
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[Nagyböjt első vasárnapján szeretnék a böjtről szépen és egyszerűen beszélni előtte 
 

RÁHANGOLÓDÁS 

 AZ ISTENTISZTELET LITURGIÁJA: 
 

 
  Köszöntés 

  Kezdő ének: KÉ 44 („Jöjj, itt az idő…”) 
  Fohász  
 Olvasmány (ld. középen  ) 

  Imádság 
 

  Igehirdetés előtt: 171 
(„Megáll az Istennek Igéje…”) 

  Alapige (ld. középen  ) 

 Igehirdetés (ld: a túloldalon) 

 
  Csendes imádság 

  Ráfelelő ének: KÉ 67 
(„Szabadításod öröme…”) 

  Imádság 

  Mi Atyánk... 

 
  Születésnaposok köszöntése 

Csörögi Gáborné Edit 
Szilágyi Boglárka 
Pálinkás Attila Csaba 
Sóskuti András 
Hejüsz Mihályné 
Kovács Gergő Péter  

  Hirdetések (ld. jobb oldalon  ) 
 
  Áldás  

 Záró ének: 396 
(„Ébredj bizonyságtévő lélek…”) 

  HIMNUSZ 

 

 

  GYÜLEKEZETI HÍREINK: 
 

 

 E héten eltemettük kedves gyülekezeti tagunkat 

Kacsó Istvánt. Isten vigasztalja meg családját! 

 Beszámoló a konfirmációra készülőkkel való 

beszélgetésekről…; Biblia Kör Vezetők alkalmáról 

 Márciustól-július végéig Sóskuti Zoltán 
lelkipásztor szombatféléven lesz. Ezalatt: a 

gyülekezet lelki élete, szervezése Jani Lívia lp. És 

Dr. Hajdú Csaba gondnokunk kezében lesz, hozzá 

forduljunk bizalommal. Az adminisztratív vezető 

lelkész ezalatt Bíró Botond mátyásföldi lelkész 

lesz. További lelkészi segítséget jelent Dr. Pecsuk 

Ottó, Sebőkné Babos Boglárka és Hajdú Bálint 

Kadosa lelkészek (március-május), illetve 

Peterdiné Molnár Judit egyházmegyei lelkész 

(június-július) közöttünk végzett szolgálata. 

Szeretettel várjuk szolgálataikat. (Minderről kicsit 

bővebben YouTube csatornás videónkban...) 

 Jövő heti ONLINE alkalmaink:  kedd, csütrtök, 

szombat: TüKörKépeink (írás – honlapon)  

Szerda 9
00

: BESZÉLGETŐS BIBLIAÓRA 

(Google Meet)  Péntek 16
30

 KonfIFI (Google 

Meet)  Péntek 18
00

 ANCORA IFI (Google 

Meet)  Vasárnap 10
00

:  ISTENTISZTELET  / 

gyerek-Istentisztelet (videó – YouTube-on / 

Google Meet)  Házi Biblia Körök  

Hittanórák…  

 Továbbra is gyűjtjük az adományokat a gyülekezet 

mindenkori másik lelkésze lakására! 

 Urnatemetőnk csak vasárnap 8.00-12.00-ig tart 

nyitva. A Temetői ügyintézésre elektronikus úton, 

telefonon van mód – személyesen csak kivételes 

esetben és előre bejelentkezve. 

Az Úr legyen Gyülekezetünk őriző pásztora!  

 

  O L V A S M Á N Y :  

1S Á M  17,  26-58  
 

  A L A P I G E :  

1S Á M  17, 34-37;  45-47  
„Dávid azonban így felelt Saulnak: Pásztor volt a te szolgád 

apja juhai mellett, és ha jött egy oroszlán vagy medve, és 

elragadott egyet a nyájból, utánamentem, leterítettem, és 

kiragadtam a szájából. Ha pedig ellenem támadt, megragadtam a 

szakállánál fogva, leterítettem és megöltem.  Leterítette a te szolgád 

az oroszlánt is, a medvét is: úgy jár majd ez a körülmetéletlen 

filiszteus is, mint azok, mivel csúfolta az élő Isten seregét. Azután 

ezt mondta Dávid: Az Úr, aki megmentett engem az oroszlán és a 

medve karmától, meg fog menteni ennek a filiszteusnak a kezéből 

is. (…) Dávid így felelt a filiszteusnak: Te karddal, lándzsával és 

dárdával jössz ellenem, de én a Seregek Urának, Izráel csapatai 

Istenének a nevében megyek ellened, akit te kicsúfoltál. Még ma 

kezembe ad az Úr, leváglak, és a fejedet veszem, a filiszteusok 

seregének a hulláit pedig még ma az égi madaraknak és a mezei 

vadaknak adom, hadd tudja meg mindenki a földön, hogy van Isten 

Izráelben. És megtudja ez az egész egybegyűlt sokaság, hogy nem 

karddal és lándzsával szabadít meg az Úr. Mert az Úr kezében van 

a háború, és ő ad a kezünkbe benneteket.” 

 

  A J Á N L O T T  O L V A S A N D Ó  Z S O L T Á R :  

Z S O LT  7  

Budapest-Rákoskeresztúri Református Egyházközség  Bp. 1173 Pesti út 31.     weblapunk: http://refkeresztur.hu   ADÓSZÁMUNK: 18192232-1-42   
Hivatalos e-mail cím: budapest-rakoskeresztur@reformatus.hu  Bank: OTP 11784009-22222820  Keresztúri Református Misszió Alapítvány: 18195998-1-42 

 

Lelkipásztoraink:  Sóskuti Zoltán (márciustól-július 31-ig szombatféléves szabadságon)  
 Jani Lívia  06-30-835-4917;  jani.livia.lp@gmail.com   Fogadó ója: kedd 15.00-18.30 + telefonon vagy neten át   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 
Urnatemetőnk csak vasárnap 8.00-12.00-ig tart nyitva!  ügyintézés (ha lehetséges, előbb neten vagy telefonon át!): Szabó Zsuzsánál  06-70-3216838  szzsueva@gmail.com  
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DÁVID-SOROZAT/3. 

„GÓLIÁT VS.  DÁVID”   

címmel  
Igét hirdet: Sóskuti Zoltán lp. Liturgia: Jani Lívia lp. 
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Az egyik oldalon Góliát: „Csaknem három méter magas. Testét tökéletesen védte a rézsisak és 

a kb. 82 kg súlyú rézpáncél. Támadó fegyverekben sem szenvedett hiányt. Vállain dobólándzsák, 

kezében hatalmas dárda – a végén 6–7 kg vasheggyel.” (J.K.) [Csak azért, hogy „megérkezzünk a 

történetbe”:] Álltál már szembe ilyen félelmetes alakkal? Sokszor persze nem is olyan félelmetes 

az, aki fölénk tornyosul, csak valamiért mi látjuk annak, vagy magunkat érezzük olyan kicsinynek 

és védtelennek… Vannak ilyen emlékeid óvodás, iskolás korodból, vagy a munkahelyi történések 

között, vagy a családodban…?  
DÁVID HÁROM MEGHATÁROZÓ HAJTÓEREJE 

Három lényeges részletből áll össze a „Góliát versus Dávid” [azért Góliát van elől, mert 

messze ő volt az esélyesebb a győzelemre] meccs végeredménye. [Ezeket rögtön az elején 

szeretném kiemelni – majd egy kicsit részletezni…] Az első: Dávidot pásztori mentalitás határozza 

meg: a nyájra vigyázni kell, meg kell védeni, ha támadják; s ami számára a legbecsesebb, azt nem 

gúnyolhatja senki (fájt neki, hogy Istent és népét gúnyolják). A második: Fontos számára, hogy 

mindenki, az egész világ  meglássa Isten hatalmát, népében Urát. A harmadik pedig ez: Dávidnak 

élő tapasztalata, hogy az Úr segítségével a nála nagyobb felett is győzni tud: ez egyfajta 

„önbizalmat”, bátorságot ad neki. Ezek adták a hajtóerejét annak, hogy ezzel a hatalmas emberrel 

szembe merjen szállni, ő, éppen ő... 
1.) DÁVIDOT PÁSZTORI MENTALITÁS HATÁROZZA MEG: A NYÁJRA VIGYÁZNI KELL, MEG KELL 

VÉDENI, HA TÁMADJÁK; S AMI SZÁMÁRA A LEGBECSESEBB, AZT NEM GÚNYOLHATJA SENKI (FÁJT 

NEKI, HOGY ISTENT ÉS NÉPÉT GÚNYOLJÁK). 
„A filiszteusok bajvívója iszonyatos alak, rémítő fegyverzetben. Gőgjének és gyalázkodásának 

az alapja is abban a bizonyosságban van, hogy nem lesz senki, aki ki merne állni vele szemben. Ez 

a biztonsága és gőgje napról-napra növekedik – negyven napon át [**]. Góliát fegyverzete 

feltűnően hasonlít a keltákéhoz, mintha csak egy kelta harcos állna előttünk. A párviadal, az ellenfél 

ócsárlása kedvelt kelta szokás volt.” (J.K.) 
Azonban Dávidot nem a félelem határozta meg, hanem sokkal inkább a pásztori szíve jelzett: 

„Vészhelyzet van: a nyáj van veszélyben.” A pásztor ilyenkor nekifeszül, mert a nyájat meg kell 

védeni, nem kérdés! Kiderül az Igéből, hogy neki személyesen fájt, hogy népét gyalázzák, sőt, 

hogy népe Istenét gúnyolják. Összekötve e kettőt: hogy népében Istenét gyalázzák. 
Mi a legfontosabb szívünk mélyén? Általában van egy határ, van egy pont, amikor mi sem 

tűrünk tovább, mert a szívünk közepét találják el…  Lehet ott gyermekünk („anyatigrissé váló 

anyukák”), édesanyánk [**]. szerelmünk [**], vagy csak kedvenc rocksztrárunk [**] vagy futball 

csapatunk… Vagy amikor a népünket, hazánkat bánrják… [**] Dávidnak népe, mint Isten 

kiválasztott népe állt szívének középpontjában. Ne felejtsük el azt sem, hogy ekkorra már Sámuel 

felkente őt királlyá – megkapta elhívását, Isten különleges áldását is! Hadd kérdezzelek – az 

előbbieket túl: neked ott van-e szíved közepén Isten maga, és Vele együtt Isten népe, az 

Anyaszentegyház, benne a reformátusok nyája, ezen belül is gyülekezetünk? FÁJ, HA BÁNTJÁK, 

ha gúnyolják? [**] Fontos neked a nyáj? Van hozzá pásztori lelkületed – vagy legalább egy jó 

„terelő kutya” mozdulatai benned élnek? 
Nehéz időket élünk nagyon sok tekintetben – Istennek és Egyházának szüksége van erre a 

dávidi lelkületre! Sőt: Jézus lelkületére – aki pásztorként mutatkozik be, akinek fontos a nyáj, az 

egy kicsi bárány is, aki életét adja juhaiért! Mennyi gúny hullott Jézus Urunkra akkor ott keresztre 

feszítésekor, és mennyi gyalázás hullik Reá és övéire azóta is… Neki is fájt, fájhat nekünk is… 

Pásztorunk, a feltámadott, Mennybe ment Jézus nem hagyja el népét, velünk van minden napon a 

világ végezetéig...  

2.) FONTOS SZÁMÁRA, HOGY MINDENKI, AZ EGÉSZ VILÁG  MEGLÁSSA ISTEN HATALMÁT, 

NÉPÉBEN URÁT. 
Az előzőkkel összefügg, hogy alapvetően nem defenzíva ez Dávidban, nem a támadás 

visszaverése, elhárítása mozgatja csupán. Így szólt: „...hadd tudja meg mindenki a földön, hogy 

van Isten Izráelben. Azt szeretné, ha mindenki meglátná Isten nagyságát, erejét. Mondhatnám: 

missziói lelkület ez.  
Ez túlemel a fájdalmon – szent és erőteljes vágyakozás, mely bátor tettekre indít. Bennünk van 

ez a vágy? Vagy csak fáj a „pogány-filiszteus” gúny és bántás? Nem elég, ha fáj, hogy Isten nevét 

és Egyházát ma bántják! Az csupán  be- és elzárkózást vagy csak visszaválaszolást szül… (Ezt és 

az ebből való kilépést – annak gyümölcseivel!!! – jól láthatjuk Jézus tanítványainak életében! 

[**]) Kell, hogy vágyjunk arra, hogy, akik ma gyalázzák Urunkat és övéit, holnap felismerjék, 

megismerjék Őt, hogy annak lássák meg Őt, Aki, akinek mi is láthatjuk. Hogy ISTEN NEVE 

legyen nagy, hogy JÉZUST DICSŐÍTSE mindenki! Vágysz erre? Fontos számodra?  
3.) DÁVIDNAK ÉLŐ TAPASZTALATA, HOGY AZ ÚR SEGÍTSÉGÉVEL A NÁLA NAGYOBB FELETT IS 

GYŐZNI TUD: EZ EGYFAJTA „ÖNBIZALMAT”, BÁTORSÁGOT AD NEKI. 
Góliát félelmetes és egyben magabiztos alak. Ugyanakkor Dávid is bizonyos győzelmében. 

Miben más akkor a kettő? Góliát önmaga erejében bízik – volt is mire alapozza ezt… Dávidnak is 

valamiféle „önbizalma” van (hallgatva szavait), de ennek alapja mégsem önmaga, hanem az a hit, 

hogy Isten megsegíti. Ennek a hitnek gyökere pedig korábbi tapasztalataiban van – amikor oroszlán 

vagy medve volt az ellenfele –, akkor is Isten volt vele. Tudta a hívő életnek titkát, hogy korábbi 

megtapasztalásainkat elevenen kell tartanunk, mert azok drága útmutatóink és erőforrásaink a 

mában és a holnapban. Vagyis ezekkel kell harcba indulnunk. Ezek a harchoz tartást, biztonságot 

adnak, nyugodttá tesznek. 
Általában is igaz: tarsd emlékezetedben, amit Istennel átéltél, engedd, hogy az meghatározza a 

mai napodat…! [Sokféle alkalmazása lehet ennek...]** [Most azonban maradjunk az eredeti 

nyomvonalon!] Amikor Istent és Egyházát bántják – és ez neked fáj, sőt vágynál rá, hogy lássák 

meg végre ők is Istent, vagyis ha eddig eljutottál –, akkor mi úgy induljunk csatába, ahogy mi,  mint 

az Újszövetség népe Krisztusban megismertük Istent! Mert mi már történelmileg és üdvtörténetileg 

is más korszakban élünk, mint Dávid.  
Dávid idejében „farkas törvények” voltak: vagy ő(k) vág(nak) le minket, vagy mi ő(ke)t. Jézus 

földi útja azonban nyitott egy másik utat: „áldjátok azokat, akik átkoznak…”, „jóval győzd meg a 

goniszt...” 
Mi már parittya és kard helyett tudunk másképp szólni… [H. Nouwen egyik története az Istent 

káromló  építőmunkásokról...]** Vagyis: a keresztyénség nem azt jelenti, hogy „befogjuk a 

szánkat”, és csinálhatnak bármit, mi tűrjük... Sőt, kell, hogy fájjon nekünk (ha gyalázzák Istent, 

Isten dolgaid, Jézus követőit), és szólnunk kell! Nem elég védekezni, „támadnunk” is kell – DE 

MÁR NEM PARITTYÁVAL…  
Akkor mivel? Azzal, ami „kezünk ügyében” van, ami belőlünk következik. Dávidnak ez a 

parittya volt – nem Saul páncélja. Nekünk Isten Igéje van már a „kezünk ügyében” – ennek ereje 

van. Nem a betűnek… Nem ezzel kell vagdalkozzunk… Nem ráolvasással… A HITELES SZÓ az, 

amit megéltünk belőle, ami minket is átjárt, amiről egész életünk tanúskodik. Annak ereje van! 

Hogy tanít erről Pál az Efézusi levél 6. részében? [olvasandó itt: Ef 6, 10-20, benne: „a Lélek 

kardját, amely Isten beszéde”] Hát, ilyen értelembe, harcra fel! 
     sóskuti zoltán 


