
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 AZ ISTENTISZTELET LITURGIÁJA: 

  CSEND – Istentisztelet előtt 5 perccel 

 Ráhangoló kérdés:  
 Minek tudunk igazán örülni? 

 

  Köszöntés 
  Fennálló ének: 77:1  

(„Az Istenhez az én szómat…”) 

  Ének: 275 („Az Úristen az én reménységem”) 
 

  Fohász  
 Olvasmány (ld. középen  ) 

  Imádság 
  Gyermekek az Úr asztala körül  
  Igehirdetés előtt: KÉ 85  

(„Úristen, útjaid mind gyönyörűek …”) 
 

  Alapige (ld. középen  ) 

 Igehirdetés (ld: a túloldalon) 
 

  Csendes imádság 
  Ráfelelő ének: KÉ 32 („Immánuel…”) 

  Imádság 
  Miatyánk 
 

  Hirdetések (ld. jobb oldalon  ) 
  Születésnaposok köszöntése 
 

  Záróének: KÉ 3 („Ahány csillag van az égen…”) 

  Áldás  
  HIMNUSZ 

  GYÜLEKEZETI HÍREINK: 
 Beszámoló: házas hétvége; Keresztkérdések 

sorozat 

 Köszöntjük gyülekezetünkben Kisturi Eszter 
theologus gyakornokot, aki ebben az évben 
köztünk tanul és szolgál majd. 

 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;  TeSóK  Házi Biblia 

Körök  

 Február 10. Presbiteri gyűlés 

 Február 15. 1500: Vidám télbúcsúztató: Keret, 

Sas, Kisfecske csoportosoknak – jelentkezni: 
Andrásiné Antal Évinél (0630-567-6309; 

avica@freemail.hu) 

 Március 1. 1700: Balogh Lázár orgonakoncertje 

Templomunkban. Mindenkit szeretettel várunk! 

 Februárban a kedd, szerdai ügyeletre Szabó 
Zsuzsa admin. segítséget kér… 

 KonfIFI-Ancora Hétvége: március 27-29. 
Jelentkezni előleggel és az űrlap kitöltésével 
lehet 

 Tervezett gyülekezetlátogatások, kirándulások: 

o Debrecen (buszos kirándulás): április 4. 
o Újpalota (gyül.látogatás):  április 19. 
o Beregsom (testvérgyülekezeti kapcsolat 

létesítése, kisebb küldöttséggel): május 15-17 
o Vajszló (patronált gyül.látogatás): június 20-21 
 Nyári Gyülekezeti napok: 2020 július 

Az Úr legyen Gyülekezetünk őriző pásztora!  

 

 

  O L V A S M Á N Y :  1 P t  1 , 1 - 1 2   

  A L A P I G E :  K I E M E L V E  

1 Péter, Jézus Krisztus apostola Pontusz, Galácia, Kappadócia, Ázsia 

és Bitinia szórványában élő jövevényeknek, akik ki vannak választva 

* 2 az Atya Isten eleve elrendelése szerint a Lélek megszentelő 

munkája által az engedelmességre és a Jézus Krisztus vérével való 

meghintésre: Kegyelem és békesség adassék nektek bőségesen. 3 

Áldott a mi Urunk Jézus Krisztus Istene és Atyja, aki nagy 

irgalmából újjászült minket Jézus Krisztusnak a halottak közül való 

feltámadása által élő reménységre, 4 arra az el nem múló, 

szeplőtelen és hervadhatatlan örökségre, amely a mennyben van 

fenntartva számotokra. 5 Titeket pedig Isten hatalma őriz hit által 

az üdvösségre, amely készen áll arra, hogy nyilvánvalóvá legyen az 

utolsó időben. 6 Ezen örvendeztek, noha most, mivel így kellett 

lennie, egy kissé megszomorodtatok különféle kísértések között, 7 

hogy a ti megpróbált hitetek, amely sokkal értékesebb a veszendő, 

de tűzben kipróbált aranynál, Jézus Krisztus megjelenésekor 

méltónak bizonyuljon a dicséretre, a dicsőségre és a tisztességre. 8 

Őt szeretitek, pedig nem láttátok, őbenne hisztek, bár most sem 

látjátok, és kimondhatatlan, dicsőült örömmel örvendeztek, 9 mert 

elértétek hitetek célját, lelketek üdvösségét. 10 Ezt az üdvösséget 

keresték és kutatták a próféták, akik a nektek szánt kegyelemről 

prófétáltak, 11 kutatva, hogy melyik vagy milyen időről tett 

kijelentést Krisztus bennük levő Lelke, amikor előre bizonyságot tett 

a Krisztusra váró szenvedésekről és az ezeket követő dicsőségről. 12 

Ők azt a kijelentést kapták, hogy nem maguknak, hanem nektek 

szolgálnak azokkal, amikről most az evangélium hirdetői prédikálnak 

nektek a mennyből küldött Szentlélek által, és amikbe angyalok 

vágyakoznak beletekinteni.  
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Minek tudtok igazán örülni, mi az, ami a boldogságot 
jelenti számotokra? Nem azokra gondolok, ami a 
pillanatnyi örömeink forrását jelenti …, hanem arra az 
örömforrásra, amihez újra és újra el akarunk jutni, amiért 
küzdünk, amit várunk, amibe kapaszkodunk, amiben 
tudatosan vagy ösztönösen reménykedünk? … Mert ma 
arról a reménységről lesz szó, ami alapjában képes 
átformálni a mindennapjainkat és szükséges ebben a 
reménységben újra és újra megerősödnünk, akkor is, ha 
már ismerjük. 
Az úton ismét Péter mellé szegődünk, a házi 
bibliakörökkel együtt. Tavaly közelebbről is 
megismerkedhettünk Péter személyével, vele jártuk a 
tanítványság útját. Kísértük magasságokban, 
mélységekben, a nagy felismeréseiben és bukásaiban is. 
Idén Péter első levelét olvassuk együtt, amit olyan 
keresztyéneknek írt, akik maguk is küszködnek, akiknek 
óriási kísértés a könnyebb utat és ezzel együtt a földi 
életet választani, úgyis mondhatnám, hogy az életben 
maradást. Mert, ahogy ma is a világ számos pontján, nem 
pusztán kihívás volt Krisztust követni, hanem egyenesen 
életveszélyes. Péter mégis biztat, hálát ad, túláradó 
öröméről tesz tanúságot – hogy lehetséges ez?  
 
[A remény fajtái] 
Dum spiro, spero. Amíg élek, remélek. Igen! Az ember 
amíg él, szüntelenül reménykedik, valamiben vagy 
valakiben, mert nem tudunk álmok, tervek, jövő nélkül 
élni. Akkor, amikor elvész a remény, mintha az ember is 
vele veszne el. Kiüresedik a lélek, nincs miért felkelni 
reggel, nincs, ami továbbvigyen. Milyen hát az a 
reménység, amibe kapaszkodunk? Ami alapot ad az 
életünknek? 
Talán egyszerűbb arra a kérdésre válaszolni, milyen az, 
amikor a Csokonai-féle földiekkel játszó égi tüneményre, 
az istenségnek látszó, csalfa, vak reményre bízzuk 
magunkat. Az egészen egyszerű kérdésektől kezdve (ugye 
jó kedvében lesz ma a tanár, ugye nem én felelek ma? 
ugye minden rendben lesz az út során, ugye jó időnk 
lesz?) egészen az életcélokig, a titkos vágyakig (bárcsak mi 
is megtapasztalnánk a boldogan élünk, míg meg nem 
halunkat! bárcsak olyan munkám lenne, amiben 

kiteljesedhetek, amivel mégis szuperül keresek! bárcsak 
meggyógyulna mindenki, akit szeretek! bárcsak 
körülöttem lennének az unokáim!) átéljük, hol kicsiben, 
hol nagyban, ahogy a kártyavár összedől, hogy hiába 
küzdünk, teszünk, harcolunk, kevés ahhoz, hogy 
kedvünkre alakuljanak a körülményeink. Csalódás, remény 
és talajvesztettség, na és persze vég nélküli cinizmus, 
keserűség lesz a jutalma annak, aki így építkezik. DE nem 
ezt látjuk Péternél!  
Ő a reménységről úgy beszél, mint ami el nem múló, 
szeplőtelen, hervadhatatlan örökség, amely a mennyben 
van fenntartva számunkra. Ez az örökség, ez a reménység, 
mindannak az ellentéte, amivel itt a földön találkozunk. 
Élő reménység ez – az a reménység, ami életképes! Mert 
van fedezete arra, hogy valósággá lesz az a dolog, ami per 
pillanat csak a reménység tárgya. A földi reménységek, 
amik a saját terveinkhez, szerelemhez, vagyonhoz, 
alkotáshoz, családhoz, élethez kapcsolódnak, mind maguk 
is mulandóra alapoznak, ráadásul olyanra, amihez 
gonoszság, tisztátalanság tapad. Ezzel szemben az élő 
reménység nem e világra alapoz, hanem Istenre, az Ő 
tettére, többszörösen is. 
Péter reménységének az alapja az, hogy Jézus Krisztust, 
akit ő megismert, mint nagy tanítót, Mestert, csodatevőt, 
megismerte úgy is, mint Isten Fiát, Megváltót. Átélte, hogy 
a saját kétségbeesésén túl, a tagadásán túl ott van az 
isteni irgalom, szeretet, hatalom: nagypénteken látta 
meghalni Jézus Krisztust, majd harmadnap találkozott a 
feltámadt Krisztussal, aki sohasem mondott le róla. Péter 
látta sorra valóra válni Jézus Krisztus ígéreteit, a vízen 
járástól a feltámadáson át a Szentlélek eljöveteléig! Hát 
hogy ne bízna abban az örökségben, amit maga Isten őriz 
számára! Hogy ne bízna abban, hogy a halál nem pont, 
hanem kettőspont számára is, hogy a földi kísértéseken, 
szenvedéseken túl vár rá valami tökéletes, el nem múló, 
nem szennyezett, boldog valóság? Mivel a horgonyt ide 
veti ki, nem sodorja, nem sodorhatja el semmilyen vihar 
sem. Sőt! Minél erősebb a vihar, minél nagyobbak a 
kihívások, annál erősebben tart a horgony. Mert Isten 
maga őrzi! 
Szeretett Testvéreim! Azt hiszem, nyugodtan mondhatom, 
senki sem rajong közülünk a szenvedésért. De! Ahogy 

Gondnok úr is bizonyságot tett múlt héten közöttünk, a 
szenvedés olyan hely, amikor különösen is 
tapasztalhatóvá válik számunkra Isten jelenléte, a 
reménységünk valósága. A pillanatnyi szenvedésben 
kincseket fedezhetünk fel – ahogy a sima szén nagy 
nyomás alatt gyémánttá formálódik. 
 
[Az élő reménység következménye] 
Szeretett Testvéreim! A heidelbergi káté minden elméleti 
igazság után felteszi a kérdést, hogy oké, de mi hasznom 
mindebből? Mi közöm van hozzá? S valóban, ha nincs 
mindehhez közünk a hétköznapokban, akkor semmi 
értelme sincs számunkra. Nézzük hát meg röviden, hol és 
hogyan kapcsolódunk az élő reménységhez! 
1. Biztos örökség: ha erre tekintünk sosem fog eltűnni, 

megszűnni az az alap, amihez az életünket igazítjuk 
Hajlandóak vagyunk-e kitartani mellette, haladni felé, 
dolgozni érte? („gugarozás”) 

2. El nem múló öröm forrása számunkra: nem a 
semmibe tart az életünk, hanem az örökségünk felé! 
Minden nyomorúság között is emeli a tekintetet a 
van tovább! Bíztat-e bennünket? 

3. Végtelen szabadságot ad, a körülményektől 
függetlenül – lemondás, elengedés szabadsága, mert 
valami erősebben megragadott. Élünk-e ezzel a 
szabadságunkkal? 

4. Nem tudom megszerezni, kiérdemelni, 
kikényszeríteni, de kérhetem! Isten szül újjá 
bennünket, az Ő munkája ez rajtunk, de vágyhatjuk, 
kérhetjük! (Péter életének igazi fordulópontja a 
Feltámadottal való találkozásban van, ahol átéli a 
bocsánatot, ahol célt kap, ahol új emberré lesz.) 
Miénk-e ez az élő reménység? 

5. Isten tud Szentlelke által megerősíteni bennünket 
újra és újra, hogy Vele éljünk! Ezért is kérhetjük, ezért 
is áldhatjuk mi is ŐT! 

Örvendezzünk és dicsőítsük hát Istent Péterrel együtt mi is 
és sose hagyjon el bennünket a remény! Ámen 

  jani lívia 


