
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 AZ ISTENTISZTELET LITURGIÁJA: 
 

   CSEND  
 Te, ki tartasz te királynak? Az életed mit mond erről? 

 

 Köszöntés 
 Kezdő ének: 119:1 („Az oly emberek…”) 
 

 Felnőtt konfirmáció  
és keresztelő (Pokorádi Katalin) 

 

 Főének: 264: 1;2;5 („Áldjad, én lelkem…”) 
 

  Fohász 
 Olvasmány [ középen] 
  Imádság 
 

 Igehirdetés előtti ének: 266:1  
(„Egek nagy Királya…”) 

 Alapige [ középen] 
   Igehirdetés* [ ld: túloldalon] 

*A kárpátaljai ifjúsági találkozón elhangzott 
előadás rövidített, átírt változata 

 

  Csend 
 Ráfelelő ének: KÉ 10 („Jézus, neved...”) 
  Imádság  
  Miatyánk  
 

  Hirdetések [ ld: jobboldalon]  
 

  Záró ének: : 367: 1;3  
(„Emeljük Jézushoz szemünk…”) 

  Áldás 
 HIMNUSZ 

 

 GYÜLEKEZETI HIRDETÉSEK: 
 
 
 

 Kedd 1000: Baba-Mama Kör 
 Szerda 900: Bibliaóra  

 Péntek 1700 IFI 2.-KonfIFI  
 Vasárnap 1000: Istentisztelet  
(közben nyáron gyermekmegőrzés) 

 
 

BESZÁMOLÓ: HBK záróalkalom; hittanoktatók 
megbeszélése; parókia látogatás; a lelkész-hp. 
kárpátaljai szolgálata 

A „Munkatársi Kódexről” 
Csoport Vezetők Köre záróalkalomról 
Szerda 1830: Kérdések órája 
Július 24-én lesz Úrvacsora osztás 
Az Istentisztelet előtti/eleji csendről… 
Szabó István th.h. ma Szigetszentmiklóson szolgál. 
Nyári kiemelt programjaink: 

GYÜLEKEZETI TÖBBGENERÁCIÓS HÉT: JÚLIUS 10-15. 
NAPKÖZIS TÁBOR HITTANOSAINKNAK: AUGUSZTUS 1-5. 

 
 
 

 SZÜLETÉSNAPOSOK KÖSZÖNTÉSE 

 

 OLVASMÁNY: Dán 3, 7-30 
 

 [Sadrak, Mésak és Abéd-Negó története] 
 
 
 
 
 

 ALAPIGE: : Dán 3, 16-18 
 

"Sadrak, Mésak és Abéd-Negó így válaszolt a királynak: Ó, 
Nebukadneccar! Nem szükséges, hogy erre bármit is feleljünk. Van 
nekünk Istenünk, akit mi tisztelünk [**]: ő ki tud minket szabadítani 
az izzó tüzes kemencéből, és ki tud szabadítani a te kezedből is, ó, 
király! De ha nem tenné is, tudd meg, ó, király, hogy mi a te 
isteneidet nem tiszteljük [**], és nem hódolunk az aranyszobor 
előtt, amelyet felállíttattál!" 
 

Budapest-Rákoskeresztúri 
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Keresztúri Református Misszió Alapítvány:

 18195998-1-42 

I S T E N T I S Z T E L E T ,   
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„ K i  a  k i r á l y ? ”  címmel 
 

Igét hirdetet:  Sóskuti Zoltán lelkipásztor  

Diakóniai munkacsoport:  Idősek és betegek látogatása, segítése: Kovács Lászlóné és Horváth Kálmánné  06-20-5301505;  kovacsnekornelia@hotmail.com  Fiatal házasok, kisgyermekes családok 
segítése: Kovács Zsófia  06-30-485-2623;  paszkal4@gmail.com  anyagi támogatás, munkakeresők segítése: Palásthy Zsoltné  06-20-999-4284;  palasthyc@t-online.hu  Imacsoport, imakérések: 
Cieklinski Sándorné  06-70-615-9149;  eva470313@gmail.com  Urnatemetőnk nyitva tartása:vasárnap 8.00-12.00; kedd 15.00-18.30; szerda 9.00-11.00 illetve 15.00-18.30; péntek 16.30-20.00    
Urnatemető ügyintézés: a kedden ill. szerdán 15.00-18.30 ügyintéző  Szabó Zsuzsa  707-2630;06-70-3216838  szzsueva@gmail.com       Istentiszteleti zene: Gyimesi Bence kántor ill. Sunday Band 
 

Sóskuti Zoltán lelkipásztor:  06-30-822-5435; parókia: 209-4267;  
 soskutizoltan@gmail.com Fogadó órája: szerda 15.00-18.30  
+ megbeszélt időpontokban   Szabadnapja: hétfő.  

Szabó István exm. teol. h.:  06-30-290-4128;  szi.ktur@gmail.com 
Fogadó órája: kedd 15.00-18.30 Szabadnapja: csütörtök. 

Dr. Hajdú Csaba főgondnok:  06-30-618-7651  
Kelemen Zoltán gondnok:  06-30-691-8098  kelemenzo@gmail.com 



 

Te, ki tartasz te királynak? Az életed mit mond erről? Kit 
tisztelsz? Kit félsz? Ki tartasz bírónak? Kinek 
engedelmeskedsz? Kit szolgálsz? 

 

1. Mit jelent az, hogy Isten Királyoknak királya? 
Sokszor elfelejtjük, hogy Istenben a királyok Királyával, 

az uraknak Urával van dolgunk... Miért baj ez? Megszegényít 
minket! Mert nem hisszük el, hogy hatalma van minden és 
mindenki felett; mert nem éljük meg, hogy mi az Ő 
Királyságában élünk; mert nem megyünk Hozzá ügyes-bajos 
dolgainkkal, nem Elé tárjuk a minket érő igazságtalanságokat; 
mert nem hódolunk Őelőtte; nem engedelmeskedünk Őneki! 

Pedig a Istenünk a királyok Királya, az uraknak Ura! 
Hiszen minden Istené; Isten kezében futnak össze a dolgok; 
Isten a legfőbb hatalom – az ítélet is Isten kezében van; Isten 
fényes, ragyogó tróntermében uralkodik.  

Mindezért, aki eléáll annak félnie [**] és tisztelnie kell; 
annak hódolni kell Előtte és dicsőítenie Őt; annak ALÁZATTAL 
kell közelítenie Őhozzá; annak csendben kell figyelni Őrá; 
annak Őtőle kell várnia a segítséget és bölcs bíráskodást; 
annak engedelmeskednie kell; annak hűségesnek kell lenni 
(maradni) Őhozzá. Gondoljunk bele, mi mindent jelent ez 
imáinkra, mindennapjainkra nézve! [**] 

Mindez jár a királynak – megkívántatik az alattvalóktól. A 
király hatalma adottság. Nincs mit vitatni rajta. 

Vizsgáljuk meg őszintén életünket! Vajon így 
gondolkodunk-e Istenről? Hisszük? Elhisszük? Valljuk? E 
szerint élünk? Így rendezzük be az életünket? Féljük, tiszteljük 
Őt? Hódolunk Őelőtte? Dicsőítjük Őt? Alázattal megyünk 
Őelé? Csendben figyelünk Őreá? Hozzá megyünk segítségért? 
Ráhagyjuk a bíráskodást bizalommal? Engedelmeskedünk 
Őneki? Hűségesek vagyunk Őhozzá? 

 

2. Mit jelent az, hogy Isten Szerethető Király? 
Azonban király és király között különbség van. (Erről szól 

az Ószövetség a királyok korát megmutatva vagy akár a 
magyar történelem.) Vannak jó királyok [példák]**, akiket 
szeret a nép, akikért rajong, akiknek kultusza lesz már életében, 
akiért akár meghalnak az alattvalók – és vannak rossz királyok 
[példák]**, akiknek fogcsikorgatva enged a nép, 
népszerűtlenek, utáltak és csak halálát várják vagy épp 
elősegítik… A jó királyokat szereti a nép. Arról meg vagyunk-e 
győződve, hogy Isten jó Király? 

Istennek egy régi nagy szolgája Kempis Tamás így vallotta 
meg, hogy Istenének szolgálni jó, hogy jó ez a Király: "…oly 
szegény és méltatlan létemre kegyes voltál szolgálatodba 
fogadni és kedves szolgáid közé sorolni (…) Lám, minden a 
tiéd, amim van, s amivel szolgállak. Valójában inkább te 
szolgálsz nekem, mint én teneked." (Kempis Tamás: Krisztus 

követése III./10.) Jézus Király volt. Mégis Ő szolgált nekünk! A 
lábmosás története (Jn 13) egészen megrendítő bizonysága ennek! 
Ha igazán figyelünk Jézus szavaira, tetteire, születésére és 
halálára, mi is erre csodálkozhatunk rá. Isten, a hatalmas, a Szent, a 
Király: egyrészt közel jött hozzánk, megérinthető lett [**]; másrészt 
életét adta értünk. Nincs még egy ilyen király a világon! Szinte 
himnuszra váltva, leborulva folytatja ez a XV. századi ember a imát 
- mert bizony az imádság végső célja ez, hogy magunkról 
megfeledkezve leboruljunk, csodáljuk és imádjuk az Urat:  „Uram, 
Királyom, aki a magasságban lakol: ,,Ó, mily nagy, Uram, a te 
édességednek bősége, amit azok számára tartogatsz, akik 
félelmedben élnek. Hát még mi vagy azoknak, akik szeretnek, akik 
egész szívvel neked szolgálnak? (...) [Abban] mutattad meg nekem 
legfőképpen szeretetednek gyöngéd hatalmát [**], hogy amikor még 
nem voltam, megteremtettél, mikor messze tévelyedtem tőled, 
magadhoz visszavezettél, hogy szolgálhassalak, s meghívtál engem 
szeretetedre. (...) Minden reményen fölül irgalmasságot gyakoroltál 
a te szolgáddal szemben, és minden érdemem fölött kegyelmedet, 
barátságodat nyújtottad. Mivel háláljam meg ezt a te kegyelmedet? 
(Kempis Tamás: Krisztus követése III./10.) 

 

3. Nem lehet két úrnak szolgálni 
A szerelem kizárólagos. Egy valaki fér bele. Nem tűr meg 

riválist, sőt természetéből adódóan is csak egy valaki felé 
irányulhat... Nem lehet valaki szenvedélyes Barca és Real szurkoló, 
Fradi és Újpest szurkoló... 

Aki Isten hatalmas, szerető, lenyűgöző jó Királynak látja, és 
szenvedéllyel viszontszereti, az nem szolgálhat a gonosznak, abban 
nem fér meg a sátán szolgálata! 

Mert harc folyik a világban! Harc folyik a győzelemért Isten 
serege és a gonosz serege között (a meccs eldőlt Krisztus halálával 
és feltámadásával - de a csata még folyik...) Harc folyik a 
világ(iasság) és a szent között (a mai Európában különösen is  Harc 
folyik benned és érted is: Istenhez tartozz vagy Istentől elszakítva 
élj - fontos ezt meglátni mindennapi küszködéseink mögött / felett! 
Döntöttél már arról, hogy melyik oldalon állsz? 

Az Ószövetség egyik három nagy hőse ezt jól tudta. Irtózatos 
volt rajtuk a nyomás, a külső kényszer - egyszerűbb megoldásnak 
bizonyult a behódolás a parancsnak: Ők mégis ellenálltak, 
hűségesek maradtak a maguk Istenéhez, a maguk királyához, tudva, 
hogy tényleg minden az Övé, hogy Ő a király felett álló Hatalmas 
Király. Azonban figyeljük meg, ott van szavaikban még emellett 
egy mélységes bizalom, ráhagyatkozás (amit aztán Jézus 
Gecsemáné kertben mondott imájában látunk viszont, csodálatosan 
kiteljesedve).  

Belül, összetört istenképűségünk repedezésein át, megromlott 
bensőnkben rengeteg kísértés támad: "szolgálj engem". 
Hasonlóképpen a külvilág is fényűzésével vagy ordító hiányaival is 

ezer meg ezer vágyat kelt bennünk: "szolgálj engem". A válasz 
minden esetben ez kell legyen nekünk is: "Van már Uram, van már 
Királyom, akit szolgálok, van egy Mennyei Ország, melynek 
megváltott és megbecsült tagja vagyok. Nem cserélem le ezeket!" 

Kempis Tamás ezt így fogalmazta meg imádságában: „A te 
kedvesed olyan természetű, hogy vetélytársat nem tűr maga mellett, 
egymaga akarja birtokolni szívedet, királyként elfoglalni azt saját 
trónusa gyanánt.” (Kempis Tamás: Krisztus követése II./7.) 
Mennyire tudjuk ezt komolyan venni?  

 

4. Hogyan állhatok ki Isten mellett a harcban? 
2010-ben egy kisváros, a gazdasági válság közepette, Jézust 

nevezte ki királyává, az Ő oltalma alá helyezték magukat, az Ő 
üzenete alapján akarván berendezni a városka életét. Érdekes, 
furcsa, talán megmosolyogtató, másoknak elgondolkoztató kis hír. 

Illés próféta a Kármel hegyi próféta versenyen ebben bizonyos 
[**] és ezt mutatja meg. Kiderül, mi a valóság, kinek van igazi 
hatalma, kinek lobban fel a láng az oltárán! 

Igen, van, hogy Isten megmutatja hatalmát. Sokáig úgy tűnik 
hallgat, távol van, "alszik", "nincs is"... Lehet gúnyolni, tagadni, 
úgy csinálni, úgy élni, mintha nem lenne... 

Így volt ez Saul király idejében is... Addig, amíg nem jött a 
filiszteusok ellen egy szenvedéllyel hívő fiatalember, Dávid, aki 
hittel és bizonyossággal így kiáltott filiszteus Góliátra: "Te karddal, 
lándzsával és dárdával jössz ellenem, de én a Seregek Urának, 
Izráel csapatai Istenének a nevében megyek ellened, akit te 
kicsúfoltál." 

Mert a hívő embert bántja, hogy Urát gúnyolják - és kiáll Érte 
hittel és bártan az ellenséges környezetben!  Igaz ez ránk? 

Ugyanakkor sajnos néha még a hívők is el tudnak 
bizonytalanodni: Hát hol van Isten? Miért nem tesz igazságot? 
Miért nem mutatja meg magát? Sokszor nem értjük - úgy néz ki, 
mintha "üres lenne az ég"... 

Azonban Isten a hívő szív számára betekintést ad arról, mi a 
végső valóság, ki is a király, 

A Jelenések könyve arról beszél, hogy a történelem végén 
minden és mindenki a helyére kerül.  

Felemeli a tekintetünket, elmondja, mi az igazi realitás, és 
elkápráztat, mint akik valódi trónterembe lépünk, és elámulunk, 
térdre hullunk!  Kiderül sokakról, akik hatalmasnak, jónak, 
királynak gondolták magukat, hogy rossz utat jártak, ami rossz 
célba vezetett, és világos lesz, hogy van fölöttük Valaki, akinél ott 
van az ítélet… Kiderül, hogy KI A KIRÁLY, és hogy Övé az 
uralom, Övé az utolsó szó – Jézus a kezdet és a vég, az első és az 
utolsó, az alfa és az ómega.  Előtte borul le mindenki, Ő van a 
középen, Övé az imádat, és a Kegyelmet Kapottak Serege 
leborulva, örömmel és SZERETETTEL tele dicsőíti énekkel, imával, 
szívvel a Mindenség Királyát: Jézust! 

 Sóskuti Zoltán 


