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  Köszöntés 

  Kezdő ének: KÉ 56 
(„Mint szarvas hús vízforrásra…”) 

  Fohász  
 Olvasmány (ld. középen  ) 

  Imádság 
 

  Prédikáció előtt: 165:1 
(„Itt van Isten köztünk…”) 

  Alapige (ld. középen  ) 

 Igehirdetés (ld: a túloldalon) 

 
  Csendes imádság 
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  Hirdetések (ld. jobb oldalon  ) 
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  Áldás  
  Záró ének: 178 („Dicsőség…”) 
 
  SZÓZAT 

 

 

  GYÜLEKEZETI HÍREINK: 
 

 Jövő heti ONLINE alkalmaink:  Szerdától-

szerdáig: NAPI MOZAIK (írás – honlapon)  

Szerda 18
15

: HETI MOZAIK (videó – YouTube-

on) Szerda 18
30

: BESZÉLGETŐS BIBLIAÓRA 

(Google Meet)  Péntek 16
30

 KONFIFI (Google 

Meet)  Péntek 18
00

 ANCORA IFI (Google 

Meet)  Vasárnap 10
00

:  ISTENTISZTELET  / 

gyerek-Istentisztelet (videó – YouTube-on / 

Google Meet)  Házi Biblia Körök  

Hittanórák…  

 Adó 1%-hoz: Magyarországi Református Egyház: 

0066   Alapítványunk adatai a láblécben 

 Továbbra is gyűjtjük az adományokat a 

gyülekezet mindenkori másik lelkésze lakására! 

 Jan. 3-tól kérünk temető ügyeletest vasárnap 8.00-

12.00 között. Lehetőleg 65 év alatti testvért, 

akinek van kulcsa a templomhoz (jelentkezés: 

táblázatban v. Zsuzsánál mail/tel.) •Jan. 5-től is 

kérünk segítséget Zsuzsa szállításához gk-val 

keddi napokon: ind. lakás kb. 11.00 ind. 

templomból kb. 17.30 (jelentkezés: táblázatban v. 

Zsuzsánál mail/tel.)  

 Januárban Jani Lívia lelkészünk szabadságon van. 

 Urnatemetőnk csak vasárnap 8.00-12.00-ig tart 

nyitva. A Temetői ügyintézésre elektronikus úton, 

telefonon van mód – személyesen csak kivételes 

esetben és előre bejelentkezve. 

 A gyülekezet lelkészei telefonon vagy neten 

érhetők el (személyes találkozás csak nagyon 

indokolt esetben) – kivéve szabadnapjukon. 

 

Az Úr legyen Gyülekezetünk őriző pásztora!  

 

  O L V A S M Á N Y :  E F  5 ,  2 1 - 3 3  
  A L A P I G E :  1 S Á M  8 ,  1 - 2 2  

1 Amikor megöregedett Sámuel, a fiait tette Izráel bíráivá. 2 Elsőszülött fiának Jóél volt 

a neve, a másodiknak Abijjá. Beérsebában bíráskodtak. 3 Fiai azonban nem az ő útján 

jártak, hanem a maguk hasznát keresték; megvesztegetésre szánt ajándékot fogadtak el, 

és elferdítették az igazságot. 4 Összegyűltek azért Izráel vénei, és elmentek Sámuelhez 

Rámába. 5 Ezt mondták neki: Te már megöregedtél, fiaid pedig nem a te utadon járnak. 

Tégy valakit királyunkká, hogy ő bíráskodjék fölöttünk, ahogyan az minden népnél 

szokás! 6 Sámuel azonban rosszallotta, hogy ezt mondták: Adj nekünk királyt, hogy 

bíráskodjék fölöttünk! És imádkozott Sámuel az Úrhoz. 7 Az Úr pedig ezt mondta 

Sámuelnek: Hallgass a nép szavára mindabban, amit mondanak! Mert nem téged 

vetettek el, hanem engem vetettek el, hogy ne én legyek a királyuk. 8 Veled is ugyanúgy 

cselekszenek, ahogyan velem cselekedtek, mióta fölhoztam őket Egyiptomból, mindmáig: 

elhagytak, és más isteneknek szolgáltak. 9 Hallgass tehát a szavukra, de szigorúan 

figyelmeztesd őket, és mondd meg nekik, hogy mi lesz a király joga, aki uralkodni fog 

felettük. 10 Ekkor Sámuel elmondta az Úr minden szavát a népnek, amely királyt kért 

tőle. 11 Ez lesz a királynak a joga – mondta –, aki uralkodni fog fölöttetek: Fiaitokat 

elveszi, harci kocsijaihoz meg lovasaihoz osztja be őket, és ők futnak majd harci kocsija 

előtt. 12 Parancsnokokká teszi őket ezer ember felett, és parancsnokokká ötven ember 

felett. Velük szántatja szántóföldjét, és velük végezteti aratását, velük készítteti 

hadifölszerelését és a harci kocsik fölszerelését. 13 Leányaitokat meg elviszi 

kenőcskészítőknek, szakácsnőknek és sütőnőknek. 14 Legjobb szántóföldjeiteket, 

szőlőiteket és olajligeteiteket elveszi, és udvari embereinek adja. 15 Vetéseitekből és 

szőlőitekből tizedet szed, és hivatalnokainak meg udvari embereinek 

adja. 16 Szolgáitokat és szolgálóleányaitokat, legkiválóbb ifjaitokat, még a 

szamaraitokat is elveszi, és a maga munkáját végezteti velük. 17 Nyájaitokból tizedet 

szed, ti pedig a szolgái lesztek. 18 Akkor majd segítségért kiáltotok királyotok miatt, akit 

magatoknak választottatok, de akkor nem fog válaszolni nektek az Úr. 19 A nép azonban 

nem akart Sámuelre hallgatni. Ezt mondták: Nem! Legyen csak király 

fölöttünk! 20 Olyanok akarunk lenni, mint az összes többi nép: királyunk bíráskodjék 

fölöttünk, ő vonuljon előttünk, és vezesse harcainkat! 21 Sámuel végighallgatta a nép 

beszédét, és elmondta az Úrnak. 22 Az Úr pedig így felelt Sámuelnek: Hallgass a 

szavukra, és válassz nekik királyt! Sámuel ezt mondta az izráelieknek: Menjen mindenki 

a maga városába! 
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Az elmúlt napokban kibontakozott egy 

beszégetés a mi közösségünkben – és feltételezem, 

más református közösségekben is. Nem az ezt 

kiváltó egyházi-, közéleti  történésekre szeretnék 

közvetlenül reagálni, hanem inkább arra a fontos 

kérdésre, amit e beszélgetések mélyén érintettünk: 

Mi is az Egyház? 

[A múlt esztendőben ez állt a középpontban 

(„Egyház éve”), de talán nem baj, ha még 

visszatérünk most egy Igehirdetés erejéig erre (akár 

idei fókuszunkkal, a hálával)]. 

A feltett kérdés mögött ott feszül egy szó, amit 

az Igehirdetés címében is igyekeztem jelezni: Mit 

kezdjünk az Egyházzal mint „intézménnyel”? 

Egyáltalán: Miként lett intézménnyé az Isten 

Országa, Jézus meghirdetett Evangéliuma, az első 

idők keresztyénsége? 

[Erre ma úgy szeretnék választ adni, vagy 

inkább a továbbgondolkodást segíteni, hogy 

figyelmünket előbb visszahívom egészen Sámuel 

első könyvében leírtak időszakáig.] 

I/1. 

A lejegyzett történetben egy határátlépéssel van 

dolgunk. Izrael népe életében Isten volt a Király – Ő 

uralkodott  felettük. Bár voltak Istennek 

„szócsövei”, „megbízottjai”, bizonyos értelemben 

„vezetői” – de ők sosem önmagukban jelentették a 

hatalmat, csak közvetítői voltak az Úrnak.  

Őket nem a nép választotta, hanem maga Isten 

hívta el. 

A bírák, előttük Józsué, Mózes úgy vezették a 

népet, hogy világos volt mindenki számára: ISTEN 

A KIRÁLY, tulajdonképpen Isten vezeti népét (ezt 

jól mutatja például a lángoszlop a pusztai 

vándorlásban), ők csak ezt az Urat képviselik, és 

csak addig maradhatnak helyükön, amíg ezt 

engedelmesen ezt teszik.  

Ők azonban igencsak közvetlen kapcsolatban 

voltak Istennel – különösen Mózesról olvassuk 

ezt… 

Az ősatyák (Ábrahám, Izsák, Jákób, József), 

előttük pedig Noé szintén nagyon meghitt, 

közvetlen kapcsolatban álltak az Istennel, 

egyértelműen tudták, ki az Úr felettük. 

I/2. 

Azonban sem nép az ő idejükben, sem e kiemelt 

emberek, nem élhették át azt a fajta közvetlenséget, 

ami az Édenben Isten és ember között állt fenn. A jó 

és gonosz tudásának fájáról való szakítás, szakítást 

jelentett ezzel a közvetlenséggel: homály fedte el 

Istent és Vele azt is, hogy mi a jó. A jó és rossz 

közötti mérlegeléssel magára maradt az ember, a 

nép… 

Isten Kegyelme, hogy mégis adott vezetőket és 

Törvényt (lényeges, hogy e kettőt együtt – hogy 

„fedésben legyenek”!), hogy segítsen népe elesett 

állapotán, hogy visszataláljon a Királyok 

Királyának való engedelmességhez. Azonban 

mindig kellett ehhez valamilyen Istentől küldött 

emberi közvetítés – ahogyan ezt az előbb felsorolt 

nevekből láttuk... 

Amikor azonban a nép királyt követel magának, 

szakít ezzel, és a többi népekhez akar idomulni: 

embert akarnak királlyá tenni maguk felett.  

 Ahogy az Édenben, most is elhangzik a féltő 

intés, a következmények előre vetítése, a nép 

azonban kitart elhajlásában, a korábbiakkal való 

szakítás mellett. 

I/3. 

…és Isten ezt hagyja, „belemegy”… Nem 

különös? 

Sőt, nemcsak „belemegy”, hanem még jót hoz ki 

belőle! Nem hagyja el a népét, Isten nem szakít 

velük, hanem megy velük tovább! Nem különös ez 

is? (Ezt teszi Isten Ádám és Éva idején is! Ábrahám 

idejében is így marad az emberrel!) 

Így lehetséges Dávid király kiválasztása, 

elhívása, megáldása! Micsoda kegyelem Dávid a 

népe számára! [Az életét kísérve fogunk ebben az 

évben Istenről és magunkról tanulni majd, új 

sorozatunkban – ha Istenünk megsegít…]  

A rossz utódok idején sem hagyja el Isten népét! 

Akkor prófétákat hív el, velük lesz közvetlen 

kapcsolatban, ők lesznek szószólói, ők „őrzik a 

tüzet”! 

[Itt álljunk meg!] Szeretném az elmondottakkal 

szívetekbe vésni: Isten nem hagyja el népét – mert 

terve van vele; sőt, hibáikat, rossz döntéseiket is 

felhasználja ebben a tervben! 

Szeressétek Isten népét, mert Ő is szereti! 

Lefordítva újszövetségi nyelvre: szeressétek hát az 

Egyházat, mert Isten is szereti és kitart mellette! (Ef 

5! [**]) 

II/1. 

Ám ezen a ponton joggal kérdezhetitek ezek 

után újra: De mi az Egyház? Konkrétan: Az 

intézményes egyházat szeressük a maga 

„királyaival” és „királyi udvarával”? Sőt legyünk 

még bátrabbak: az egyház intézményesülése nem 

ugyanaz, mint, ami Izraellel történt Sámuel idején? 

Ha tanulmányozzuk az egyház történetét, azt 

látjuk, minden lelki reformáció, megújító 

mozgalom, szándék, valamiért előbb vagy utóbb 

intézményesült. Miért?  

Azért is, mert a kezdetét adó tiszta lendület 

kifogyott... Az utódoknak valahogy meg kellett 

fogalmazni a felismeréseket, megvédeni azokat, 

bizonyos kereteket létrehozva… Mert sokan lettek, 

kiszélesedett – és össze kellett valahogy fogni… 

Mert valakinek vezetni kellett, vagy minimum 

képviselni… 



Megjelenik a szervezet, az intézmény. Így volt ez 

például a szerzetesrendeknél [**] vagy sok 

keresztyén lelkiségi mozgalom története is ezt 

mutatja… 

Így volt ez az első gyülekezetek idején: 

gondoljunk csak a diakónusi- (ApCsel 6) vagy a 

presbiteri tiszt (Tit 1, 1-9) létrejötténél. De már 

maga a 12 apostol is egyfajta szervezetet jelentett… 

II/2. 

Még csak azt sem mondhatjuk, hogy az 

intézményesülés önmagában rossz. Mégis sajnos 

bőven hoz rosszat Isten népe életében, ahogy Izrael 

idejében a királyság intézménye… 

A fő baj vele: az EMBER túl nagy hangsúlyt és 

hatalmat kap. Az ember, aki gyarló és minden bűnre 

képes! Ez igaz minden vezetőre – de rád is, aki ezt 

hallgatod! Hiszed, vallod? 

Mert valóban igazak ezek az emberi vezetőkre, 

intézményre: 1.) Elfedheti vagy elnyelheti Isten 

„fényét”; 2.) Törékeny, bűnös ember kezébe nagy 

hatalom kerül (ennek erős torzító hatása van); 3.) 

Elterelheti a népet Isten útjáról, rossz pályára. 

Vagyis: nagyban függ a nép vezetőjétől, és ez nagy 

kockázat. (Sok múlik a vezetőkön, ezért nagyon sok 

követeltetik tőlük…)  

Hiszen a CÉL az lenne, hogy „átfolyjon” rajtuk 

Isten ereje, szeretete, tisztsága, munkája – ne 

akadályozzák. Vannak korszakok, vezetők, akiken át 

több árad át ebből, vannak, akiken éppen csak 

csordogál…  

II/3. 

Isten Szeretete sok mindent eltűr… (Hát  a 

miénk?) Ezt mutatja az üdvtörténet is – amiben 

belefért Saul vagy Aháb, vagy előtte Jákób vagy 

Sámson… Amibe belefért 2000 év 

keresztyénségének ilyen és olyan alakjai, ahogyan 

belefértek hitvallók és megalkuvók, az államhatalom 

ellen lázadók és kollaborálók, és mindenen át Isten 

megtartotta az Egyházat, benne 500 éve a magyar 

reformátusokat, évtizedek óta a rákoskeresztúri 

reformátusokat – még ellenemre is, még ellenedre 

is… 

Az Egyház története: sokféle erőtlenségek, 

bűnök sora, hatalmaskodások, mindenféle 

visszaélések, máglyák, kiátkozások, háborúk 

története… Egyfajta „szégyen-album”! 

Az Egyház története: csodák, hűséges és bátor 

hitvallók, áldott közösségek, tengernyi 

szeretetmegnylvánulás, kulturális kincsek, világot 

megjobbító mozgalmak, nagy nevek és névtelen 

szolgálók, áldott könyvek, Krisztust kiábrázoló lelki 

gyümölcsök gazdag folyama… Egyfajta 

„bizonyságtétel sorozat”. 

 

III/1. 

Mindez  három dolgot fel kell gerjesszen 

bennünk. 

1.) Az egyik a vágyakozás, hogy kiiktatva 

minden közbevetett emberi intézményt, valahogy 

olyan jó lenne az édeni közvetlenséget Istennel 

átélni! Szent ez a vágy! A Mennyre készít fel. 

Ugyanakkor ezt nem várhatjuk idelent. 

Igyekezhetünk tisztítgatni az „Egyház ablakát”, de 

azt a Fényt teljesen tisztán csak Odaát fogjuk 

megtapasztalni! Ezért ne legyenek hamis illúzióink, 

hamis váradalmaink…! [**] 

2.) A második: Isten vállalta, engedi – ahogy 

Sámuel idejében is –, hogy a kényszer szülte 

intézményeink, formáink, emberek „közbeessenek” 

Közte és köztünk, de elküldte minden benne 

hívőnek Szentlelkét, ami már mégiscsak egy áldott 

közvetlenség – efelett a szabadság felett 

örvendezhetünk! 

3.) A harmadik: legyetek irgalmasak az Egyház 

földi szolgáival [Szt. Ferenc példája]**, Isten 

engedte őket pozícióikba, nem tökéletesek, 

hibáznak, ahogy te is – bízd őket Isten kezére, 

imádkozz értük leginkább. Ki tudja, a helyükben te 

milyen lennél… („adj valakinek hatalmat és 

megtudod, kicsoda”) 

III/2. 

1.) Isten nagyobb dimenzióban működik, ezért 

nem kell túldimenzionálni az intézményt, ez csak „a 

mi homokozónk”, Isten is elszenvedi, sőt még 

gyengéit is használja, jót hoz ki belőle. Isten ügye a 

felekezeteken, intézményeken felül megy végbe – 

az Anyszentegyház egészében (térben és időben) 

kell látnunk, gondolkodnunk. Isten sokkal nagyobb 

léptekben „gondolkozik”, mi csak a magunk kis 

„metszetét”, idejét, nehézségeit látjuk, 

2.) A kérdés mindig az legfőképpen: nekem 

személyesen hol van ebben a feladatom, a saját 

helyemre kell figyelni, közben pedig a vezetők is 

tegyék a dolgukat – és nekünk is, nekik is  Istennel 

kell elsősorban elszámolnunk.  

A Egyház története a mi történetünk – miénk is, 

minden bűnével és csodájával, gyengeségeivel és 

erejével. Úgy vagyunk részei és részesei, mint, akik 

maguk is alakítják: viszik bele erőtlenségeiket, 

bűneiket és áldott lelki gyümölcseiket. Milyenné 

tesszük mi az Egyházat? Mit adunk hozzá? 

Szeressük, elsősorban benne Istent, azután a 

Régieket, útitárs testvéreinket, és mindazokat, 

akiket Isten megbíz Benne bármivel is!  

3.) Isten terveire, hatalmára hálás szívvel 

csodálkozzunk rá! Végtelen türelmére és kitartására, 

ahogy elszenvedi az Egyházat, vezetőit és tagjait, 

még téged és engem is! Alázattal, hálával és 

szeretettel beszéljünk az Egyházról! Ebbe a 

lelkületbe pedig belefér a kritika, az aggódás, a 

féltés, néha a harag is, sőt pont ez az alázatos-hálás-

szerető lelkület hordozhatja el   jól  mindezeket! 
     sóskuti zoltán 


