
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Budapest-Rákoskeresztúri  
Református Egyházközség 

Bp. 1173 Pesti út 31.   
weblapunk: k ere sz tu r .wbi .hu  

Bank: OTP 11784009-22222820  

Keresztúri Református Misszió Alapítvány: 
 18195998-1-42   

 
 

 

I S T E N T I S Z T E L E T  
2 0 1 7 .  A U G U S Z T U S  2 7 .  

„ Nem vagyunk a meghátrálás emberei” címmel 
Igét hirdet: Sóskuti Zoltán lp. 

 

 OLVASMÁNY: ZSID 10, 19-39 

(ld: az Igehirdetés szövegében  
dőlt betűvel, versszámmal a túloldalon!) 

 
 

 ALAPIGE: ZSID 10, 38-39 

 
„Az én igaz emberem pedig hitből fog élni, és ha meghátrál, 

nem gyönyörködik benne a lelkem.” De mi nem a 
meghátrálás emberei vagyunk, hogy elvesszünk, hanem a 
hitéi, hogy életet nyerjünk.” 

 

 

 

 

 AZ ISTENTISZTELET LITURGIÁJA: 
 

  CSEND – Istentisztelet előtt 5 perccel 
A hit embere vagyok vagy a meghátrálásé? 

 

  Köszöntés 
  Fennálló ének: 81:1-2 („Örvendezzetek…”)  
 

  Fő ének: KÉ 3(„egyedül csak Te v agy..”) 
 

  Fohász  
  Olvasmány [ld. középen] 

  Imádság 
  Igehirdetés előtt: KÉ 15  („Mint szarvas…”)   
 

  Alapige [ld. középen] 
 Igehirdetés [ld: túloldalon] 
 

  Csendes ima 
  Ráfelelő ének:  393 („Ne csüggedj el…”) 
  Ima 
  Miatyánk 
 

  Hirdetések röviden [ ld: jobboldalon]  
 

  Záróének: 471 („Fel barátim…) 
  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 
 

Lelkipásztorunk: 
Sóskuti Zoltán  06-30-822-5435; parókia: 209-4267;  
 sürgősebb levelekre: lp.rkeresztur@gmail.com  
 soskutizoltan@gmail.com  
Fogadó órája: szerda 15.00-18.30 + megbeszélt 
időpontokban 

Gyül-i tagok írásait  ide várjuk: 
 refkeresztur@gmail.com 

 
 
Honlapra írt cikket ide várjuk:   refkeresztur@gmail.com 
 

 

 GYÜLEKEZETI HIRDETÉSEK: 
 

 A korosztályos gyermek-Istentiszteletek a Hittanos 
Évnyitó Istentisztelet után (jövő vasárnap!) után 
indulnak majd el 

 A KonfIFI alkalmak szeptember 15-től indulnak  

 A többi alkalom is hamarosan indul, bővebben később 

 Rendszeres alkalmaink ld. jpobb felső sarokban  

 GYÜLEKEZETI BUSZOS KIRÁNDULÁS: OKTÓBER 8. 

Útvonal: Martonvásár – Lovasberény - Székesfehérvár 

 A gyülekezeti LELKI KÖNYVTÁR hirdetése 

 A gyülekezeti újság szerkesztése is megkezdődött… 

 Megnyitottuk temetőnk "A" szektorát 50 éves 
konstrukcióban 

 ÚJ BANKSZÁMA számunk bal felső sarokban! 

 Egy gyül-i tagunk idős műtött rokona mellé keres 
szakképzett ápolót egész napos segítségre átmenetileg 

– megfelelő díjazás ellenében. 
 

 

Egész napos MUNKATÁRSI CSENDES NAP  

minden jelenlegi és leendő munkatársnak 

szeptember 10. vasárnap 830-tól 1700-ig 

közös reggelivel és ebéddel (reggeliről gondoskodunk; 
ebédre, amit hozunk, azt eszünk és iszunk) 

 
 

 

 

SZÜLETÉSNAPOSOK KÖSZÖNTÉSE 
 

 

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

 Vasárnap 1000: Istentisztelet 

s z e p t e m b e r b e n  h a m a r o s a n   ú j r a  i n d u l n a k :  
KonfIFI; Házi Biblia Körök; Imaalkalom; Férfi- és Női alkalmak; 
hittanórák; korosztályos gyerek-istentiszteletek; Fociedzés… 

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


BEVEZETÉS: Az iskolai válogatott focicsapatban – bármilyen 

furcsa is – én voltam a kapus. Egyet megtanultam a sok 

kapott gól és azért több elhárított közepette: ha egyszer már 

kiindul a kapus a közeledő támadóra vagy beívelt labdára, 

akkor a legrosszabb, ha elbizonytalanodik, meghátrál – akár 

egy pillanatra is. A lelki életben is veszélyes lehet a 

meghátrálás! Ijedtség, elbizonytalanodás, félelem gyakran 

okozzák ezt. 

1. 

Elindul valaki Isten keresésére és megtorpan. [**] Már 

majdnem megtér, de halogatja mégis. [**] Istennel 

megbékélve, elkezd valaki az Úr útján járni, de egyszerre 

megáll, hátra néz. [**] Elhív az Úr a szolgálatra, de jönnek 
nehézségek, és visszahőkölsz. [**] Megértesz valamit a 

Bibliából, valamire hív az Úr, elindulsz, aztán mégsem 

cselekszed meg.  Elkezdesz harcolni magadban a rosszal, 

bűnökkel, nehéznek találod, feladod. 

Halljuk csak újra ezeket a szavakat: megtorpan; halogatja; 

megáll, hátra néz; visszahőkölsz; mégsem cselekszed meg; 

feladod. Rossz ízük van…, csupa vereséget, gyávaságot, 

meghátrálást tükröznek… 

Ha elindulsz felfele, ne nézz vissza, ne nézz le, menj, meg 

ne hátrálj! Igen, mi nem vagyunk, nem lehetünk a 

meghátrálás emberei, hanem a hitéi. A kettő együtt sem 

lehetünk, mert kizárják egymást! Vajon melyik jellemez téged 
inkább? 

E kettő ugyanis élesen különbözik. Az előbbi emberi 

erőforrásokra támaszkodik, a másik Istentől nyeri erejét. Az 

előbbi hol előre, hol hátra néz, míg a másik messze lát! 

A hit embere kitart: egyedül azért, mert Istenre néz! Mint a 

járni tanuló gyerek az őt váró szülői ölelő karokra és biztató 

mosolyra. Így vár és biztat Isten az út végéről… Csak 

reménység által el kell látni odáig – előre kell nézni és így 

messze, messzebbre látni! 

2. 

Lássuk, hogyan mélyíti el mindezt a kontextus, melyben áll 

ez a megállapítás: „De mi nem a meghátrálás emberei 

vagyunk, hogy elvesszünk, hanem a hitéi, hogy életet 

nyerjünk”! A fejezet e részletének ezt a címet adták: 

„Meghátrálás nélkül ragaszkodjunk a reménység 

hitvallásához” – szép összefoglalás. 

„ 
 19 Mivel tehát, testvéreim, bízhatunk abban, hogy 

bemehetünk a szentélybe Jézus Krisztus vére által,  

20 azon az új és élő úton, amelyet ő nyitott meg előttünk a 

kárpit, vagyis az ő teste által” 

- Vagyis bejuthatunk Isten legszentebb jelenlétébe, 

közvetlen utunk lehet Hozzá Jézus Urunk keresztáldozata 

révén! Akkor, ott, az első Nagypénteken a kárpit kettéhasadt! 

Nagyon beszédes ez, óriási jelentősége van! [**] A hitünk 

nagyon mélyről, a Szentek Szentjéből táplálkozhat! 

 

„21 és mivel nagy papunk van az Isten háza felett:” 

- Vagyis van közbenjárónk, nem vagyunk egyedül 

harcainkban, van kihez fordulnunk, van egy „biztos 

kapcsolatunk”, (vagy talán, kissé fura párhuzammal) „tuti 
protekciónk”! 

 

  „22 járuljunk azért oda igaz szívvel és teljes hittel, mint 

akiknek a szíve megtisztult a gonosz lelkiismerettől,” 

- A hit embere szíve tiszta, megtisztított, így oda mer járulni 

a Szent trónja elé – ahol egyénként elégne… 

 

  „23 a testét pedig megmosták tiszta vízzel. A reménység 

hitvallásához szilárdan ragaszkodjunk, mert hű az, aki ígéretet 

tett.” 

- A hit embere tudja, hogy olyan adta neki ígéretet, aki hű! 
Ezért bízik és ragaszkodik, mint a legjobb baráthoz, vagy mint 

igaz szerelmeséhez az ember! [**] 

 

 „24 Ügyeljünk arra, hogy egymást szeretetre és jó 

cselekedetre buzdítsuk. 

25 Saját gyülekezetünket ne hagyjuk el, ahogyan egyesek 

szokták, hanem bátorítsuk egymást annál is inkább, mivel 

látjátok, hogy közeledik az a nap.” 

- A hit embere benne gyökerezik egy gyűlekezeti közösségbe, 

annak ,szeretet-hálójában”. Ezért, ha meghátrálna is, ez a háló 

védi, erősíti! 
 

 „26 Mert ha szándékosan vétkezünk, miután megismertük az 

igazságot, akkor nincs többé bűneinkért való áldozat,  

27 hanem az ítéletnek valami félelmes várása, amikor tűz 

lángja fogja megemészteni az ellenszegülőket. 

28 Ha valaki elveti Mózes törvényét, az két vagy három tanú 

vallomása alapján irgalom nélkül meghal.” 

29 Mit gondoltok: mennyivel súlyosabb büntetésre lesz méltó 

az, aki Isten Fiát lábbal tiporja, a szövetség vérét, amellyel 

megszenteltetett, közönségesnek tartja, és a kegyelem Lelkét 

megcsúfolja? 

30 Mert ismerjük azt, aki így szólt: „Enyém a bosszúállás, én 
megfizetek.” És ismét: „Az Úr megítéli az ő népét.” 

31 Félelmetes dolog az élő Isten kezébe esni.” 

- A 26-31. versek ijesztőek, de sokan félreértik. Itt nem a 

becsúszott ilyen-olyan bűnökről van szó! Még csak nem is arról, 

amikor sajnos tudva-tudván-mégis valamilyen vétket elkövetünk. 

Itt a hittagadásról van szó!  Arról, amikor legyint valaki Krisztus 

érte hozott áldozatára, amit egyszer már megkapott, megértett, és 

mégis tudatosan megtagadja, utólag "átírja" , netán gúnyolja!  

A bűn itt tehát nem eseti bűn, hanem a lázadás állapotába való 

tudatos, életvitelszerű visszahelyezkedés, visszarendeződés. A 

hittagadás olyanfajta meghátrálás, ami rettenetes visszaélés a lélekre 

bízott kincsekkel, és így rettenetes felette az ítélet is. Miért? Mert 

nincs benne töredelem, bűnbánat. Ezek nélkül pedig senki sem 

mehet a hatalmas élő Isten színe elé! 
[Hadd próbáljam még példákkal megvilágítani ennek 

képtelenségét!] Isten tanít minket. Beavat. [**] Mint szülő gyermekét 

biciklizni, mint korrepetáló tanár a bukott diákját a számolásra, mint 

edző a sportolót – és ha elrontjuk, újrakezdi, folytatja, biztat: „ne add 

fel, ne hátrálj meg, ne fordulj innen most már vissza”. De ha te 

ledobod örökre a biciklit, sosem fogod megtapasztalni a 

kerékpározás örömét! Ha rácsapja a diák a korrepetítorra az ajtót és 

nem megy többet, nem fog tudni számolni. Ha valaki nem hajlandó 

erőfeszítést tenni, és otthagyja az edzést, sosem lesz sportoló. Ha 

valaki Istenre vágja rá az ajtót (nem egyszer, dühében, hanem 

komolyan és örökre), abból nem lesz örök élet! [**] 
 

 „32 De emlékezzetek a korábbi napokra, amelyekben miután 

megvilágosodtatok, sok szenvedéssel teljes küzdelmet álltatok ki.  

33 Mert gyalázásokkal és gyötrésekkel nyilvánosan 

megszégyenítettek titeket, és társaikká lettetek azoknak, akikkel 

ugyanez történt.” 

- Vagyis a hit embere kipróbált, vállalja a küzdelmet és a 

szenvedést - nem hátrál meg! [**] 

 

 „34 A foglyokkal is együtt szenvedtetek, és vagyonotok elrablását 

is örömmel fogadtátok, mivel tudtátok, hogy nektek értékesebb és 
maradandóbb vagyonotok van. 

35 Ne veszítsétek el tehát bizalmatokat, amelynek nagy jutalma 

van.” 

- A hit embere ugyanis tudja, mi az igazi érték, és ez felülírja az 

elszenvedett veszteség feletti bánatát: tudja, hogy van maradandó 

értékes kincse, ami vár rá! [**] 

 

 „36 Mert állhatatosságra van szükségetek, hogy Isten akaratát 

cselekedjétek, és így beteljesüljön rajtatok az ígéret:  

37 „Mert még egy igen-igen kevés idő, és aki eljövendő, eljön, és 

nem késik.” 

- Állhatatosság, kitartás, erre van szüksége a hit emberének... 
Erre pedig az Eljövendő Krisztus adhat erőt. [**] 

 

 „38 Az én igaz emberem pedig hitből fog élni, és ha meghátrál, 

nem gyönyörködik benne a lelkem.” 

39 De mi nem a meghátrálás emberei vagyunk, hogy elvesszünk, 

hanem a hitéi, hogy életet nyerjünk.” 

 Sóskuti Zoltán 


