
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 AZ ISTENTISZTELET LITURGIÁJA: 
 

  CSEND – Istentisztelet előtt 5 perccel 

 Ráhangoló kérdés:  

 Hogy forgatod a Szentírást? Mi jelent 
bizalompróbát Istennel való kapcsolatodban? 

 
  Köszöntés 

  Fennálló ének: 329.2 („Nem éltem még…”) 
 

  Keresztelés: Oroszi Kristóf 
 

  Gyermekek az Úr asztala körül  
  Ének: KÉ 70 („Találkozni jöttem veled”) 
 

  Fohász  
 Olvasmány (ld. középen  ) 

  Imádság 
  Igehirdetés előtt: 174   

(„Atya, Fiú, Szentlélek, Készíts szent igédre…”) 
 
  Alapige (ld. középen  ) 

 Igehirdetés (ld. a túloldalon) 
 

  Csendes imádság 

  Imádság 
  Miatyánk 
  Áldás  

 

  Úrvacsora előtt: KÉ 31 („Íme, a Bárány”)  
  Úrvacsorai közösség 

Énekek: 165; 264; 274; 392; 434; 436; 462; 463; 
464; 466; 467 

 

  Hirdetések (ld. jobb oldalon  ) 

  Születésnaposok köszöntése 

 
  Záróének: 178 („Dicsőség az Atyának…”) 
  Áldás  

  HIMNUSZ 

ÚÚ RR VV AA CC SS OO RR ÁÁ SS   II SS TT EE NN TT II SS ZZ TT EE LL EE TT   
 

22 00 22 00 .. mm áá rr cc ii uu ss   11 ..   
B ö j t  e l s ő  v a s á r n a p j a ,  

B i b l i a v a s á r n a p  

„KI/FORGATNI!”  
címmel 

Keresztel, Igét hirdet: Jani Lívia; Ágenda: Sóskuti Zoltán 

  GYÜLEKEZETI HÍREINK: 
 

 Beszámolók: Biblia Kör Vezetők alkalma 

 Jövő heti alkalmaink:  Kedd 1000 Baba-Mama Kör 

 Kedd 1830 Keresztkérdések  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  TeSóK 

 MA, 1700: Balogh Lázár orgonakoncertje 

Templomunkban. Mindenkit szeretettel várunk! 

 Március 8. Istentisztelet után: SZÜLŐI 

ÉRTEKEZLET a KonfIFIsek szüleinek 

 Március 9. 1830: Presbiteri Gyűlés 

 KonfIFI-Ancora Hétvége: március 27-29. (a 

jelentkezési határidő: március 15 !) 

 Márciusban a keddi, szerdai ügyeletekre 

adminisztrációhoz segítséget kér Szabó Zsuzsa 

 Az Imacsoportról (várjuk ebbe a szolgálatba is 

testvéreket), az imádságról... 

 Ligeti kórus CD-je 2500 Ft-ért kapható, a templom 

padlófelújítására gyűjtenek 

 Gyülekezetlátogatások, kirándulások: 

o Debrecen (buszos kirándulás): április 4.  

   Jelentkezés: 5000 Ft / fő, Fényi Róbertnél 

o Újpalota (gyül.látogatás):  április 19. 

o Beregsom (testvérgyülekezeti kapcsolat létesítése, 

kisebb küldöttséggel): május 15-17 

o Vajszló (patronált gyül. látogatás): június 20-21 

 Gyülekezeti közös program: Bp. Levéltár látogatás, 

június 13. Jelentkezés: Szabó Zsuzsánál 

 Nyári napközis gyerektábor: június 29-július 3- Ára 

15 000 Ft (-testvérkedvezmény). Jelentkezés 

Anitánál, Magdinál vagy Marcsunál 

 Nyári Gyülekezeti napok: 2020 július 

Az Úr legyen Gyülekezetünk őriző pásztora!  

 

 

  O L V A S M Á N Y :  M t  4 , 1 - 1 1  
 

„1 Akkor elvitte Jézust a Lélek a pusztába, hogy megkísértse az 

ördög. 2 Miután negyven nap és negyven éjjel böjtölt, végül 

megéhezett. 3 Ekkor odament hozzá a kísértő, és ezt mondta: Ha 

Isten Fia vagy, mondd, hogy ezek a kövek változzanak 

kenyérré! 4 Ő így válaszolt: Meg van írva: „Nemcsak kenyérrel 

él az ember, hanem minden igével, amely Isten szájából 

származik.” 5 Ezután magával vitte őt az ördög a szent városba, 

a templom párkányára állította, 6 és így szólt hozzá: Ha Isten 

Fia vagy, vesd le magadat, mert meg van írva: „Angyalainak 

parancsot ad, és kézen fogva vezetnek téged, hogy meg ne üsd 

lábadat a kőben.” 7 Jézus ezt mondta neki: Viszont meg van 

írva: „Ne kísértsd az Urat, a te Istenedet!” 8 Majd magával vitte 

az ördög egy igen magas hegyre, megmutatta neki a világ 

minden országát és azok dicsőségét, 9 és ezt mondta neki: 

Mindezt neked adom, ha leborulva imádsz engem. 10 Ekkor így 

szólt hozzá Jézus: Távozz tőlem, Sátán, mert meg van írva: „Az 

Urat, a te Istenedet imádd, és csak neki szolgálj!” 11 Ekkor 

elhagyta őt az ördög, és íme, angyalok mentek oda, és szolgáltak 

neki. ” 
 

 A L A P I G E :  M t  4 , 4 b . 6 b  

[ld. kiemelve az Olvasmányban] 
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Kinek a hangjára hallgatunk? Kinek engedünk a 
hétköznapokban? … [barátaink szófordulatai, számunkra 
fenyegető személyek mondatai]… Akár az is megeshet, hogy 
helyzettől függően ugyanaz a mondat más és más hangon, más 
és más értelmet vonva maga után szól bennünk. … Talán elsőre 
fel sem ismerjük a hangot, csak tudjuk, hogy hív valamerre 
bennünket és csak később esik le a tantusz – na ezt ő vagy ő 
szokta mindig mondani! 
Szeretett Testvéreim! Ma egy olyan igeszakasz van előttünk, 
ahol szintén ezzel a helyzettel találkozunk: meg van írva – 
olvassuk többször is, csakhogy más szájából és más 
indíttatással, de mindegyiknek hatása van a mi életünkre nézve 
is, ezért figyeljünk arra, mit mond nekünk ma ez a pár szó! 
 
[Pusztában járva] 
Először közös pontot keresve azt figyelhetjük meg, hogy mind a 
két hang ugyanabban a külső helyzetben szólal meg. Jézus a 
pusztában van, nyilvános szolgálatának mondjuk úgy, hogy a 
küszöbén. Már megkeresztelte őt Keresztelő János, Isten Lelke 
már leszállt rá és hallatszott az égből hozzá a hang: "Ez az én 
szeretett Fiam, akiben gyönyörködöm.". De még nem kezdte el 
hirdetni Isten országát. A kettő között, amikor már világos az út, 
hogy mi a küldetése, de még nem veti bele magát, akkor ott a 
próba, ott a kísértés, ott a puszta: "Akkor elvitte Jézust a Lélek a 
pusztába, hogy megkísértse az ördög." 
Igen! A Szentlélek viszi ki a pusztába, oda ahol nincs más, csak 
kő, szél és tűző nap, fagyos éj. Ez a próbatétel helye: a 
választott nép, Izráel 40 évig vándorol a pusztában, amíg 
tanulja, hogy léte Istentől függ. Jézus 40 napot tölt a pusztában, 
Istentől való teljes függésben. De míg a nép sokszor elbukik, 
addig Jézus kitart Isten mellett, megmarad a szoros 
közösségben vele. A próbában ugyanis vagy a bizalom erősödik 
meg, ha kitart az ember, vagy ha elbukik a kísértésben ez a 
bizalom vall kudarcot.  
A pusztában az az igazi kérdés, hogy kivé lesz az ember? 
Megéli-e Jézus, hogy ő a szeretett fiú, akiben gyönyörködik az 
Atya? Megerősödik-e ebben, és így kezdi-e el a szolgálatot? 
Megmarad-e a közössége az Atyával? Vagy feladja az elhívását, 
Istennel való közösségét? Ne gondoljuk azt, hogy Jézus csak úgy 
lerázta magáról a kísértést, a kísérővel egyetemben! Ha nem 
kellett volna megharcolnia neki is a válaszait, akkor valójában 
nem lett volna kísértés számára a helyzet.  
A puszta tehát bizalom próbájának a helye. Mint amikor 
valami nagyon meghatározót élünk át Istennel, és aztán csend 
van, mint pl. táborok után. Sőt! Nem csak csend, de nehézség 
is: Jézus 40 napig böjtölt, érezte a test szükségleteit, amikor az 

ördög kísérti. Ez valóságos! A puszta lecsupaszít, a böjt is, az 
éhség is, a betegség is, a gyengeség is, mindaz a helyzet, 
amiben kiszolgáltatottá válunk. (Nem a magunk kereste 
probléma, erről még lesz szó!) Hogy vagyunk ezekben a 
helyzetekben? Hova kapunk először? Kinek a hangját halljuk? 
A puszta ugyanakkor a felkészülés helye is. Erre nekünk is 
szükségünk van! Olyan minősített időkre, időszakokra, amikor 
tudatosan szolgáltatjuk ki magunkat az Istentől való teljesebb 
függésre, így megélve a közösséget vele. Húsvét előtti nagyböjt 
ennek az időszaka, az ünnepre való készülésé, a megerősödésé. 
Vajon merünk-e lemondani bármiről is azért, hogy az így 
keletkező hiányt Isten tölthesse be? Nem azért, mert olyan 
erősek lennénk, hanem azért, mert szívvel-lélekkel vágyunk az 
Istennel való közösségünk megélésére, hogy megerősödjünk 
abban, hogy Jézus Krisztus által mi is szeretett gyermekei 
vagyunk? 
 
[A kísértő szava] 
A kiszolgáltatott helyzetekben csak úgy harsog a kísértő, ahogy 
egykor Jézust, úgy minket is alapvetően három területen 
támadva. A test szükségletein át, a vágyra apellálva, hogy 
valami nagyot, vagy látványosat tegyen, hogy hőssé váljon és a 
hatalomvágyon keresztül. Melyik az a terület, ahol az itt és 
mostban leginkább támadhatóak vagyunk? 
Az ördög munkamódszere az idők folyamán mit sem változott: 
már az Édenben is ezzel jött: csakugyan azt mondta Isten… 
megismétli mindazt, amit az Atya ígér, csak mellétesz egy 
kérdőjelet. Tényleg Isten Fia vagy, Jézus? Akkor gond nélkül 
megteheted… de hát meg van írva, benne van a Szentírásban 
is… ebből hogy lehetne gond? Úgyis minden a tiéd, miért ne 
lehetne már most az? Nem ugyanezek a mondatok hangzanak 
nekünk is: csakugyan Isten gyermeke vagyok akkor is, amikor 
pillanatnyilag hiányt élek meg valamiben? De hát éééén, 
mindent megteszek Istenért, mennyit adtam időmből, erőmből, 
tudásomból neki, ugye, hogy egy igazi hős vagyok? De hát, ha 
Isten megbocsát, akkor ezt is meg fogja bocsátani, igazából 
mindegy, mit teszek nem? 
Szeretett Testvéreim! A szükségleteink és a legmélyebb 
vágyaink önmagukban nem elítélendők, nem arra kell 
törekednünk, hogy a létezésüket tagadjuk, elnyomjuk, 
megszüntessük. Hanem az a nagy kérdés, hogy az itt és 
mostban mélyebben vágyunk-e, kitartunk-e az Istennel való 
szoros közösség mellett és ezért egy időre lemondunk-e a 
szükségleteink, vágyaink beteljesüléséről? 
 
 

[Jézus szava] 
Jézusnak miután elhagyta őt az ördög, angyalok szolgáltak. 
Nem éhezett még 3 évig. Végül valóban hőssé vált, a 
Megváltónkká, és azt olvassuk róla, hogy „Ezért fel is 
magasztalta őt Isten mindenek fölé, és azt a nevet 
adományozta neki, amely minden névnél nagyobb, 10 hogy 
Jézus nevére minden térd meghajoljon, mennyeieké, földieké és 
föld alattiaké; 11 és minden nyelv vallja, hogy Jézus Krisztus Úr 
az Atya Isten dicsőségére.” Csakhogy mindez az Atya Isten 
akarata szerint, a vele való közösségben történt.  
Ehhez pedig pajzsul valóban bibliai igazságokat használt. 
„Nemcsak kenyérrel él az ember, hanem minden igével, amely 
Isten szájából származik.” MINDEN igével. Az ördög nem tudta 
az igét kiforgatva alkalmazni ellene, mert az egész igazságát 
nézte Jézus, nem csak kiragadottakat. Nem csak érintőlegesen, 
felületesen ismerte az igét, az Atya akaratát, hanem belülről is. 
Isten Fiaként kísérthető volt, de engedelmes maradt, mert a 
szíve teljes egészében Istené volt. Ez a végső ellentámadás az 
ördög ellen – nincs itt keresnivalód, semmi közöm hozzád, 
csakis Istenhez! Hatalommal szól a meg van írva. 
Mi közünk nekünk mindehhez szeretett Testvéreim? 

1. Krisztus győzelmének mi is részesei vagyunk, lehetünk. 
Megváltott gyermekekként erőt és hatalmat kapunk 
mi is arra, hogy az istengyermeki identitásunk legyen a 
meghatározó, hogy meg tudjunk állni a próbákban. 
Isten szeretete és hűsége változatlan! 

2. Az ellenállás hatékony eszköze a Szentírás – forgassuk, 
újra és újra, hogy legyen mire emlékeznünk, legyen 
mire emlékeztethet a Lélek, a teljes Szentírást 
ismerjük meg! (Bibliavasárnapon különösképp 
előttünk lehet!)  

 
Szeretett Testvéreim! Merre hív bennünket a Lélek? Hol van 
most az a próba, ahol az Istenbe vetett bizalmunk, az 
istengyermeki identitásunk a kérdés? Látjátok, megteríttetett 
az Úrnak asztala… az Úrvacsora egyben a megerősödés helye is 
számunkra, Krisztusért Istenhez és egymáshoz is tartozunk!  

 jani lívia 
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