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 I S T E N T I S Z T E L E T  
2 0 1 7 .  J Ú N I U S  2 5 .  

 

 „ L E S Z - E  S Z Á M O N K É R É S  ? ”  címmel 

Igét hirdet: Sóskuti Zoltán lp.  

 

 

 OLVASMÁNY: ZSOLT 10   

 
 ALAPIGE: ZSOLT 10,4 ill. 13 

 
„Fennhéjázva mondja a bűnös: Nem lesz 
számonkérés, nincs Isten! Ez minden gondolata. (…) 

Miért vetheti meg Istent a bűnös? Miért mondhatja 
magában: Nem lesz számonkérés?!” 

 

 

 AZ ISTENTISZTELET LITURGIÁJA: 
 

  CSEND – Istentisztelet előtt 5 perccel 
▪ Hiszel abban, hogy lesz számonkérés? 

▪ Hiszed, hogy eljön az utolsó ítélet? 

▪ Hiszed és vallod, hogy Isten igazságos? 

  Köszöntés 
  Fennálló ének: 1:1 („Aki nem jár...”) 
  Fő ének: 235 („Hallgass meg minket...”) 

  Fohász  
  Olvasmány [ld. középen] 
  Imádság 
  Igehirdetés előtt: 174 („Atya, Fiú, Szentlélek…”) 
  Alapige: [ld. középen] 
 Igehirdetés [ld: túloldalon] 

  Csendes ima 
  Ráfelelő ének: KÉ 1 („A Mennyben fent…”) 
  Ima 
  Miatyánk 

  Hirdetések [ld. jobb oldalon] 

  Záróének: KÉ 16 („Mi tesz a bűntől tisztává…”) 
  Áldás 
  HIMNUSZ 

 

Szolgálat felelősök: Dr. Hajdú Csaba (főgondnok)  30-618-7651 Kelemen Zoltán 
(gondnok, honlap)  30-691-8098  kelemenzo@gmail.com; Horváth 
Kálmán (templomépület)  20-497-3354; Soltész Sándor (misszió)  70-597-
5395  sosan279@gmail.com; Janiné Vakulya Gabriella (pasztoráció)  30-
835-5427  gabijanine@gmail.com; Oláhné Nagy Anita (gyerekszolgálat)  
70-418-3745  o.nagy.anita@gmail.com; Dancsics Gábor (házasság-, 
családgondozás)   70-457-8043  dancsicsg@gmail.com; Szabados 
Ádámné (pénzügyek)  30-485-4056  drjutka@gmail.com 

További elérhetőségek: Kovács Lászlóné (Idősek és betegek 
segítése)  06-20-5301505;  kovacsnekornelia@hotmail.com; 
Kovács Zsófia (fiatal házasok, kisgyermekes családok segítése)  
06-30-485-2623;  paszkal4@gmail.com; Cieklinski Sándorné 
(Imacsoport)  06-70-615-9149;  eva470313@gmail.com; 
Szabó Zsuzsa (urnatermi ügyintézés)  707-2630;06-70-
3216838  szzsueva@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; JÚN.1. –AUG.31. péntek 18.00-20.00  ügyintézés: a kedden ill. szerdán 15.00-18.30 
 

Lelkipásztoraink: Sóskuti Zoltán lelkipásztor:  06-30-822-
5435; parókia: 209-4267;  soskutizoltan@gmail.com ill. 
sürgősebbekre: lp.rkeresztur@gmail.com Fogadó órája: 
szerda 15.00-18.30 + megbeszélt időpontokban;  
Kozák-Bella Virág beosztott lelkész:  06-30 581 7315; 
 bellavirag@gmail.com Fogadó órája: kedd 15.00-18.30 
+ megbeszélt időpontokban 
Honlapra írt cikket ide várjuk:   refkeresztur@gmail.com 
 

 GYÜLEKEZETI HIRDETÉSEK: 
 

 Ma  1530: Női Kör 

 Nyáron minden szerdán megtartjuk a Bibliaórákat –  
Istenünk megsegítő kegyelmében bízva –, a többi 
hétközi alkalmat ősszel szeretnénk folytatni 

 Ahogy a KonfIFIs és IFIs fiataljainknak is lesz nyáron 
alkalom, közösen, minden pénteken 1730–tól. 

 A 3. osztályosnál kisebb gyermekek számára 
szeretnénk gyerekmegőrzést biztosítani nyáron az 
Istentisztelet alatt – de csak azokon a vasárnapokon 
lesz erre lehetőség, amikor van előre (!!!) jelentkező 
erre a szolgálatra a szülők, gyülekezeti tagok közül. 
Google Drive-on követhető ez a szülők számára. 
További információ Oláhné Nagy Anitánál. 

 Kozák-Bella Virág lelkészünk Rákoscsabán szolgál a 
mai délelőttön. 

 Jövő vasárnapra tervezzük Horváth Evelin hatodéves 
hallgatónktól való elköszönést – bár még a táborban 
velünk lesz. 

 Egyházközségünknek ÚJ BANKSZÁMLÁJA van [ld: bal 
felső sarokban!] 

 JÚN.1. –AUG.31. péntekenként csak 18.00-20.00 között  
lesz nyitva altemplomi urnatemetőnk! 

 

SZÜLETÉSNAPOSOK KÖSZÖNTÉSE 

RENDSZERES ALKALMAINK:  
 Kedd 1000: Baba-Mama Kör  Szerda 900: Bibliaóra  
 Péntek 1730 IFI-KonfIFI  Vasárnap 900: Kánon Kör   

 Vasárnap 1000: Istentisztelet 

nyáron szünetelnek: Házi Biblia Körök; Kérdések órája; Férfi- és 
Női Körök; hittanórák; korosztályos gyerek-istentiszteletek; 

Fociedzés… – szeptembertől folytatjuk… 

mailto:szzsueva@gmail.com
mailto:soskutizoltan@gmail.com


 

BEVEZETÉS. Hiszel abban, hogy lesz számonkérés? Hiszed, 

hogy eljön az utolsó ítélet? Hiszed és vallod, hogy Isten 
igazságos? Elhiszed, hogy mindenki „elnyeri” végül a 
büntetését?  Súlyos kérdések ezek – és nagy jelentősége van 

annak mindennapjainkra nézve, minden pillanatunkra nézve, 

sőt egész világlátásunkra nézve, hogy mi a személyes 

válaszunk ezekre! 
 

  A ZSOLTÁRÍRÓ KIMONDJA: Nem érti Istent: miért mehet 

jól a bűnösöknek; miért legyinthetnek az Úrra; miért tűri ezt; 
miért nem áll az igazak mellé; miért nem szolgáltat az Úr 

igazságot személyesen neki? 

Ezek a mi kérdéseink is. Talán sokszor fogalmaztunk meg 

hasonlókat. Azonban a zsoltárok arra tanítanak, hogy ezeket 

a kérdéseket ne csak megfogalmazzuk, ne csak kimondjuk 

bele a világba – hanem ezeket IMÁDKOZZUK EL, vigyük 

Istenünk elé, Neki mondjuk el! Ezt is – és minden mást… A 

Zsoltárok könyve szavakat ad számunkra – szavakat ahhoz, 

hogy imádkozni tudjunk. 
 

  SOKSZOR AZT LÁTJUK: NINCS SZÁMONKÉRÉS, bárki 

bármit megtehet. Sőt, jobban van dolga annak, aki csal, 
átgázol másokon, félreteszi minden jóérzést, többszáz éves 

erkölcsi kapaszkodókat… A világi hatalomtól gyakran hiába 

várunk igazságot. Végül valahogy mindenki megússza. A jog 

sokszor nem az igazságot szolgálja.  

Ezt látjuk világmértetekben [**], országunkban [**] és 

személyes környezetünkben, munkahelyen, iskolában, 

családban [**] is…  
Ha így van, akkor logikusan mondhatjuk azt: „minek legyek 

becsületes”; vagy azt, hogy „úgyis mindenki így csinálja”; 
vagy ezt: „nincs mitől félnem, beleugrok…” [**] Ahogy 

József Attila is megírta: „Miért legyek tisztességes, kiterítenek 

úgyis?” Igazat énekeltünk akkor az 1. Zsoltárban? Ide 

kívánkozik az a borzalmas „temetői sláger”, mely így szól: 

„Csak a jók mennek el?” 

Sokszor a hívő embert is megcsalja a szíve, amikor egy-egy 

bűnnel vesződik, aztán feladja, beletörődik – mondván: 

„mindenki így csinálja”, „úgysem állja meg senki”. Nem 

vesszük komolyan, hogy az Élő Isten színe előtt állunk, Aki 

mindenek igaz bírája. 
 

  Gyakran éppen a kegyelemről szóló reformátori tanítás 
halványítja el lelkünkben azt, hogy ISTEN: ÍTÉLŐ ISTEN! 

Luther Tízparancsolatról írott sorait olvasgattam. Minden 

magyarázatot így kezd: „Ha Istent féled és szereted.” Értjük? 
Istent nemcsak szereti a hívő ember, hanem közben tudja, 

hogy KI ELŐTT ÁLL: „Coram Deo” – ahogy azt eleink 

mondták –, azaz szüntelen Isten jelenlétében, Isten színe előtt 

élem az életem. 
Istent a Szentírás úgy mutatja be, mint aki minden lát, 

„átlát”; ismeri a szándékainkat; eltitkolt bűneinket; azt is 
tudja, amit senki nem lát; aki lelkünk mélyéig „lelát”…  

Jézus maga is így mutatkozik be – gondoljunk csak a 

samáriai asszonnyal való beszélgetésére [**], vagy az Őt 
beugratni készülő írástudókkal való vitáira [**]…! 

 

  [Kössük össze az eddig elindított szálakat!] Ha Isten 
mindent lát és igaz, hatalmas Bíró, akkor miért nem kéri 

számon a bűnösöket, miért nem áll az igaz mellé, miért ússzák 

meg a bűnösök? 

Hadd hívjam fel valamire a figyelmet – válaszadás előtt! 
Milyen érdekes, amikor politikusokról, gazdagokról, 

bűnözőkről, vagy éppen az elviselhetetlen szomszédunkról, 

gonosz rokonunkról van szó, „rázzuk az öklünket” ítélet után. 

Amikor minket ér a kár, azonnal igazságért kiáltunk. Amikor 

mások bűneit látjuk, azonnal ítéletet hozunk – „biztos, ami 

biztos”… 

Amikor azonban a mi bűneikről van szó, amikor mi 

érdemelnénk Istentől büntetést, két dolgot csinálunk 

leginkább. Az egyik: bagatelizálunk, magyarázkodunk, 

egyszerűen felmentve magunkat… A másik: Isten 

kegyelmében reménykedünk, sőt sokszor inkább igaz hit 

nélkül, egyszerűen csak a „vajszívében”, mondván: „úgyis 

jó”, „úgyis végül mégiscsak megkönyörül”… Furcsa, nem…? 
[Ezek után, jöjjön hát a válasz végre!] Értsük meg jól: akár 

másokról, akár rólunk, akár címeres gazemberekről, akár 

tisztes(nek látszó) polgárokról van szó, akár 
templomkerülőkről, akár hívőkről, ISTEN MÁR 

VÉGREHAJTOTTA AZ ÍTÉLETET MINDNYÁJUNKON! Igenis van 

következménye a világ romlottságának, mások bűneinek és az 
enyéimnek is! Ennek is súlya van! Igen nagy! Erről szól Jézus 

keresztje! Ez az Evangélium! Ez a reformátori hit alapja, 

legfőbb fundamentuma! Ez ma a legfőbb válaszom a feltett 

kérdésekre is. 
 

  DE VIGYÁZZUNK! FÉLRE NE ÉRTSÜK! [Hadd mondom így:] 

Csak az „ússza meg” a számonkérést, aki ezt hiszi és vallja, 

aki mélyen átélte és beleremegett a szíve abba, hogy Jézus 
halt meg érte a kereszten. Barabbás helyett Jézus. Helyettem 

(is) Jézus! Mert LESZ ÍTÉLET! Ugyanez a Jézus megígérte, 

hogy visszajön az idők végezetén, és ítélni fog! Ez is a 

reformátori hit pillére! Csakis az kap kegyelmet, akire Jézus 

azt mondja: „őt ismerem”. Azt ismeri Jézus majd, aki itt a 

földi pályán megismerte igazán Jézust. 

VIGYÁZZUNK, FÉLRE NE ÉRTSÜK! Itt a földi életben látszólag 

nincs igazság. A fő elszámolás nem itt van. Hiszen, ha Isten 
minden bűnt megbüntetne, már rég nem élne senki, mi sem 
ülnénk itt, te sem élnél! Amikor tehát Isten bosszújáért 
„lengeted az öklöd az ég felé”, látva a világot, az embereket, 

vigyázz, mert ha igazán lecsap Isten bosszúja, téged is porrá 

zúz! Isten így nem büntet! [**] 

Igen, megtörténik időnként itt a földi életben is, hogy Isten 

bizony ítéletet hoz egy-egy ember felett. Ám ezt számunkra 
kiszámíthatatlan módon teszi, az Ő terve, döntése szerint, 

amibe nem enged nekünk betekintést. [**] Leginkább Ravasz 

Lászlónak van igaza, amikor azt írja: „Saját bűneinkből van 
fonva az az ostor, amivel Isten ver bennünket.” Igen, gyakran 

a Mindenható nem ment meg bennünket bűneink, rossz 

döntéseink, felelőtlen életünk következményeitől – nem menti 

meg a lelkünket, a testünket, sőt sokszor az életünket sem! 

[**] Ha ilyet látunk, nem a mi dolgunk az ítélkezés, hanem 

Istené. Isten ítéletét látva a mi dolgunk ez: a magunkba nézés, 

a bűnbánat és az alázat! 
HÍVŐ TESTVÉREIM! VIGYÁZZATOK, FÉLRE NE ÉRTSÜK! 

Nem mindegy, hogy naponta hogyan élünk! Ha Kegyelmet 

is kapunk, de mindenről számot kell adjunk – erről beszél az 

egész Újszövetség! Majd ott szégyenkezünk…! A hívő élet 

ezért mindig alázatos, mert tudja, hogy csak Isten Kegyelme 

tartja meg, egyébként „simul justus et peccator”, azaz 

egyszerre igaz (megigazult) és bűnös – ahogy reformátor 

eleink mondták. 
 

BEFEJEZÉS   Hadd hangozzanak el a kérdések újra!] 

Hiszel abban, hogy lesz számonkérés? Hiszed, hogy eljön az 
utolsó ítélet? Hiszed és vallod, hogy Isten igazságos? 
Elhiszed, hogy mindenki „elnyeri” végül a büntetését? Látjuk 

már talán, nem mindegy, hogy mi a személyes válaszunk 
ezekre! Ahogy az sem mindegy, hogy Krisztusban, 

Krisztussal, vagy nélküle keressük ezekre a választ. [Az 

Ószövetség világa még más – Krisztus előtt…]** 

A zsoltár a vége fele egyre inkább hangot kap a bizalom. 

Hiába mondja a bűnös, hogy „az Úr nem lát és nem kéri 

számon a bűnt”, a zsoltáríró tudja és vallja, hogy Isten lát, és 

számon kéri a bűnt. A zsoltár istendicsérettel (himnusz) 
végződik: Isten Király! Az ítéletet Isten, az örök Király 

magának tartotta fenn. Formálja át Isten imáinkat a zsoltáros 

kérdéseitől és kéréseitől indulva alázatos, hittel, Krisztussal 
teli imákra! 

 

 Sóskuti Zoltán 


