
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Az Istentisztelet liturgiája: 
 

  CSEND – Istentisztelet előtt 5 perccel 
 Ráhangoló kérdések:  Miben látszik 
életemen, hogy Krisztus követője vagyok? 

 

  Köszöntés 
  Fennálló ének: 90: 1  („Tebenned bíztunk”) 

  Fő ének: 166  („Urunk, Jézus, fordulj hozzánk…”) 
  Fohász  
  Olvasmány (ld. középen  ) 
   Imádság 
  Igehirdetés előtt: KÉ +  („Bizakodjatok...”)  
 

BIZAKODJATOK: JÓ AZ ÚR, JÓSÁGA ÉLTET. 
BIZAKODJATOK: JÓ AZ ÚR! HALLELUJA! 

 

  Alapige (ld. középen  ) 
 Igehirdetés [ld:  a túloldalon] 
  Csendes imádság 
  Imádság 
  Miatyánk 
 

  Hirdetések (ld. jobb oldalon  ) 
  Születésnaposok köszöntése 
  Záróének: 167  („Jöjj mondjunk hálaszót…”) 
  Áldás  
  HIMNUSZ 

VVEENNDDÉÉGGKKÉÉNNTT,,  ÁÁTTMMEENNEETTIILLEEGG          RR EE FF OO RR MM ÁÁ TT UU SS     II SS TT EE NN TT II SS ZZ TT EE LL EE TT   2019. AUGUSZTUS 18. 
    AA    SSZZEENNTT  PPÁÁLL  KKAATTOOLLIIKKUUSS    TTEEMMPPLLOOMMBBAANN    Köszönet  a testvéri befogadásért!        templomfelújításunk  várható befejezése: augusztus vége 

BUDAPEST-RÁKOSKERESZTÚRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG  Bp. 1173 Pesti út 31.     weblapunk: keresztur.wbi.hu  
   Bank: OTP 11784009-22222820      Keresztúri Református Misszió Alapítvány: 18195998-1-42 

Lelkipásztoraink:  Sóskuti Zoltán  06-30-822-5435; parókia: 209-4267;  lp.rkeresztur@gmail.com Fogadó óra: szerda 15.00-18.30 +megbeszélt időpontban 
 Jani Lívia  06-30-835-4917;  szoborka@gmail.com  Fogadó ója: kedd 15.00-18.30 +megbeszélt időpontban 

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

 

 Gyülekezeti hirdetések: 
 

+ Nagy Elemérné Irénke. gyülekezetünk régi tagja 
hosszú szenvedés után hazatért a Mennyei 
Hazába. Temetése: Aug.25. 1200, Altemplomunk. 

Köszönjük a sok nyári segítséget, további 
szolgálatokra is lehet még jelentkezni Szabó 
Zsuzsánál. (Néhány szó még a templom 
visszarendezés körüli feladatokról…) 

Az Imakör minden vasárnap várja imaközösségbe 
a testvéreket  830-tól (szolgáljunk ezzel is együtt!) 

A Baba-Mama Kör: nyitó alkalom: szept.10. 1000),  
Szerdai Bibliaórák: első alkalom: szept.4. 930 
Ancora IFI: nyitó alkalom: szept.6. 1800 
A KonfIFI (konfirmációs felkészítő) alkalmak szept. 

13-tól indulnak – várjuk a tavalyiakat illetve a 12. 
életévüket betöltött újakat 

 Biblia Kör Vezetők találkozása: aug. 28. 1830 

 Presbiteri Gyűlés: szept. 9. hétfő 1800 

 A Házi Biblia Körök kéthetes ciklusa a szeptember 
16-ával kezdődő héten indul 

 Hittanos Tanévkezdő Istentiszteletünket 
szeptember 8-án 1000-kor tartjuk 

 Magvetők Tanévkezdő Találkozása: szept. 14. 
szombat 900 

A szeptemberi temetésekhez csavarozó 
segítséget keresünk… 

Kérjük a Gyülekezetünkhöz újonnan 
csatlakozókat, töltsenek ki Adatlapot! 

 

Az Úr legyen Gyülekezetünk őriző pásztora! 
 

 

„Fénylik”  
címmel 

 

Igét hirdet: Sóskuti Zoltán lp  
 

  O L V A S M Á N Y :  2 M Ó Z  3 4 , 1 - 3 5  
 

  A L A P I G E :  2 M Ó Z  3 4 , 2 9 - 3 5  
 

29. Azután lejött Mózes a Sínai-hegyről. A 
bizonyság két táblája Mózes kezében volt, 
amikor lejött a hegyről. Azt azonban nem tudta 
Mózes, hogy arcának a bőre sugárzó lett, amikor 
Istennel beszélt. 30. Amikor Áron és Izráel fiai 
meglátták, hogy sugárzik Mózes arcának a bőre, 
féltek közel menni hozzá. 31. Mózes azonban 
hívta őket, és akkor Áron meg a közösség vezetői 
mind visszatértek hozzá, Mózes pedig beszélt 
velük. 32. Azután közel mentek hozzá Izráel fiai 
is mind, ő pedig megparancsolta nekik mindazt, 
amit az ÚR meghagyott neki a Sínai-hegyen. 33. 
Bevégezve velük a beszédet, leplet tett Mózes az 
arcára. 34. Valahányszor az ÚR színe elé ment 
Mózes, hogy beszéljen vele, levette a leplet 
kijöveteléig. Azután kijött, és elmondta Izráel 
fiainak mindazt, amit parancsként kapott. 35. És 
mivel Izráel fiai látták, hogy Mózes arcának bőre 
sugárzik, ismét arcára borította Mózes a leplet, 
amíg be nem ment, hogy Istennel beszéljen. 

 

Templomunk felújítási munkálatainak vége 
egy héttel csúszik. Így első otthoni 

Istentiszteletünket SZEPTEMBER 1-jén tartjuk, 
ha Istenünk megsegít. Ekkor lesz Újkenyéri 

Úrvacsorázásunkat is. 
 



AZ ÚRRAL VALÓ TALÁLKOZÁS MEGLÁTSZIK AZ EMBEREN.  
Az Úrral való találkozás titka és öröme elsősorban ránk 

tartozik – nem erről kell beszélni, főleg nem ezzel hivalkodni. 
Ugyanakkor ez a találkozás nagyon is „meglátszik”, 
érzékelhető, látható, konkrét következményei vannak. 

Mózesnek – aki igen közeli találkozást élhetett át Istennel – 
fénylett az arca, látszott, hogy a dicsőséges, szent Istennel 
találkozott; ám a nép előtt befedte arcát. Azonban nyoma volt 
egész lényén, szavain, szolgálatán ennek a találkozásnak. 
„Külső” következményekkel járt ez járt ez nagyon meghitt, 
titokzatos, kibeszélhetetlen „belső” lelki élmény. 

1. 
Jézus egy helyen ezt mondja: „Ti vagytok a világ 

világossága. Nem rejthető el a hegyen épült város. A lámpást 
sem azért gyújtják meg, hogy a véka alá, hanem hogy a 
lámpatartóra tegyék, és akkor világít mindenkinek a házban.” 
(Mt 5,14-15) Isten azért ad találkozást, hogy annak fénye, 
ereje, szépsége beragyogjon általunk a világba, hogy látható 
legyen Isten Dicsősége így is – elérjen az emberhez Szava, 
Parancsa, Kegyelme, Szeretete. 

Ez a rendeltetése mind az Ószövetség-, mind az 
Újszövetség népének. Mózesen át a pusztában ezt „építgeti” 
Isten. Az Újszövetségben pedig így szól Pál apostolon 
keresztül: „…hogy feddhetetlenek és romlatlanok legyetek, 
Isten hibátlan gyermekei az elfordult és elfajult nemzedékben, 
akik között ragyogtok, mint csillagok a világban” (Fil 2,15). 

Hogy történik ez, miként megy végbe? Erről is Pál ír a 2 
Kor. 3,18-ban: „Mi pedig, miközben fedetlen arccal, mint egy 
tükörben szemléljük az Úr dicsőségét mindnyájan, ugyanarra 
a képre formálódunk át az Úr Lelke által dicsőségről 
dicsőségre.” Vagyis Isten dicsőségének szemlélése, az Úr 
Lényével való találkozáson át történik ez. Történik! Tehát nem 
mi csináljuk! 

Jézus tanítványai közül háromnak megadatott, hogy lássák 
Jézus arcát fényleni, mennyei ragyogásban – a Megdicsőülés 
hegyén. Így olvasunk erről: „És szemük láttára elváltozott 
[Jézus]: arca fénylett, mint a nap, ruhája pedig fehéren 
ragyogott, mint a fény.” (Mt 17,2) 

Később láthatták tanítványai a Megdicsőült Krisztust 
felmenni a Mennybe… Bizonyára meghatározó élményként, 
ragyogó pillanatként rögzült lelkükben, 

Ez már előjelezte a jövőt – amiről Pálnál így olvasunk: 
„Hirtelen egy szempillantás alatt, az utolsó harsonaszóra; 
mert meg fog szólalni a harsona, és a halottak feltámadnak 
romolhatatlanságban, mi pedig elváltozunk.” (1Kor 15,52) 

Majd János – akinek megadott, hogy a függöny szétlebbent 
egy pillanatra föld és Menny között – így tesz bizonyságot a 
ránk váró jövőről: „Napra sincs szüksége a városnak, sem 
holdra, hogy világítsanak neki, mert az Isten dicsősége 
világosította meg, és lámpása a Bárány: a népek az ő 
világosságában fognak járni, és a föld királyai oda viszik be 
dicsőségüket.” (Jel 21,23-24) 

Látjuk tehát, hogy a Mennynek ragyogása van – és aki 
kapcsolatba kerül vele, ragyogni kezd (valamilyen módon). 
Ennek előíze az Egyház, egy-egy gyülekezet, egy-egy Krisztus 
követő hívő ember! Hadd kérdezzelek személyesen: Te 
ragyogsz? Ragyogó életed van? Beárad valami a világba a 
Mennyei ragyogásból általad? [Nézzünk előbb Mózes életének 
felolvasott szakaszára, aztán úja a mi életünkre!] 

2. 
Mózes nagy csalódás után kap hívást Istenhez. A nép, 

amíg ő Istennel volt, bálványt állított – elunva a várakozást, 
éhezve a megfogható isten-élményre, szomjazva látható isten-
biztonságra. Ilyen az ember – nem tudja kivárni Istent.  
 Mózes azonban újra meghívást kap a hegycsúcsra. 

Mindig Isten kezdeményez – nem az ember! Isten hajlandó 
ismételni. [Óriási örömhír már ez önmagában!]** 
 Szózatot hall – ahogy elvonul előtte az Úr: „Az ÚR, az 

ÚR irgalmas és kegyelmes Isten! Türelme hosszú, szeretete és 
hűsége nagy! Megtartja szeretetét ezerízig, megbocsátja a 
bűnt, hitszegést és vétket. Bár nem hagyja egészen büntetés 
nélkül, hanem megbünteti az atyák bűnéért a fiakat és a fiak 
fiait harmad- és negyedízig.” Isten Kegyelmével találkozik.  
Ennek hatására először is leborul.  Majd hálát adva, 
közbenjár a népért – minden illúzió nélkül, bűnbánattal.  
Isten erre válaszol, ad: megerősíti szövetségét, ígéreteket tár 
Mózes elé, csodálatos jövőt kínálva.  Majd az Úr int, 
parancsolatokat ad. Ha végignézzük ezeket [ld.: 2Móz 34, 11-
27]**, mind-mind a népért van, hogy megmaradjanak a 
szövetségben – és így Isten áldása alatt.  Mózes negyven 
napig volt az Úrral – nem evett, nem ivott – mert betöltötte őt 
az Úr jelenléte. [Csendben jegyzem meg, ez a böjt lényege!]** 

Milyen hatása van mindennek, milyen következményei 
lesznek? 
 Meglátszik rajtan a szent találkozás.  Először félelmet 

(vele egyfajta idegenkedést, csodálkozást) vált ki – nem 
mernek közel menni hozzá.  Majd közel hívta őket és beszélt 
velük – továbbadta, amit Isten mondott, az Úr Igéjét. Nem a 
lelki élményről beszélt, hanem Istenről – és mindarról, amit 
meghallott, megértett. Ennek pedig ereje, hatása volt – a 
népre is, és önmagára is. 

3. 
[Nézzünk mindezek után újra a mi életünkre!] „Isten a mi 

elhívásunknak és megszentelődésünknek jeleiben igazolja 
vissza az Ő kiválasztó és megigazító kegyelmét.” (Szűcs 
Ferenc) Onnan tudhatom, hogy Isten kiválasztott, 
megigazított, megtértem [múlt vasárnap erről hallottunk 
tanítást], újjászülettem, hogy észreveszem a változás jeleit – 
nem csupán nagy érzések, fellángolások [ne ezekre várj 
elsősorban!!!], hanem a z o k ,  a m i k  e m e z e k  n y o m á n  
t ö r t é n n e k  v e l e m ,  b e n n e m  é s  á l t a l a m . 

Mi lehet tehát a mi megerősítő lelki tapasztalásunk – akik 
„nem kaptunk meghívást” a Sínai hegyre, és nem láthatjuk 
úgy Istent, minden Mózes? 

A  Jézus lénye által megvilágított Ige megértése, a  
rácsodálkozás Isten Szavára, igazságának megsejtése,  Isten 
Üzenetének az „összeállása” bennünk mind-mind ilyen 
„állomások”.  A Szentlélek által mozgatott lelkiismeret 
érzékelése is ilyen jel.  A gondolkodásunk minket is meglepő 
megváltozása,  egy-egy bűn „lefoszlása” rólunk,  
szabadulás berögzült rossz szokásainktól mind ilyen 
következményei, jelei Istennel való találkozásainknak.  
Istennel való találkozás a hívő szív számára a teremtett világra 
való rácsodálkozás – ez is annyi örömet adhat, egészen 
átformálva minket!  Imáinkban megélt érintések, kimondott 
és meghallott szavak [ahogyan a gyülekezeti táborban oly 
sokat beszélgettünk róla]** olyan sokat jelentenek, annyi 
áldott következménnyel járhatnak.  [Ez mind a miénk! Egyet 
azonban semmiképpen nem hagyok ki.] A gyülekezeti 
közösség rengeteg lehetőséget kínál a Jézussal való 
megrendítő találkozásra [ha valóban benn vagyunk – nemcsak 
„külső szemlélőként”, „közönségként”!]** – annak megannyi 
életformáló hatásával! [példák]** 

Mondják, hogy ragyog a szeme, aki Krisztussal él. 
Ragyogó pillanatok, szárnyalásban megélt órák, életet 
meghatározó napok, hetek, hónapok, évek mindenesetre 
vannak. 

Már nemcsak Mózes „mehet fel a hegyre”, nemcsak ő 
„mehet be a kijelentés sátrába”, nemcsak az ő „arca 
ragyoghat” – hanem a tiéd is, a miénk is, „…hogy 
feddhetetlenek és romlatlanok legyetek, Isten hibátlan 
gyermekei az elfordult és elfajult nemzedékben, akik között 
ragyogtok, mint csillagok a világban”.  

Jöjjetek, hát, és „miközben fedetlen arccal, mint egy 
tükörben szemléljük az Úr dicsőségét mindnyájan, ugyanarra 
a képre formálódunk át az Úr Lelke által dicsőségről 
dicsőségre”!               sóskuti zoltán 


