
 O L V A S M Á N Y : J N 1 , 1 - 1 8
 A L A P I G E : J N 1 , 9 - 1 4

„9. Az Ige volt az igazi világosság, amely megvilágosít
minden embert: ő jött el a világba. 10 A világban volt, és a
világ általa lett, de a világ nem ismerte meg őt: 11 a saját
világába jött, de az övéi nem fogadták be őt. 12 Akik pedig
befogadták, azoknak hatalmat adott arra, hogy Isten
gyermekeivé legyenek; mindazoknak, akik hisznek az ő
nevében, 13 akik nem vérből, sem a test, sem a férfi
akaratából, hanem Istentől születtek. 14 Az Ige testté lett,
közöttünk lakott, és láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya
egyszülöttjének dicsőségét, telve kegyelemmel és
igazsággal.”

á l d á s u l
J E L 1 , 3

„Boldog, aki felolvassa, és boldogok, akik hallgatják ezeket
a prófétai igéket, és megtartják azt, ami meg van írva bennük:

mert az idő közel van.”

2K OR 3 , 6
„Ő tett alkalmassá minket arra, hogy az új szövetség szolgái
legyünk, nem a betűé, hanem a Léleké, mert a betű megöl, a

Lélek pedig megelevenít.”

 AZ ISTENTISZTELET LITURGIÁJA:

 CSEND – Istentisztelet előtt 5 perccel
 Ráhangoló kérdés:
 Miért (nem) olvasol rendszeresen Bibliát?
Köszöntés

 Fennálló ének: 50:1 („Az erős Isten…”)
 Ének: 345 („Ím, nagy Isten…”)
 Fohász
 Olvasmány (ld. középen )
 Imádság
 Gyermekek az Úr asztala körül
 Igehirdetés előtt: KÉ 14 („Csendben állok…”)
 Alapige (ld. középen )
 Igehirdetés (ld: a túloldalon)
 Csendes imádság
 Ráfelelő ének: 457

(„Ó, Jézus árva csendben…”)
 Imádság
 Miatyánk
 Hirdetések (ld. jobb oldalon )
 Születésnaposok köszöntése
 Záróének: KÉ 48 („Krisztus enyém…”)
 Áldás
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 GYÜLEKEZETI HÍREINK:
 Székelyné Irmuskánk temetése: jövő héten

Istentisztelet után, délben Altemplomunkban
 Beszámoló: HBK vezetők alkalmáról
 2020 februártól (9 alkalom): Keresztkérdések!!!

Jelentkezzünk, hívogassuk barátainkat,
családtagjainkat! MEGHÍVÓK a kijáratnál!

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

 Presbiteri gyűlés: holnap 1830

 A Baba-Mama alkalmakra várunk rendszeres
segítő szolgálót, aki a kisbabákra vigyáz az
alkalom alatt

 Február első vasárnapja DIAKÓNIAI VASÁRNAP.
Erre az alkalomra szeretnénk a Missziói
Munkatervben leírtak szerint újraszervezni a
gyülekezeti diakóniát. Várunk minimum egy
évre elkötelezett, mosolygós, másokra nyitott
diakóniai munkatársakat a következő
feladatokra: 1. Idősek meglátogatása otthon,
beszélgetés; 2. Beteglátogatás otthon; 3.
Betegek látogatása kórházban; 4. Idősek-,
betegek autós szállítása alkalmanként; 5. .
Idősek-, betegek autós szállítása rendszeresen
(pl. templomba); 6. Bevásárlásban segítés; 7.
Gyerekvigyázás alkalmanként; 8.
Gyerekvigyázás rendszeresen. Jelentkezni
lehet Kovács Zsófiánál (jan. végéig)

 A Választói Névjegyzékről…
 Ökumenikus Imaheti alkalom [ld: baloldalon]
 Jan. 26. Leprások Világnapja – e napon du. 4

órakor az újpesti baptista imaházban lesz
alkalom, rendezvény…

Az Úr legyen Gyülekezetünk őriző pásztora!

Ökumen ikus Imahet i a lka lom:

január 21. este 6 óra
Evangélikus Templom / Gyülekezeti terem –

Bakancsos utca
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Szomorúan olvasom és magam is tapasztalom, fiataljaink
számára mennyire nem érték, nem meghatározó a
hazaszeretet. [Két példa: egy egyetemi felmérés illetve egy
saját órámon történtek.] Mi ad a nemzeti identitást?
Anyanyelvünk, népünk története, művészete, kulturális
értékeink, Anyaföldünk híres helyeink megismerése, őseink
sírjai… Mindehhez a „tudáshoz”, „ismeretanyaghoz”
érzelmek kell kapcsolódjanak, különben nem rögzül (az
agykutatás eredményei szerint) – csak „holt anyag” marad!
Sőt, ehhez járul még hozzá a tevékeny részvétel mindebben: a
cselekvés. Sajnos sokszor a családok, az iskola (és az Egyház)
kevéssé segít hozzá...!

Ha ez így van a nemzeti identitással – nem hasonló
összetevői vannak az egyházi identitásnak, a keresztyén
hitnek? Tudás, ismeretek, amit érzelmekkel kísérve mélyen
rögzítünk és megélünk, vagyis cselekszünk. Ahogy tanítjuk is:
a hit ismeret, szívbéli bizodalom és engedelmesség.

*
Fókuszáljunk most mindebből a Bibliára! Aki csak

ismeretet, intellektuális élményt, erkölcsi eligazítást, törvényt
keres a Szentírásban, annak csak írás marad. Persze a Biblia,
ismeretet is ad... Nem is akármilyet! Ám valahogy mégis azt
az iskolai hozzáállást visszük bele a Biblia olvasásába,
amiben felnőttünk: eszerint a tanulás információ gyűjtés,
minél több ismeret "kiszippantása" a könyvekből. Így
mindenfajta csendes megállást, figyelést, reflektálást,
párbeszédet, vitát, szintetizálást, integrálást kihagyunk,
amikor az Igét olvassuk – így marad el Urunkkal folytatott
találkozásunk, párbeszédünk, „sétánk” is... Pedig minden
igazi, szenvedélyes tanulás egy szabad, örömteli kapcsolatból
bomlik ki...!

Az Ige ezért is Testté lett! Az Isteni Szó személyes
találkozássá lett! Mert az Igében (Jézusban) maga Isten van
jelen! A Biblia-olvasás, a lelki tanulás mindig egy Személlyel,
Jézussal való szabad, örömteli találkozás...!

*
Mire való, hát a Biblia? Identitásunk meghatározó alapja

a Biblia (különösen nekünk, protestánsoknak!)! De nem maga
a könyv, mint betűk, szavak bőrbe kötött lapjai! Hanem az
Élő Ige, a megelevenedett szavakon, mondottakon át Isten!
Mi nem egy könyvet imádunk – hanem szeretjük ezt a
könyvet, mert elsegít Isten imádására, Istennel való
találkozásra. Ugyanis, amikor egy könyvet olvasunk vagy más
művészeti alkotással van dolgunk, akkor nemcsak a mű áll
előttünk, hanem a szerzőjével, alkotójával találkozom, vele
kerülök kapcsolatba, vele kezdek párbeszédbe, őt hallhatom!

Így van ez a Szentírással is! Nem csupán abban az
értelemben, hogy a konkrét szerzőkkel, szereplőkkel
„találkozom” (Dáviddal, Ezékiellel, Lukáccsal vagy
Pállal...) – hanem a végső értelemben vett Szerzővel, az Élő
Istennel! Így „...az író és az olvasó találkozik, és a két
összeillő részt, a szájat és a fület összeilleszti, hogy aztán –
csodák csodájára – a száj beszéljen, a fül pedig halljon” – írja
Eugene Peterson (akitől sok gondolatot merítettem mára,
ihlettek szavai – igyekeztem ezeket szintetizálva továbbadni).

*
Tehát azért olvasunk Bibliát: hogy kihalljuk belőle Isten

hangját, hogy Istennel találkozzunk, hogy Urunkkal
párbeszédbe elegyedjünk... Ezzel szemben, mi mindig kapni
akarunk belőle: választ, vigaszt, megerősítést, békességet...
Valami „praktikusat”, „aktuálisat” – és, ha lehet, gyorsan és
azonnal... Mert, ahogy társadalmunkban fogyasztókká
vagyunk degradálva, ebbe ragadva, sajnos fogyasztói
hozzáállással közelítünk a Szentíráshoz.

Nem a Szerzőt keressük, hanem csak valamit. Valami
használhatót, hasznosat – leginkább önmagunkat, a magunk
életével, szükségeivel. Istenünk mindezeket persze meg akarja
adni a Biblián át is – de ennél többet is: Önmagát, Lényét,
Társaságát!

A Jn 1 első különleges, talán nehezebben érthető
mondatai ezt a csodát „dadogják el”! (János evangéliuma
próbál talán leginkább Jézus Lényébe hívni, ahogy például
hosszú oldalakon át elidőz Jézus tanítványaihoz intézett
búcsúbeszédeivel.)

Gondoltál már arra, hogy félrevonulsz Szentírást olvasni,
csak hogy Istennel időzz, Vele legyél? Figyelünk-e a
Beszélőre vagy csak a beszédre? De sok bibliai értelmezési
vitát elkerülhetnénk ezzel! Mennyivel többet adhatna az Ige
így! Hogy elkerülhetnénk az bibliai részek „felesleges (!)
széttrancsírozását”!

*
A Biblia tehát lehetőség Istennel, Isten Lényével való

találkozásra – ami a keresztyén élet lényege. Az Ige ugyanis
hús-vér testté lett Jézus Krisztusban! Füllel hallható szó.
Akik hallották, hallgatták, meghallották, azokra hatott, azok
Istennel találkoztak. Mert „a hit hallásból van, a hallás pedig
Isten Igéje által...”

Hallották Jézust (de előtte a prófétákat) saját fülükkel
személyesen vagy együtt közösségben. Hasonlóan a páli
leveleket és a többit felolvasva. Hozzánk már betűként,
könyvként ért el. Nekünk újra hallható szóvá, hirdetett Igévé
kell váljon...!

A napokban egy hittanosom kérdezte: „Hogy szól
hozzám Isten – én sosem hallom?!” Három választ adtam rá...
Ebből egyik volt a Biblia. Az Ige, amit a Szentlélek elevenít
meg... [**] „Akinek van füle a hallásra, hallja, mit mond a
Lélek...”

Egyáltalán olvasunk Bibliát? Felolvassuk, hallgatjuk-e
együtt? Ha nem olvasod, ebben az értelemben azt jelenti,
hogy nem vagy kíváncsi Istenre, nem vágyakozol Vele lenni,
nem érdekel feltáruló Lénye...!

*
Engedjetek meg most, hogy mindehhez, ennek

érzékeltetéséhez, egy személyes bizonyságtételt elmondjak!
Nem véletlen, hogy ma a János evangéliuma első

részéből olvastunk fel. Mélyen szíven ütött, ahogy a
napokban meghalt színművész, Gesztesi Károly hangján
hallottam interneten. Úgy hatott, értettem, éltem át, hallgatva,
mint még soha! Élete vége felé megtért testvérünk, mintegy a
túlpartról üzenve (természetesen csak képletesen értem ezt),
Isten Lényébe hívott be engem az Igével. Ebben éltem át azt,
amit pár nappal később Eugene Peterson könyvében olvastam:
hall[g]a[t]ni az Igét és Benne Istennel, Isten Lényével
találkozni...

Egyfelől így mélyen átéreztem annak a tragédiáját – és
vele Teremtő, Megváltó Urunk fájdalmát –, hogy a sajátjai, az
övéi közé jött, a saját tulajdonába, és az (Izrael, az ember, mi,
én) nem fogadta be! J é z u s s a l sírtam Jeruzsálem felett,
Budapest felett, Keresztúr felett... Tudunk ezen sírni Jézussal?
Mert ez az Egyház dolga (ha már Egyház éve van!).

Másfelől szívből örültem, boldogan éltem át, ahogy
hallottam, mit is jelent, hogy, vannak, akik viszont
befogadják (így a zaklatott életsors után megtért színész is!),
hogy Isten gyermekei, fiai, örökösei lettek! Örültem
J é z u s s a l , ahogy feltámadása után, a Mennybe menve
nézett tanítványaira! Örültem Istennel, ahogy látta hitvalló
Egyházát Pünkösdkor, vagy Szent Ferenc idején, vagy a
magyar reformáció indulásakor, vagy a háború utáni ébredés
idején..., vagy itt, Keresztúron Templomunkban!

Tudunk ennek örülni Jézussal? Mert ez az Egyház dolga
(ha már Egyház éve van!).

*
Az Isten Lényével való találkozás a keresztyén élet

lényege – ezt adhatja a Biblia olvasása, ezt keressük, kérjük
Isten Lelkét segítségül hívva, ha az Igét olvassuk, még inkább
halljuk! A találkozás hat ránk, formál minket! Tegyük ki
magunkat Isten Igéjének – és hallgassuk, halljunk meg...!

 sóskuti zoltán


