
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

B U D A P E S T - R Á K O S K E R E S Z T Ú R I  R E F O R M Á T U S  E G Y H Á Z K Ö Z S É G  
  B p .  1 1 7 3  P e s t i  ú t  3 1 .       w e b l a p u n k :  k e r e s z t u r . w b i . h u  

   Bank: OTP 11784009-22222820      Keresztúri Református Misszió Alapítvány: 18195998-1-42 

 Lelkipásztorunk: Sóskuti Zoltán  06-30-822-5435; parókia: 209-4267;  soskutizoltan@gmail.com;  sürgősebb levelekre: lp.rkeresztur@gmail.com    

Fogadó órája: szerda 15.00-18.30 + megbeszélt időpontokban   Szabadnapja: Csütörtök     Gondnokunk: Dr. Hajdú Csaba  30-618-7651 

 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  (nyáron: 18.00-20.00) 

 ügyintézés: a kedden ill. szerdán 15.00-18.30 Szabó Zsuzsánál  707-2630;06-70-3216838  szzsueva@gmail.com  
 

 
 

 AZ ISTENTISZTELET LITURGIÁJA: 

 

  CSEND – Istentisztelet előtt 5 perccel 

➢ Ráhangoló kérdés:  

 Mennyire veszem komolyan Isten szavát a 

mindennapokban? 

Hogy érint engem Isten kegyelmi kiválasztása? 

  Köszöntés 

   Fennálló ének: 24:1  
(„Az ÚR bír ez egész földdel…”) 

  Fő ének: 272 („Mind jó amit Isten tészen…”)  

 

  Fohász  

  Olvasmány (ld. középen  ) 

   Imádság 

 

  Préd. e. ének: KÉ 24 („Tégy újjá lelkem mélyén…”) 

  Alapige: (ld. középen  ) 

 Igehirdetés [ld:  a túloldalon] 

 

  Csendes ima 

  Imádság 

  Miatyánk 

 

  Hirdetések (ld. jobb oldalon  ) 

  Születésnaposok köszöntése 

 

Záróének: KÉ 2 („Csak Benned…”) 

  Áldás    

  HIMNUSZ 

 

 

 GYÜLEKEZETI HIRDETÉSEK: 

 

 E héten volt Templomunk 

alapkőletételének évfordulója: 1995. július 

26.  

 Köszönjük a sok segítséget a 

munkatársaknak az épületen belüli 

rendcsinálásban 

 A héten búcsúztunk Sántha Béláné 

Irénkétől és Szabó Miklósné sz. Maurer 

Máriától.  Isten vigasztalását kérjük a 

gyászoló családoknak! 

 Jövő heti alkalmaink:  

 Kedd 1000 Baba-Mama Kör  Péntek 

1700 Közös IFI  Vasárnap 830: Imacsoport 

Vasárnap 1000: Istentisztelet  

  A szerdai bibliaórák elmaradnak – 

legközelebbi alkalom: augusztus 15. 830 

 A nyári gyerek megőrzésre várjuk a 

szolgálókat – ld. táblázat a 

templomajtóban! Akik ebben 

szolgálnak, kérjük, 945-re érkezzenek 

meg! 

 Úrvacsora legközelebb: augusztus 19. 

 Lelkipásztorunk szabadságon lesz 

augusztus 12-ig. 

II SS TT EE NN TT II SS ZZ TT EE LL EE TT   

 2018. JÚLIUS 29.  
„Isten botránya” címmel 

 Igét hirdet, Sebőkné Babos Boglárka lelkipásztor 

   O L V A S M Á N Y :  R Ó M .  9 ,  6 - 2 0  
Nem mintha Isten igéje erejét vesztette volna. Mert nem tartoznak 

mind Izráelhez, akik Izráeltől származnak, és nem mindnyájan 

Ábrahám gyermekei, akik az ő utódai, hanem amint meg van írva: 

„Aki Izsáktól származik, azt fogják utódodnak nevezni.” Azaz 

nem a testi származás szerinti gyermekek Isten gyermekei, hanem 

az ígéret gyermekei számítanak az ő utódainak. Mert így szól az 

ígéret: „Abban az időben eljövök, és fia lesz Sárának.” Sőt, 

Rebeka esetében még inkább, aki egy férfitól fogant fiakat, 

Izsáktól, a mi atyánktól. Amikor ugyanis még meg sem születtek 
gyermekei, és nem tettek semmi jót vagy rosszat, de hogy 

Istennek az ő kiválasztáson alapuló elhatározása érvényesüljön, 

nem a cselekedetek alapján, hanem az elhívó akarata szerint, már 

akkor megmondatott Rebekának, hogy „a nagyobbik fog szolgálni 

a kisebbiknek”, amint meg van írva: „Jákóbot szerettem, Ézsaut 

pedig gyűlöltem.” Mit mondjunk tehát? Igazságtalan az Isten? Szó 

sincs róla! Hiszen így szól Mózeshez: „Könyörülök, akin 

könyörülök, és irgalmazok, akinek irgalmazok.” Ezért tehát nem 

azé, aki akarja, sem nem azé, aki fut, hanem a könyörülő Istené. 

Mert így szól az Írás a fáraóhoz: „Éppen azért emeltelek trónra, 

hogy megmutassam rajtad hatalmamat, és hogy hirdessék nevemet 
az egész földön.” Ezért tehát akin akar, megkönyörül, akit pedig 

akar, megkeményít. Azt mondod erre nekem: „Akkor miért 

hibáztat mégis? Hiszen ki állhat ellene akaratának?” Ugyan ki 

vagy te, ember, hogy perbe szállsz az Istennel? Mondhatja-e 

alkotójának az alkotás: „Miért formáltál engem ilyenre?”  

 

  A L A P I G E :  R Ó M  9 ,  3 3  

„Íme, elhelyezem Sionban a megütközés kövét, a 

megbotránkozás szikláját, és aki hisz abban, az nem 

fog megszégyenülni.” 
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Bev.: (…) 

1. A kockázat botránya 

A zsidók a törvény betartásával biztosra akartak menni, bebiztosítani magukat az üdvösségbe, az 

Istennel való közösségbe. De nem a tiszta szívből jövő engedelmességgel, hanem a törvény 

szétszedésével, átértelmezésével, hogy abba teljes mértékben beleférjenek. Ez valahol csalás. 

Hisz érezhették, hogy hajszálpontosan ők se tudnak belőle mindent betartani. 
 De aki bebiztosítja magát, az kizárja az életet. Nem életszerű, amit csináltak, mert az élet maga 

amit Isten adott: kockázatos. Kockázatos onnantól hogy megfoganunk, ki vagyunk téve 

veszélyeknek: betegségnek, bajnak, mások hatásána. Aki ki akarja zárni a kockázatot az életet 

zárja ki, és az Élet Urát. Az ő bebiztosításuk a „majd én” hozzáállás: Majd én megoldom, 

elintézem, úgyis csak az a biztos, amit én teszek. Vagyis: Nem bízták Istenre az életüket.  Nem 

tették ki magukat akaratának. Azzal hogy ízekre szedve „betartották” tulajdonképpen azt 

kommunikálták: „Nem félek tőled Isten, ebbe már nem tudsz belekötni, tökéletes vagyok.”  Pál 

azért ennyire provokatív itt: „Jákóbot szerettem Ézsaut gyűlöltem” mert épp azt akarja 

hangsúlyozni: Ember számolnod kell Isten szuverén akaratával! A farizeusok nem számoltak 

Isten akaratának kockázatával, annyira belefeledkeztek saját tökéletes cselekedeteikbe hogy épp 

azt hagyták ki a számításból akinek eredetileg meg akartak felelni. 
Isten nem akarja, hogy biztosra menjünk. Isten olyanná alkotta az Élet szabályait hogy abban 

van kockázat, azt nem lehet kiszedni, mert akkor meghal az élet. Mert ebben a kockázat 

vállalásban van a mi kiszolgáltatottságunk, és az Ő cselekedete, az Ő hatásköre, ahol egyértelmű 

hogy Ő munkálkodik! Ahol görbül a tér, ott van Isten. Ahol pont nem esik le a pohár az asztal 

széléről, ahol pont nem csattan össze két autó… A farizeusok ezt akarták kizárni, és a maguk 

cselekedeteire tenni a hangsúlyt.  

Pedig Isten a kockázat Istene. Már a teremtésnél azzal, hogy a jó és rossz tudásának fáját 

odateszi az ember elé vállalja a kockázatot! Miért? Mert Ő nem kényúr, aki kiiktatja az 

ellenállókat, hanem aki vállalja a bűn kockázatát is. Melyik író hagyná, hogy szereplője kivegye 

kezéből a tollat és kiírja őt a történetéből? Ő vállalta a kockázatot, mert azt akarja, szabadon 

szeressük, nem pórázon. Mert Neki mi kellünk, és nem csak valami belőlünk. Aki kizsarolja a 

szeretet, az nem szeret. 
Mert Isten a kockázatok mentén végzi el tervét. A kockázat botránya, hogy nem tudom mi lesz, 

nem tudom Isten merre visz. És ebbe belefér az üldözés, a nehézség, a betegség, a halál. 

PÉLDÁK: Noé, Mária…Isten nem garantál jó létet követőinek, nem azért van, hogy nekünk egy 

jó életet adjon minél kevesebb bajjal.  Ma azt a világot éljük, ahol a kockázatokat minél kisebbre 

próbálják redukálni. Merjük-e vállalni a kockázat botrányát ma, hogy kitesszük magunkat 

akaratának? Merünk-e így élni, vagy csak akkor vállaljuk már fel Istent kifelé mikor biztosan 

bejött, amit mondott? Merjük-e vállalni a hit kockázatát, hogy nem látjuk Isten tervét, mégis 

megyünk amerre Ő hívott? Vagy bebiztosítjuk magunkat kizárva minden rizikófaktort, és 

egyben Istent is az életünkből? 

2. A rászorulók botránya 

Isten mindig a kicsit, a gyengét a megvetettet választja ki, miért? Ő is olyan, aki mindig a 

gyengébbnek szurkol? Ézsauval szemben Jákóbot: az elsőszülettel szemben a kicsit, az erős 

vadász helyett a kis csalót. A maradékot az erős nemzettel szemben. Isten azért választja ki a 

kicsinyeket  hogy megszégyenítse a nagyokat, hogy hatalma nyilvánvaló legyen, mert azok nem 

félnek az emberek előtti szégyentől! Mert azok nélküle úgysem mennének semmire! Nincs 

pénzük, hatalmuk, befolyásuk, nem szépek és sikeresek. Senkik. Akik koldulják az Istent. 

Akiknek Isten nem egy opció a sok közül, hanem az egyetlen. Már ez a tény is botrány, hogy a 

lelki szegény örökli a mennyek országát, és nem a sikeres, erkölcsös, valamit felmutató, hanem a 

senki. Az, aki tudja koldulni Istent. De a legnagyobb botrány, hogy Jézus is ilyenné lett! Akinek 

nevére minden térd meghajol, egy félrerugdosott kővé lesz, egy megvetett, lenézett alak, akit meg 

lehet ölni. (…) Ő mint szegletkő, amely két főfalat összefog: zsidókat és pogányokat, amire az épület 

épül, nem egy kis tégla, kő darab ami helyettesíthető. Ő az alapkő! Ezt a követ vetették meg, Isten 

mégis Őrá épít! De hogy lett Jézus megvetendő? Úgy hogy megvetendőként jött el. Mert innen tudott 

kapcsolódni az Atyához. Még Jézus sem próbált meg úgy ember lenni, hogy nem szorul rá az Atyára. 

Mert ez a rászorulás a hit alapja. Hogy úgy élek, tudom hogy nekem nem megy, mert nem tudom 

betartani a törvényt, mert nem tudok magamtól jobb lenni, hiába próbálok változni. De nem is 
magamra számítok, mert nem is én vagyok a lényeg, hanem az a hatalmas Úr, akinek akarata előtt 

meghajlik a föld. Akinek akarata érvényesül a hatalmasakkal szemben is, Ő számít, nem én, és ebben 

épp az én törékenységemet akarja használni. (…) Minél egyszerűbb vagyok, minél áttetszőbb, 

kevesebb az én, annál több a hely bennem Krisztusnak! Még Jézus is megüresítette önmagát, szolgai 

formát vett fel. Egyszerű lett! Még Ő is imádkozik, még Ő is erőt kér a Gecsemáné kertben.  

Rászorulónak lenni kiakasztó, mert emlékezteted a többieket hogy ők is azok, akármekkora is a 

szájuk. Ezért a rászoruló irritáló. Azzal kezdeni kell valamit. Jézus kínos, mint aki szenvedett, 

meghalt. Isten koldusának lenni, megüresítve élni botrány egy olyan világban ahol mindenki minél 

több akar lenni és minél többet birtokolni. 

3. Az engedelmesség botránya 

A farizeusok nem engedelmesek, hanem a maguk akarata, értelmezése szerint cselekszik a törvény 

betűjét, de nem azt teszik amit Isten kér, hanem amit ők akarnak. Úgy tartják be a törvényt, ahogy ők 

akarják, ahogy nekik kényelmes.  Engedelmesség az, amikor valaki kér valamit tőlem, és én azt úgy 

teszem meg ahogy Ő azt kérte. Nyílván Isten törvényét ilyen maradéktalanul senki nem töltheti be. 

De az Isten botránya, hogy azok az elrontott életű bűnösök, mint Ráháb a prostituált, vagy Jákób a 

csaló Isten országának tagjaivá lesznek, mert készek voltak engedelmeskedni Istennek! Nem egy 

tekercs könyvnek és paragrafusnak a dolgozószobából, hanem a való életben. Isten mindig konkrét. 

Nem úgy általában kéri, hogy engedelmeskedjünk, hanem hív valamire!.  

Az engedelmesség kulcsa, hogy Istent komolyan veszem-e? Komolyan veszem-e annak súlyát, hogy 

a Világegyetem Ura kér valamire? Aki olyan hatalmas, hogy azt fel se tudom fogni. Az 

engedelmesség botrány ma, amikor mindenki a maga ura akar lenni. És botrány, ha az ember önként 
alárendeli magát Valakinek. Főleg ha még sosem látta. Az engedelmes embert lenézik, birkának 

nézik. Az engedelmesség botrány. Jézusé még inkább. Egy Isten, aki engedelmeskedett a végsőkig. 

Aki nem mondta, hogy ez már nem fér bele, nem kérte ki magának. Mert alárendelte magát annak, 

aki univerzumot alkotott, aki a végsőkig szereti az engedetlen embert.  

Ebbe az engedelmességbe beleütköznek a zsidók, mert ez szívből, hitből jövő engedelmes küldetés, 

nem kipipálható teljesítmény.  

Merünk-e ráépülni erre a botránkozás kövére? Bevállaljuk-e a botrányt, a kockázattal, 

törékenységgel, végsőkig való engedelmességgel? Merünk-e ilyen botrányos életet élni ma?  Mert Ő 

mindig meghökkentő. Követői életében miért ne lenne az? Megbotlanak-e mások az életünkben? 

Meghökkentő-e ahogy élünk?  

Mert aki hisz Őbenne nem szégyenül meg. Lehet, hogy az emberek előtt igen, lehet, hogy ők nem 
értenek, de Isten előtt nem.  Az ember a bűnesetnél elszégyelli magát, és elbújik, fügefa levelet köt 

magára mikor Isten előjön. Aki vállalja a botrányt Jézussal, az szégyen nélkül, teljes szabadsággal 

állhat Előtte. Nem csak a végén, hanem már most! Annak lehet olyan a kapcsolata Istennel, mint 

gyermeknek a szülővel,  aki látott mindent belőle. Mert elfogadja, szereti úgy, ahogy van. Jézusért. 

Ámen 
 

 
       Sebőkné Babos Boglárka 


