
 OLVASMÁNY: 2KIR 22, 3-8 illetve Jel 21, 1-5

„Jósiás király tizennyolcadik évében történt, hogy a király elküldte
Sáfán kancellárt, aki Acaljá fia, Mesullám unokája volt, az Úr házába ezzel
a megbízással: Menj el Hilkijjá főpaphoz, hogy szedje össze az Úr házában
összegyűlt pénzt, amelyet az ajtóőrök gyűjtöttek a néptől. Adják oda azt a
munkavezetőknek, akik az Úr házához vannak kirendelve, azok pedig adják
tovább az Úr házában dolgozó munkásoknak, hogy javítsák ki a templom
rongálódásait: az ácsoknak, az építőmestereknek és a kőműveseknek, hogy
vásároljanak faanyagot és faragott köveket a templom kijavításához. De
nem kell őket elszámoltatni azzal a pénzzel, amelyet rájuk bíztak, mert
hűségesen fogják kezelni azt. Egyszer csak így szólt Hilkijjá főpap Sáfán
kancellárhoz: Ezt a törvénykönyvet találtam az Úr házában! És odaadta
Hilkijjá a könyvet Sáfánnak, hogy olvassa el…”

„És láttam új eget és új földet, mert az első ég és az első föld elmúlt, és a
tenger sincs többé. És a szent várost, az új Jeruzsálemet is láttam, amint
alászáll a mennyből az Istentől, felkészítve, mint egy menyasszony, aki
férje számára van felékesítve. Hallottam, hogy egy hatalmas hang szól a
trón felől: Íme, Isten sátora az emberekkel van, és ő velük fog lakni, ők
pedig népei lesznek, és maga Isten lesz velük, letöröl minden könnyet a
szemükről, és halál sem lesz többé, sem gyász, sem jajkiáltás, sem fájdalom
nem lesz többé, mert az elsők elmúltak. A trónon ülő ezt mondta: Íme,
újjáteremtek mindent. És így szólt: Írd meg, mert ezek az igék megbízhatók
és igazak!”

 ALAPIGE: 1Kor 3, 16-17

„Nem tudjátok, hogy ti Isten temploma vagytok, és az Isten
Lelke bennetek lakik? Ha valaki Isten templomát
beszennyezi, azt elpusztítja Isten, mert Isten temploma szent,
és ez a templom ti vagytok.”

 AZ ISTENTISZTELET LITURGIÁJA:

 CSEND – Istentisztelet előtt 5 perccel
 Ráhangoló kérdés:
Mit jelent számomra a templom?

Köszöntés
 Fennálló ének: 90:1 („Tebenned bíztunk…”)
 Ének: 478 („Ó, irgalmas Isten…”)
 Fohász
 Olvasmány (ld. középen )
 Imádság
 Gyermekek az Úr asztala körül
 Igehirdetés előtt: 370:1 („Jövel, Szentlélek…”)
 Alapige (ld. középen )
 Igehirdetés (ld: a túloldalon)

 Csendes imádság
 Ráfelelő énekek: KÉ 41

(„Jó az Úrban bizakodni…”)
 Imádság
 Miatyánk

 Hirdetések (ld. jobb oldalon )
 Születésnaposok köszöntése

 Záróének: KÉ 74 („Tégy eggyé…”)
 Áldás
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 GYÜLEKEZETI HÍREINK:

 2020 februártól (9 alkalom): Keresztkérdések!!!
Jelentkezzünk mi magunk, hívogassuk barátainkat,
családtagjainkat! MEGHÍVÓK a kijáratnál!

 Jövő heti alkalmaink:  Kedd 1000 Baba-Mama Kör
 Szerda 900: Bibliaóra  Péntek 1630 KonfIFI (jan.
10-től)  Péntek 1800 Ancora IFI Karácsony 
Vasárnap 900: Kánon Kör illetve Imakör Vasárnap
1000: Istentisztelet és gyerek-Istentisztelet;  Házi
Biblia Körök

 HÁZAS HÉTVÉGE: Vác, február 8-9.
 A láblécben találhatunk fontos információkat!
 Lehet csatlakozni egyházi mobil flottánkhoz minden

gyülekezeti tagnak…
 A Választói Névjegyzékről…
 Megjelent gyülekezeti újságunk – benne a 2020-as

Missziói Munkatervvel

 Jan. 1. 1000 Évkezdő Istentisztelet
 Jan 5. 1000 Missziói Munkatervet

Meghirdető Úrvacsorás Istentisztelet
 IMÁDKOZZUNK EGYÜTT jövő héten:

Gyülekezetünk 2020-as terveiért

Az Úr legyen Gyülekezetünk őriző pásztora!

A KAZUÁLIÁK ADATAI 2019-BEN:

Keresztelések: 7 fiú 9 lány összesen: 16 2018: 23

Konfirmáció: 7 ifjú 4 felnőtt
6 ffi 5 nő összesen: 11 2018: 15

Esketések: 0 ref 4 vegy összesen: 4 2018: 6

Temetések: 10 ffi 13 nő összesen: 23 2018: 25
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Mennyi minden jó történt köztünk 2019-ben, amikért
hálásak lehetünk! Istentiszteletek; rengeteg üzenet, tanítás;
Magvetők szolgálata, alkalmai; Gyerekdélutánok;
Kisfecske-Sasok Délutánok; Bibliaóra; Házi Biblia Körök;
Baba-Mama Kör; Szajoli Nyári Gyülekezeti Hét;
Keresztkérdések; KonfIFI kézikönyv, megújuló
konfirmációs rendszer; áldott-szép idei konfirmáció;
felnőtt konfirmációk; KeReT-Konfi Délutánok; Ancora IFI
csoport megújulása; Ifi Szolgáló Képzés; új csoport TeSóK
néven; presbiteri gyűlések; új Kiegészítő Énekeskönyv;
Kánon Kör; Imakör; új honlap; esküvők; sokféle más lelki
alkalom; hittanórák óvodákban, iskolákban; lelkipásztorok
külső szolgálatai … Mindezekben a lényeg: Krisztus
kirajzolódása, dicsőségének megnyilvánulása,
megtérésekben, mély lelki mozdulásokban, lelki
formálódásokban, bizonyságtételekben és hűséges
jelenlétben, szolgálatban…! ADJUNK HÁLÁT
MINDEZEKÉRT Istennek, Aki mindezt véghezvitte!

2019 a „Templom éve” volt. (?) Igen, felújítottuk
templomunkat. Köszönet az emberi munkáért,
döntésekért – és hála, dicsőség ezért is Urunknak,
Istenünknek. Akkor is, ha ez a történet lelki értelemben
sajnos megrázta közösségünk békességét, egységét...

Sajnos hosszú a lista így arról is, hogy mennyi szomorú,
rossz dolog történt köztünk, velünk 2019-ben – amik
próbára tettek minket, hol meggyengítve, megszomorítva,
rombolva minket; hol erővel, hittel átélve, de mindenképp
tanítva minket. Sok testvér veszítettünk el (de csak földi
értelemben, fizikailag!), vagy azért, mert Isten haza hívta
őket, vagy a betegség tartotta távol őket a templomtól,
vagy valami miatt elmaradtak közülünk… VIGYÜK
KÖNNYEINKET, KÉRDÉSEINKET? SEBEINKET Isten
elé, Aki mindezekről tud, mindezeket átlátja!

Tekintsünk vissza arra, mivel indultunk neki ennek az
esztendőnek! Magam átolvastam a tavalyi Missziói
Munkatervet, idei értékelését, és végigolvastam többször a
2019-es első vasárnapi (MMM) prédikációt és
jegyzeteimet hozzá. Fájdalmas út volt számomra. Az Igék,
amik ezekben előttünk voltak, azok akkori magyarázata és
a bennük tükröződő reménység, ahogy rávetült a
személyes megélésemre és közösségi életünk megélt
valóságára, bizony SÍRÁSRA, GYÁSZRA, BŰNBÁNATRA és
HARAGRA is indított…

Hogyan is olvastuk Alapigénkben? „Ha valaki Isten
templomát beszennyezi, azt elpusztítja Isten, mert Isten
temploma szent, és ez a templom ti vagytok.”

Ki az, aki ezt teszi? Ki szennyezi be?
Eszembe jutott Jézusnak egy mondása: „Kikért

benneteket a sátán, hogy megrostáljon…” Igen, a
szétdobáló, a gonosz, a sátán az, aki szeret beletaposni
viruló kertekbe, kivágni virágzó gyümölcsfákat,
egymásnak dobálni, összenyomni érett szép gyümölcsöket,
bedobálni rothadt gyümölcsöket az épek közé…

Ahogy Eugene Peterson mondja: „A Biblia szerint
nincsenek sikeres gyülekezetek. Csak bűnösök gyülekezete
van, amely hétről-hétre a világ különböző városaiban és
falvaiban összegyűlik Isten előtt. A Szentlélek gyűjti össze
őket, és végzi munkáját bennük…” Nincsenek tehát
tökéletes gyülekezetek, csak bűnösök közösségei, és jól
tudja a gonosz, hogyan kell mindezt kihasználni.

Mégis: Isten szentjei az övéi, és szent eklézsiának
mondatik a gyülekezet! Mert a Szentlélek lakozik
bennünk – Ő tesz minket templommá; és mert a Szentlélek
munkálkodik közöttünk – Ő építi a lelki templomot.

KÖZTES IDŐBEN ÉLÜNK.
Az Olvasmányul választott két szentírásbeli rész jól

megmutatja ezt. Az egyikben ott látjuk az emberi
igyekezetet, mely a templomot felújítani készül, hogy itt a
földön, legyen méltó helye az Istentiszteletnek. A
másikban a Mennyei Templomra nyílik szemünk, hogy ott
ül majd a trónon a Megöletett Bárány, és Isten sátora az
emberekkel van, újra teljes meghittségben,
közvetlenségben és dicsőségben.

Mi ez utóbbira vágyakozunk – mert, akik megismertük
Jézust, akikben elkezdődött a Szentlélek Templomának
építése, az erre a tökéletesre, dicsőségesre, gyönyörűre,
tisztára kezd vágyakozni; oda, ahol mennyei békesség
uralkodik.

Ez egy jó és szent vágyakozás! Ám könnyen
félrecsúszhatunk. Ez történt velem – és úgy látom sokakkal
közülünk. Mi ez a csapda? Hogy ezt a szép vágyunkat
rávetítjük a földire. Összetévesztjük a kétféle templomot!
A Mennyeit vetítjük a földire – a földitől várjuk, ami csak
a Mennyei adhat.

Ez a templom, ez a gyülekezet és benne mi és te
magad: itt a földön sosem leszünk tökéletesek, mennyei
értelemben tiszták. Erre csak vágyunk – és vágyjunk is, és

igyekezzünk valahogy egyre inkább arra emlékeztetni,
hasonlítani, ama Mennyeiből ihletet meríteni! De
irgalommal nézzünk e földi templomra, Isten földön
küszködő bűnnel terhet gyülekezetére, türelemmel és
szeretettel azok sokféleségére, akiket Isten kihívott a
világból, akik az Ő szentjei. Sőt, tisztelettel, ítélkezés
nélkül, egységre törekedve: mert a testvér is, éppúgy, mint
te, Isten választottja, Isten Lelke lakik benne, templom, aki
tiszteletet érdemel.

A SÍRÁSOM oka: ez utóbbiak meg nem értése közöttünk.
A GYÁSZOM oka: el kell gyászoljam azt az illúziómat, hogy
ez a gyülekezet lehet a „Paradicsom”, hogy lehet a
békesség szigete – nem lehet, mert M É G N E M a
Mennyei, mert még harcban vagyunk, a gonosz még végzi
a maga ocsmány szétdobáló munkáját, mert még van
betegség és halál, mert még kikérhet bennünket a gonosz,
hogy megrostáljon, hogy megpróbáljon…! A BŰNBÁNATOM
oka: hogy vétkezek én is, hogy nem látom mindig tisztán a
jót, hogy nem vagyok elég bölcs ahhoz, hogy egy
gyülekezetet vezessek, hogy nem imádkozom eleget, hogy
nem ismerem még jól Isten útjait… (Ahogy tökéletes
gyülekezet sincs, úgy sajnos tökéletes lelkész sincs, csak
bűnös…) A HARAGOM oka pedig: haragszom elsősorban a
gonoszra, annak minden megnyilvánulására, amik ártanak
Isten munkájának, amikor testvér a testvért nem érti meg,
és még a szándék, a jót és egyet akarás szándéka, a
megengedés egymás felé, az elfogadó szeretet és tisztelet
sincsen a legfelső, ránk rozsdálódó réteg alatt sem…!

Testvérek, értjük már, mit jelent az, hogy, „köztes
időben élünk”? Isten templom építése megkezdődött az
első Pünkösdön. Új templom ez, más, mint az első
templom Salamon idejében, más, mint Nehémiás idejében!
Inkább valami bárka-féle – átmeneti, ahol igencsak össze
vagyunk zárva; de új világ felé tartunk! Nagy és tágas
templom lesz, ahol mind elférünk, ahol már nem
egymással leszünk elfoglalva, hanem a Bárány Jézust,
Királyunkat dicsőítjük örömtől könnyes szemmel, egy
szívvel, egy énekkel!

Erre készüljünk! Addig pedig bírjuk ki itt a földi
templomban, a bűnösök tökéletlen gyülekezetében, bűnre
hajló testünkben – mert mégis, mindezek SZENTEK, mert
a Szentlélek lakik, munkálkodik bennük! ÁMEN!

 sóskuti zoltán


