
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ISTENTISZTELET LITURGIÁJA: 
 
 

  Köszöntés 
 

  Kezdő ének: 84:1 („Ó, Seregeknek Istene…”) 

 

  Főének: 236:1,2,7 („Mindenek meghallják…”) 

  Fohász  

 Olvasmány (ld. középen  ) 
  Imádság  
   Gyermekek a templomban 

Igehirdetés előtti ének: 372:1  („Könyörögjünk 

Az Istennek Szentlelkének…”)  

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

  Csendes imádság 

  Ráfelelő ének: 445:1 („Szólsz hozzám Istenem…”) 

  Közbenjáró imádság 

  Miatyánk 
 

  Hirdetések röviden (ld. jobb oldalon  ) 
 
  Születésnaposok köszöntése 

 

  Záróének: 274:1, 3 („Ki Istenének…”) 
 

Áldás 
 

  HIMNUSZ 

 

  GYÜLEKEZETI HÍREINK: 
Ha az Úr akarja és élünk…! 

 

 Kedden 10 órától Baba-mama Kör 

 Szerdán 9 órától  Bibliaórát tartunk.  

 Elindult péntekenként 16.30-tól a KonfIFI 

 Pénteken 18 órától  Ancora IFI. 

 Terveink szerint október 4-én Munkatársi Csendes 

Délutánt tartunk 

 A Biblia Kör Vezetők 14-én tartottak megbeszélést. 

Minden csoport újra indul, várjuk a régi és az új 

tagokat: 

 Hétfő 17.00 (Templom, Szombathy Gyula 

terem): Hajdú-Bornai csoport 

 Kedd 18.30 (Jászladány utca): Lídia csoport 

 Csütörtök 18.30 (Ecser, Cserfa utca): Szabados-

Derera csoport 

 Szombat 14.00 (Lázár deák utca): Csordás 

csoport 

 Vasárnap 15.00 (Rákoscsaba): Soltész csoport 

 Vasárnap 16.00 (Keresztúron): Kelemen-Elbe 

csoport 
 

 Hálásan köszönjük a Richter Gedeon Nyrt-

től érkezett  újabb bútor adományt.  

 Köszönjük a segítséget a pénteki pakolásban!  

 Szükség lesz pakolási segítségre a lomtalanításnál, 

kérjük figyeljék a gyülekezeti naptárban/Facebookon 

az időpontot. Infó: Szabó Zsuzsánál (06-70-

3216838).  

 Őszi közös templomtakarítást (ablakmosás) 

tervezünk, időpont a lomtalanítástól függően később. 

Infó: Kovácsné Kornélia (06-20-5301505) 

 A faháznál lévő régi bútorok elvihetők keddi 

napokon 15-18 között. 
 

Az Úr legyen gyülekezetünk őriző Pásztora! 



  O L V A S M Á N Y :  J E R E M I Á S  3 8 , 1 4 - 2 8  
 

  A L A P I G E :  J E R E M I Á S 3 8 , 2 0 B - 2 2  
 

Hallgass az Úr szavára, amelyet most mondok neked, 

akkor jól jársz, és életben maradsz! De ha nem akarsz 

kimenni, megmutatta nekem az Úr, hogy akkor mi 

történik: Kivisznek minden asszonyt, aki itt maradt a júdai 

király palotájában, a babilóniai király vezéreihez, és akkor 

ezt mondják az asszonyok: Rászedtek, hatalmukba 

kerítettek legjobb barátaid. És amikor lábad ingoványba 

merült, ők cserbenhagytak!  

____________________________________ 
8/2020. sz. presbiteri határozat  

 

A presbitérium az érvényben lévő járványügyi szabályzat higiéniára 
vonatkozó előírásait érvényben tartja (ez továbbra is vonatkozik a 
liturgiás lap és az énekeskönyvek mellőzésére), ugyanakkor a 
gyerekistentiszteletek megtartását átmeneti jelleggel engedélyezi. A 
templom belső terében tartózkodók számára, így a gyerekeknek is, 
kötelező a maszk viselése. Belépéskor kötelező a kihelyezett 
kézfertőtlenítők használata. A presbitérium nyomatékosan kéri a 
gyülekezet minden tagját, hogy aki beteg, vagy a környezetében 
vírusfertőzéssel gyanús emberrel került kapcsolatba, vagy karanténban 

lévő személlyel találkozott, ne jöjjön a közösségbe, hanem otthonról 

online kövesse az istentiszteletet. Ha valaki részt vett az istentiszten 
és ezt követően derül ki, hogy koranvírus fertőzött, kérjük, hogy 
haladéktalanul értesítse az egyházközség vezetőségének valamelyik 
tagját. 
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Gondnokunk:   Dr. Hajdú Csaba   30-618-7651  Lelkipásztoraink:  Sóskuti Zoltán  06-30-822-5435;     lp.rkeresztur@gmail.com  szabadnapja: kedd; 

 Jani Lívia   06-30-835-4917;  szoborka@gmail.com    szabadnapja: csütörtök    

 Urnatemetőnk nyitva: szerda 9-00-11.00; 15.00-18.30; vasárnap 8.00-12.00;       információ Szabó Zsuzsánál  06-70-3216838  szzsueva@gmail.com ügyintézés: szerda 15.00-18.30! 
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              Kedves Gyülekezet! 

 

Hányan szoktatok alkudozni? Piacon, vásárban? És hányan 

szoktatok a házasságotokban, barátságaitokban alkudozni? És 

hányan szoktatok Istennel alkudozni? Néha mind 

megpróbáljuk… A mai igében szereplő Cidkijjá király többször  

is megpróbálta, mielőtt ehhez az utolsó beszélgetéshez jutott 

Jeremiással. De Isten és az Ő akarat nem változik - az 

alkudozásaink ellenére sem -, és ha mi az Ő akarata ellen 

cselekszünk annak mindig következménye van. Erről szól ez a 

történet 

1. Cidkijjá és Jeremiás kora 

Ez a történet, mely Kr. e. 587-ben játszódik, egy több évtizedes 

folyamat lezárásának is tekinthető: az Asszír Birodalom 

hanyatlásának és az Új Babiloni Birodalom felemelkedésének 

korában járunk. Ebben a hatalomváltásban pedig a két nagy 

birodalom között ott állt Izrael népe. Egy nép, mely politikai és 

vallási függetlenségében az identitását, a megmaradásának 

egyetlen esélyét látta.  

Mire ez a párbeszéd lejátszódik Cidkijjá király és Jeremiás 

között, Babilon már súlyos vereséget mért Jeruzsálemre, ám a 

nép még reménykedik abban, hogy sikerül elkerülniük a teljes 

bukást, és valamennyire függetlenek maradhatnak az új 

nagyhatalomtól. Jeremiás igehirdetése nyomán azonban 

Cidkijjában dilemma alakul ki: megadás, ahogy a próféta 

javasolja, vagy harc, ahogy a zsidó vezetők tanácsolják. Cidkijjá 

ott áll a történelem viszontagságaiban, próbál egyensúlyozni, jó 

megoldást keresni, és okosan dönteni. Valahogy úgy, ahogy mi 

is próbálunk a történelem egy különös pillanatában okosan és jól 

dönteni. Minden nap döntenünk kell, hogy mit teszünk meg, és 

mit nem teszünk meg önmagunk és mások egészségéért. És ha 

kicsit elvonatkoztatunk a világjárványtól, akkor is sokszor 

tapasztalhatjuk az életben, hogy könnyű elveszni az információk 

és lehetőségek tömkelegében. Hányan álltatok már 

tanácstalanul, hogy melyik iskolába irassátok a gyerekeiteket? 

Hányan dilemmáztatok, hogy milyen egyetemre menjetek? 

Hogy összekössétek-e az életeteket valakivel? Hogy megoldás 

lenne-e a problémáitokra egy munkahelyváltás? Hányszor 

álltatok úgy Isten előtt, hogy nem láttátok, nem értettétek az Ő 

akaratát ezekben a helyzetekben? Vagy értettétek, de úgy 

éreztétek, nem az a legjobb megoldás?  

2. Hogyan került Cidkijjá király ebbe a helyzetbe?  

Hogyan lesz Cidkijjá a főszereplő Izrael bukásának 

történetében? Mert sokszor a mi életünkben ez az első kérdés, 

mikor meg kell oldanunk egy problémát: hogy kerültem én ide? 

A válasz: örökölt sors. Mennyi minden van, amit mi is 

felfedezhetünk az életünkben, mint örökölt sorsot! Nem mi 

választottuk a kort, a társadalmi státuszt, a technikai fejlettséget, 

az egészségügy állapotát. És így volt ez Cidkijjával is. Nem ő 

kérte, nem ő kereste, beleszületett egy uralkodói családba. 

Király lett, aki vesztes helyzetből indult, egy már félig leigázott 

országgal. A nép megmaradt politikai és vallási elöljárói pedig 

mind a biztos bukás felé nyomták a királyt. Mind azt akarták, 

hogy Cidkijjá harcoljon a Babiloni Birodalom hatalmas serege 

ellen, mert a választott népet Isten úgysem hagyja cserben. És 

miközben bőszen hangoztatják, hogy Isten úgysem hagy 

bennünket veszíteni, nem akarják meghallani Isten hangját 

Jeremiás személyében, aki lehetőséget kínál a megmenekülésre.  

Jeremiás mást hirdet Istenről, mint amit Júda népe hallani akar: 

Elszúrtuk, elfordultunk Istentől, és ezért elvesztettük az Ő 

védelmét, veszíteni fogunk Babilonnal szemben. Ez biztos. 

Egyetlen kérdésben tudunk még kegyelmet találni nála: 

megmarad-e Jeruzsálem és a nép nagy része a harcokban, vagy 

elpusztul. Ha megadjuk magunkat, akkor megmarad. Ha tovább 

harcolunk, elpusztul a város és a nép egy része is. 

Ez az üzenet pedig nem tetszik a vezetőknek, annyira nem, hogy 

Jeremiást el akarják tenni láb alól. Annyira emberi a reakció, 

nem? Hányszor vagyunk mi is ilyenek? Hogy nem akarjuk 

hallani Isten szavát, ha az bűnbánatra hív? Hányszor van, hogy 

csak a pozitív Isteni üzenetet, a dicsőséges ígéreteket akarjuk 

meghallani? Maga Cidkijjá is Jeremiás elhallgattatására 

törekszik. De mégis újra és újra visszatér a prófétához, és újra és 

újra tanácsot kér tőle, majd elutasítja a tanácsot. Mintha azt 

várná, hogy utoljára Isten  mást, valami jobbat üzen neki.  

3. A Cidkijjának szóló örök üzenet 

Az, amit Mózesnél így olvasunk: eléd adtam az életet és a 

halált, az áldást és az átkot. Cidkijjá hiába próbált meg Istentől 

más választ, más lehetőséget kapni. Nem kapott. Isten nem 

változtatta meg az akaratát, továbbra is ez volt az üzenet: két út 

van: az egyikben megadod magad, és megmenekülsz - még 

akkor is, ha Júda vezetői idegesek lesznek-, a másikban tovább 

harcolsz, és elpusztul a város, téged pedig elárulnak, és fogságba 

kerülsz. Nincs harmadik út. Két út van: engedelmesség vagy 

engedetlenség Isten akaratának.  

A XXI. században sokszor próbáljuk meg viszonylagossá tenni 

Isten akaratát. Sokszor próbálunk harmadik utat keresni. De 

nincs harmadik, nincs köztes út. Hideg van és meleg van, a 

langyosat kiköpi az Isten - ezt Ő maga mondja.  

4. Mit tehet ebben a helyzetben a király? 

Egyetlen dolgot: dönthetett. Mert döntenie kellett. XXI. 

században sokszor próbálunk kibújni a döntés alól. De az 

emberségünk része a döntés. Ádám és Éva óta pedig azt is 

tudjuk, hogy a döntéseinknek lehet rossz a következménye is, 

éppen ezért halogatunk.  De Cidkijjá döntött, mert döntenie 

kellett. Kitart a hamis próféták által meghirdetett program 

mellett, mert a többséggel sodródni könnyebb, mint felvállalni, 

hogy Isten nem úgy fog segíteni, ahogy mi elvárnánk tőle. A 

többséggel sodródni könnyebb, mint beismerni, hogy hiba van 

az Isten-képünkben. Mert nehéz elfogadni, hogy Isten nem 

olyan Isten, amilyennek én akarom látni, hanem Ő önálló, 

szuverén Isten, aki megengedi, hogy a választottakkal is 

történjenek nehéz, rossz dolgok, ha elpártolnak Tőle. Sőt, 

sokszor még azt is nehéz közel engedni magunkhoz, hogy Isten 

megengedte, hogy a Fiával rossz dolgok történjenek, mert mi 

elpártoltunk Tőle. Mert ilyenkor jön a kérdés: Milyen Isten az, 

aki a saját Fiát a halálba küldi ahelyett, hogy egyszerűen 

megbocsátana? 

És sokszor jön a saját életünkben is a kérdés: milyen Isten Ő, 

hogy nem úgy akarja a legjobbat nekünk, ahogy mi elképzeljük? 

Hogy nem abban az új házban, nem azzal a társsal, nem abban 

az állásban, nem abban az egészségügyi állapotban? Milyen 

Isten Ő, hogy néha azzal tanít, hogy nem adja meg, amit 

kérünk? Miért engedi meg, hogy dönthessünk ellene is, ha az 

úgyis rossz választás? Egyszerűen azért, mert Ő AZ ISTEN. Aki 

nem változik, hanem mindig ugyanaz az igaz Isten. Aki nem 

szolgaságra, és az Ő akaratának robotikus cselekvésére 

teremtett, hanem szeretetközösségre. Olyan szeretetközösségre, 

melyet szabadon választhatunk vagy megtagadhatunk.  

5. Mi Cidkijjá döntésének eredménye? 

Cidkijjá döntött, nem teljesítette Isten akaratát, ezzel pedig 

valóra vált Isten figyelmeztetése: Jeruzsálemet lerombolták, 

Cidkijját és a népet fogságba hurcolták És ez nagyon nagy 

figyelmeztetés nekünk is! Van következménye annak, ha nem 

Isten akaratát választjuk. Hányszor döntöttünk és döntünk ma is 

Isten akarata ellen, mert az nem kényelmes, mert az szembe 

megy a többség akaratával, mert az elavult. Cidkijjá és a nép 

története figyelmeztetésként: mindig van következménye annak, 

ha Isten akarata ellen döntünk! Mindig. 

Evangélium 
De itt nem szabad megállni! Mert most jön az evangélium! Az 

az evangélium, hogy nem csak annak van következménye, ha 

Isten akarata ellen döntünk, hanem annak is, ha beleállunk Isten 

akaratába! Ez a Biblia legfontosabb üzenete, hogy lehetőségünk 

van beleállni Isten akaratába, és lehetőségünk van utána 

ünnepelni! Az az evangélium, hogy nem csak a halált lehet 

választani, hanem az életet is! Akkor is, ha logikusnak látszik, 

amit kér, és akkor is, ha nem! Beleállhatsz! Pont úgy, ahogy 

Jézus is beleállt a Gecsemáné-kertben! Beleállt az Atya 

akaratába, vállalta azt a szenvedést, amire emberi szemmel 

nézve el kellett volna utasítania, és ezzel lehetőséget adott 

nekünk, hogy mi már a jobbik részt választhassuk, az életet, az 

Istennel való egységet!  

Tanuljatok Cidkijjá hibájából, hogy minél kevesebbszer kelljen 

a magatok kárán megtanulni, hogy Istennek mindig igaza van. 

És éljétek meg minél többször, milyen jó az Atya akaratába 

beleállni! El 

 kisturi eszter gyakornok. 


