap. A 

nép szeret rajongani azért, aki hatással van rá. A nép 

behódol az erős vezér előtt. 
Azonban a nép lelkesedése pára, mely könnyen tovatűnik – 

nem lehet rá hosszútávon alapozni. A nép könnyen ki is 
ábrándul abból, akiért korábban rajongott – a népszerűség az 

egyik legmulandóbb, legmegtévesztőbb csapda, kísértés ezen 

a világon. A nép végtelenül kiszolgáltatott annak, akinek 

behódol; ugyanakkor fel is lázadhat ellene – minden hatalom 

ingatag lábakon áll. 
Eszünkbe juthatnak a római birodalom történetének lapjai 

[**]; vagy egymással a hatalomért küzdő középkori királyok 

évekre elhúzódó harcai [**]; vagy éppen a francia 

forradalom és az utána következő „rendszerváltások” 

[**];gondolhatunk a XX. századi magyar történelem 

különböző alakjaira Horthy Miklósra [**]; vagy Sztálin 

„legjobb” tanítványára Rákosi Mátyásra [**]! 

Az emberek Királyra vágynak, aki lelkesíti őket [**], akiért 

rajonghatnak [**], aki megmondja, mit gondoljanak, mit 

tegyenek. [**] A közelmúltban ezt a vágyakozást töltötték be 

a pop- és rocksztárok, színészek… [**] Előtte a költők, 

filozófusok, művészek… [**] Napjainkban pedig a 

sztárocskák, a „píszí” megmondó emberek és YouTube-erek 

töltik be ezt az űrt. 
HÁTTÉR 

Így fordulnak az izraeliek a győztes, népszerű, erős 

emberhez, Gedeonhoz: „Uralkodj rajtunk te, aztán a fiad és 
az unokád is, mivel megszabadítottál bennünket Midján 

kezéből!”. Majd később, ahogy Olvasmányunkban 

hasonlóképpen  kérlelik Sámuel prófétát: „Tégy valakit 

királyunkká, hogy ő bíráskodjék fölöttünk, ahogyan az 

minden népnél szokás!” Mert kell valaki, aki uralkodik 
rajtunk, vigyáz ránk, gondoskodik rólunk, utat mutat, 

előttünk jár: szükségünk van királyra. 
A Szentírás viszont mindig azt hangsúlyozza, hogy ezt a 

szükségünket egy Valaki töltheti be igazán: I S T E N  A  

K I R Á L Y !  
Az Ószövetségben, erre nézve, kétféle korszakot látunk (e 

kettő határán állunk a felolvasott történetekben!). 

Az egyik a TEOKRÁCIA (az Isten és a hatalom szavak 

összetételéből), melyben Isten a király a világ, annak népei 

és Izráel felett. Ő uralkodik a mennyben és a mennyei 

hatalmasságok fölött, Ő az egeknek és a mennyei seregeknek 

a királya; Isten maga határozza meg a társadalmi együttélés 
szabályait, s minden törvény, szokásjog, az egész politikai 

élet Isten akarata szerint kell, hogy alakuljon. Isten 

akaratának megnyilvánulása történhet közvetlen módon, de 

ebben vannak kiválasztott közvetítők is, akiknek bár van 

szava, hatalma, de mindig csak „eszközök”, mindig Istenre 

kell mutassanak. Ilyenek voltak a bírák is, de papok, próféták 

is ide sorolhatók.  
A másik a KIRÁLYSÁG KORA (Saullal kezdődőleg), 

amikor emberek veszik át az uralmat (ennek mibenlétét, 

veszélyét rajzolja meg előre Isten Sámuelen keresztül, amint 

mai Olvasmányunkban ott találjuk [**]). Egyébként Izrael 
királyainak is az Istenre mutatás, Isten szolgálata lett volna a 

feladata, ám, ez ritkán sikerült és csak rövid szakaszokra. 

Izrael királyait is a világi hatalom, a nép tetszése, a politikai 

számítás „bedarálta”, sebezhető emberi hatalmat 

gyakoroltak, megfeledkezve az igazi Úrról, az igazi 

Királyról, Istenről… 
KISKORÚSÁG-NAGYKORÚSÁG 

Jézus Krisztus eljött közénk, hogy meghirdesse újra Isten 

Országát, helyreállítsa Úrságát az ember számára. Nagyon is 

konkrétan, személyesen, „személyre lebontva” mutatja meg, 

hogy mit jelent ez. 
 Arra a nagykorúságra hív, hogy közvetlenül Istentől 

tanuljunk, az Ő vezetését kérjük. Az Újszövetség népe 

számára a Szentlélek által ez élő lehetőség! 
 Arra a nagykorúságra hív, hogy az erőforrásunk, 

motivációnk Istentől legyen, Istentől várjuk. Ne emberek 

legyenek alapjai az Egyházhoz, vagy egy gyülekezethez 
tartozásodnak, főleg szolgálatodnak! [rövid aktuális 

alkalmazás]** 
 Arra a nagykorúságra hív, hogy ne emberektől, emberi 

szokásoktól függjünk – hanem közvetlen Istentől, és az Ő 

rendeléseit (ezek megtartása a farizeusok számára is fontos 
volt, Isten Királyságának elismerése volt a Törvény 

betartása, az engedelmesség!) azzal a szeretettel tartsuk meg, 

amivel Isten adta, folyamatosan figyelve az Úrra, 
kapcsolatban maradva Vele. 
 Arra a nagykorúságra hív, hogy ne emberekre alapozzuk 

a hitünket, ne embereken keresztül legyél kapcsolatban 
Istennel! [két rövid példatörténet]** Mit is mondd erről Pál 

apostol mint Isten eszköze: „Mert úgy határoztam, hogy nem 

tudok közöttetek másról, csak Jézus Krisztusról, róla is mint 

a megfeszítettről. És én erőtlenség, félelem és nagy rettegés 

között jelentem meg nálatok. Beszédem és igehirdetésem sem 

az emberi bölcsesség megejtő szavaival hangzott hozzátok, 

hanem a Lélek bizonyító erejével; hogy hitetek ne emberek 

bölcsességén, hanem Isten erején nyugodjék.” (1Kor 2, 2-5) 
Summázva: Istentől függjünk egyedül! Nagy kihívás ez! 

Senki nem tudja ezt mindig, minden esetben maradéktalanul 
megélni, törékeny, gyönge emberek vagyunk… Ugyanakkor 

mindig efelé kell tartanunk, ebbe kell újra meg újra 

visszazökkenteni magunkat.  
Mert ezzel ellentétben a kiskorúság az emberektől való 

teljes függést, önállótlanságot, kiszolgáltatottságot jelent. Ez 

mindig kritika nélküli torz rajongással, vagy 

befolyásolhatósággal, vagy vak, gondolkodás nélküli 

szolgalelkűséggel; felelős döntést kerülő behódolással jár – 

vagy mindegyikkel egyszerre. 
Ne értsük félre! A nagykorúság nem jelenti minden rend 

tagadását. A keresztyén ember nagykorúsága nem abban áll, 

hogy korlátlanul szabad, nem függ senkitől, nem ismer el 

maga felett senkit, szüntelen magát tekinti az igazság 
egyedüli forrásának. Jaj annak a keresztyén közösségnek, 

ahol a szabadság ürüggyé válik, a szeretetlenség és 

tapintatlanság forrása lesz és anarchiát szül! [**] 

A lelkileg nagykorú ember ugyanis (miközben maga is 

közvetlen kacsolódik Istenhez) már elfogad maga felett 

„bírát”, „prófétát”, „papot”, Isten emberi eszközeit [**] 

– de nem függ tőlük, nem bálványozza őket –, mert tudja, ő is, 

a felette lévő is és minden igazából Istentől függ, Isten uralma 

alatt van, Isten a MI („közös”) KIRÁLYUNK, és ez 

megnyugtatja. Vagyis: nem téveszti össze Isten szolgáit 

Istennel – de tiszteli őket, mint Isten eszközeit. Sőt, bennük is 

igazából „csupán” Istent tiszteli és keresi. Mert mindenki 

tévedhet, mindenki gyarló – így az Istentől eszközként fölé 

rendelt embertársa is. Meghökkentő, ahogy [mai Alapigénket 

követően] egy mondattal később, Gedeonról azt olvassuk, 

hogy vétkezett (Bír 8,24kk – bálványt állít… [**]). A Biblia 

az élet könyve: a valós életé, ami leírja az ilyen részleteket is, 

nem idealizált képet állít elénk – mi se idealizáljunk se az 

Egyházat, se a gyülekezet tagjait.  
Arra a nagykorúságra hív, hogy, ne embereket dicsőítsünk 

– hanem Istent, mert Ő a Király, Ő az Úr, az Ő Atyai [mi már 

Jézus által így mondhatjuk!] kezében van minden! Dicsőítsük 

hát, együtt az Egyház Urát! Magasztaljuk együtt az igazi 

Királyt, Istenünket, aki egyedül megérdemli ezt!  
IMA: Zsolt 47 ÁMEN! SOLI DEO GLORIA! 



     sóskuti zoltán lp. 


