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ISTENTISZTELET LITURGIÁJA:

Köszöntés
 Énekek: 1:1 („Aki nem jár hitlenek tanácsán…”)
 Énekek: 457 („Ó, Jézus árva csendben…”)
 Fohász
 Olvasmány (ld. középen )
 Imádság
 Igehirdetés előtt: KÉ 66 („Rejts most el…”)
 Alapige (ld. középen )
 Igehirdetés (ld: a túloldalon)
 Csendes imádság
 Ráfelelő ének: KÉ 74 („Tégy eggyé…”)
 Imádság
 Miatyánk
 Hirdetések (ld. jobb oldalon )
 Születésnaposok köszöntése
 Múlt vasárnapról: Soós Nikoletta; Pálfi Blanka;
Sági Krisztián; Árki Fanni; Nagy Elemér
 Erről a hétről: BALOGH JÁNOS testvérünk
hétfőn töltötte be 80. életévét; Deméné Fieder
Mária; Árki Teodóra; Balázs Beáta;

 Záróének: 134 („Úrnak szolgái…”)
 Áldás  HIMNUSZ (imádságként)

 GYÜLEKEZETI HÍREINK:
Az Úr legyen gyülekezetünk

őriző Pásztora!

 Horváth Kálmán, gyülekezetünk egyik oszlopa, élő
hittel és méltósággal hordozott súlyos betegsége
után hazament Urához. Nagyon fog hiányozni…

 Végéhez közeledik Kettőspont újságunk jubileumi
számának szerkesztése. A meglévő anyagokat
szeretnénk kiegészíteni gyülekezeti tagjaink olyan
rövid (max 20 sor) írásaival, melyben leírják a
gyülekezetben megélt legszebb, legfelemelőbb,
legnehezebb, leglesújtóbb pillanatait. Örülnénk
olyan fotóknak és a hozzájuk tartozó pársoros
történeteknek, melyek hasonló, felejthetetlen
pillanatokról szólnak. Kérjük, írásaitokat
juttassátok el április végéig Derera Mihályhoz
(dereramihaly@gmail.com)

 A KonfIFI illetve az Ancora IFI illetve egy-egy
HBK-csoport az Internet különböző formáin
keresztül tartják meg hetente alkalmaikat.

 A járvány miatt Urnatemetőnk is ZÁRVA tart.
Sürgős ügyintézés telefonon Sóskuti Zoltánnál,
információk Szabó Zsuzsánál (szintén telefonon,
mailben).

 Bárkinek bármilyen segítségre van szüksége
keresse diakónusainkat, lelkipásztorainkat!

 Keresztelések, esküvők, temetések ügyében a
válság alatti információk lelkipásztorainknál A
gyülekezet PASZTORÁCIÓJÁT, A
KAPCSOLATTARTÁST, LELKIGONDOZÁST A
LELKIPÁSZTOROK TOVÁBBRA IS VÉGZIK,
telefonon, e-mailben, Messenger-en elérhetők, sőt
bátran keressük őket!

 A nettel nem rendelkező tagjainknak eljuttatjuk
litlapot - ebben szolgáló testvéreink révén

 O L V A S M Á NY : KOL 2 , 1 -15
 A L A P I G E : KOL 2 , 5

„Mert ha távol vagyok is testben, lélekben mégis
veletek vagyok, és örömmel látom a köztetek
uralkodó szép rendet és Krisztusba vetett hitetek
szilárdságát.”

Az Igehirdetéshez bevezetés:

A karantén, a távolvetettség egy kérdést hozott elém:
MIBEN ÁLL A MI KÖZÖSSÉGÜNK? Valójában mi kapcsol
minket össze? Mi marad, ha nincs templom, nincs
találkozás? Látva, hogy a virtuális térben mégiscsak együtt
maradunk: mi a titka annak, hogy így ragaszkodunk
egymáshoz? Hogyan lehetséges, hogy most is szívünkön
hordozzuk Egyházközségünk sorsát és benne egymást oly
sokféle módon? [példák]**

Azt határoztam el – úgy remélem, talán Istenünk
indítására –, hogy elolvasom ezzel a szemmel Pál leveleit.
Hiszen ott és akkoriban aztán igazán fizikai (földrajzi)
távolságokról beszélhetünk a gyülekezetek között, illetve Pál
és különböző keresztyén közösségek között!
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„Miben áll a közösségünk?” I-II.RÉSZ
címmel Igét hirdet: Sóskuti Zoltán

Honlapunk refkeresztur.hu tartalmából:
(illetve youtube-csatornánkról)

o Istentiszteletek képpel, hanggal, írásban
o Gyerekistentiszteletek
o Napi Zsoltáros Gondolatok
o Gyülekezeti Híradó; aktuális információk
o Theológiai előadások
o Egyéb gyülekezeti anyagok, lelki javak…
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BEVEZETÉS (folytatás)
Így aztán a 2Kor-tól a 2Thess-ig „egy levegővel”

elolvastam e leveleket (jó dolog, javaslom!), ezzel az egyszerű
kérdéssel, erre figyelve: MIBEN ÁLL A KERESZTYÉN
KÖZÖSSÉG? Másképp: mi tartotta egyben az akkori hívőket -
és mit jelent ez számunkra ma? Miről ír Pál apostol, mit
olvasharunk ki erre nézve leveleiből?

Negyven körüli feljegyzés állt a papíromon e csodálatosan
szép lelki út bejárása elvégeztével. Ezután jött a kihívás: hogy
tudnám ebből tömörítve, súlyozva, összerendezve gyülekezetünk
számára, pontokba szedve, itt és most, egyszerű szavakkal
mindezt a kincset átadni... Megpróbálom, anélkül, hogy
mindenre Igehelyeket sorolnék, csak a summát mondom
(figyelve a ma felolvasottakra is), de magatok is győződjetek
meg a páli levelek elolvasásával minderről!

A SUMMA
Íme a két fő jellemző: a tiszta Evangélium szeretete illetve

az Egyház (a Krisztus-test) szeretete. Ezek kapcsolták egybe
Krisztus követőit. Egy ráadást is megemlítek még: egyfajta
különleges érzelmi kapcsolódást is fontosnak láttam. Lássuk
ezeket tehát! [ma csak az elsőt]

1.) A TISZTA EVANGÉLIUM SZERETETE
Ez három jellemvonásban válik konkréttá.
a.) Először is tele van a hívők szíve annak örömével, amit

az Örömhír jelent számukra. Örülnek Krisztusnak és mindannak,
amit Benne kaptak. Örülnek, hogy Jézusban az Atya közeli lett,
és így m e g i s m e r h e t ő . Ez az öröm, ez a tudás, ez a
beavatottság közösséget hoz létre, összeköt. Örülnek annak,
hogy ebben az a titok (misztérium) egyre jobban feltárul
előttük.Ahhoz tudnám hasonlítani, mint, amikor egy
bonyolultnak és megfejthetetlennek tűnő számítógépes
programot egyszer csak megértünk, majd egyre több dologra
jövünk rá, és összeáll a kép, lenyűgöz minket. Persze többről
van itt szó... Ahogyan egy idegen ember egyszer csak nyit felénk,
beszél magáról, és megértjük azt, amit eddig láttunk belőle,
összeáll a kép, és összeér a lelkünk és örülünk ennek. Ebben az
örömben pedig újabb és újabb ajtók, élmények nyílnak... De
ennél is többről van szó...

b.) A másik jellemvonása az Evangélium szeretetének az,
hogy ezt igyekeznek a hívők együtt megőrizni, mert becses,
vigyázni a tiszta tanításra, az Evangélium tisztaságára.
Egyrészről ez egy theologiai értelemben vett feladat: védelem a
tévtanításokkal szemben (ez a keresztyének első- és második
nemzedékében elképesztően fontos volt - és persze ma is
fontos!)**. Másrészről az életvitel (ahogyan élünk) tisztán
tartását jelentette. Ebben is keresték a helyes, közös utat –

megdöbbentően sokat beszél erről Pál a leveleiben! [**] Az
Evangélium védelme, tisztán tartása – másképpen ez az ördög
elleni harc – szintén összetartozásuk egy kapcsa volt.

c.) A harmadik jellemvonás pedig az előző kettőből
következik. Mivel az Evangélium öröme átjárta őket, tisztán
őrizték – és így tovább akarták adni. Ez a továbbadás, az
Evangélium terjedése így egy „üggyé” vált számukra, a
legfontosabb üggyé, szívügyükké. Érdekelte őket, hogy ebben mi
történik itt vagy ott. Sok hívő öreg jut eszembe [**], akiket ez
idős korukban is érdekelt, felvillanyzott ez – és így nem
maradtak egyedül, öröm nélkül, mert kapcsolódtak ahhoz, amit
Isten Lelke munkál az Egyházban, akár egészen távol is, és
ennek tudtak örülni, ez izgalomban tartotta őket, frissen tartotta
lelküket, ez összekötötte őket a többi hívővel. A bizonyságtételek
így kapcsolnak össze: „Hát ő is hívő, benne is ugyanaz a Lélek
munkál, hát terjed az Evangélium, hát él bennük is a Krisztus!”

Ez az öröm, őrzés és továbbadás, az Evangélium szeretete
tényleg összekapcsol. Áldott kapcsa ez a hívőknek – ami a
távolságban is megmarad; legyen az a Pál korabeli földrajzi
távolság hívő emberek, közösségek között, vagy éppen most, a
karantén által elválasztva egymástól.

2.) AZ EGYHÁZ (A KRISZTUS-TEST) SZERETETE
Ennek is három jellemvonását adom elétek.
a.) Az első ilyen a sorsközösség, ami összekapcsol

embereket. Ahogyan most, a mi időnkben, maga a karantén
helyzet is ilyen. Mert mi külön-külön is hasonlókat élünk át.
Hogyne lenne ez még erősebb kötelék spirituális értelemben! A
hívők, ahogyan ugyanazt az örömet élik át (mert ugyanaz az
Evangélium, mert egy a Test, egy a Lélek, egy a reménység, egy
az Úr, egy a hit, egy a keresztség, egy az ISTENe és Atya /Ef 4,
4-6/ [**]), ugyanazt szenvedést is (üldöztetés, értetlenség, börtön,
nélkülözés...). Ez a sors, összeköt. Így válunk Egyházzá. A
Krisztus-test titka ez! Ebben jönnek-mennek az információk
örömről, bánatról, áldásról, visszaesésekről… [**] Az 1Thess
3,8-ban ezt írja az apostol: „Mert szinte megelevenedünk, ha ti
erősek vagytok az Úrban.” [**] Nemrég hallgattam egy
gazdasági elemző műsort, röpködtek a számok, szakszavak. [**]
Ó, ha mi így tudnánk lelkesedni, így tudnánk félteni a "szép
eredményeinket, ilyen szenvedéllyel szólnánk Isten közöttünk
végzett munkájáról ! Pált olvasva inspirációt kaphatunk erre
nézve is! Pálék akkoriban tele voltak erre nézve buzdítással
egymás felé. Fontos volt egyiknek a másik ügye, öröme,
fájdalma... Mennyi erő, összetartozás-érzet, gazdagság, szeretet
van ebben, lenne számunkra is!

b.) Az Egyház szeretetére nézve a második jellemvonás – és
talán a legfontosabb az összetartozásban – az imádság. Pál is
sokat írja – és bizonyára a gyülekezetek egymás felé is

komolyan megélték –, mennyire állhatatosan imádkozik a távoli
hívőkért. A közbenjáró ima titka ez, miként formálja az emberi
kapcsolatokat, kötődéseket, szeretetet. Hasonló a helyzet az
áldáskívánásokkal is. Szívből áldást kérni másokra, milyen
fontos szolgálat lenne, és milyen szép kötelék! Nekünk, akik
„Áldás, békesség"-gel köszönünk; gyülekezetünknek most az
„Egyház évében”! Mennyire más lenne az Egyház (református,
de felekezetek közötti értelemben is!), mennyivel erősebb lenne
az összetartozás, ha ezt szívből gyakorolnánk!

c.) Harmadikként hadd említsem az adakozást, tágabban az
egymás gyakorlati megsegítését. Ez a szeretet gyakorlati oldala.
Mert ebben is áll a közösségünk! Ezzel lesz hitelessé az előző
kettő. A 2Kor 8. és 9. részei gyönyörűen mutatják be ezt.

3.) ÉRZELMI KAPCSOLAT
Végül, mintegy aprócska, mégis lényeges tényező, amiben

közösségünk áll: valamiféle megszentelt, semmi máshoz nem
hasonlítható érzelmi kapcsolat, kötődés. Ezen belül is háromféle
kötődést említek.

a.) Az első, ami összekapcsol, az a „lelki köldökzsinór”.
Akin keresztül intenzíven, hívő éltünk egy adott szakaszában
kapunk valami lelki jót, erősen ragaszkodunk, össze vagyunk
vele kapcsolva. Ez sokszor visszafelé is igaz. Pál leveleiben
sokszor előbukkan ez utóbbi. Egy helyen dajkáló anyaként,
máshol lelki atyaként kommunikál Pál. A „gyerek” felnő, de
valahogy mindig figyel rá a szülő, gondol vele, fontossá váltak
ezek a lelki gyermekek… Ez is egyfajta kapocs lehet, amiben
ma is lelki közösséget élünk át.

b.) Másodszor látom Pál apostol leveleiben is, a lelkiség
történetben is, közöttünk is, hogy a közös szolgálat nagyon
mélyen egybefűz testvéreket, át-megátszövi Isten népét.
[Példák]**

c.) Végezetül: sok név kerül elő Pál leveleiben – kiről többet,
kiről szinte semmit nem tudunk. Azonban ezek a „közvetítő
személyek” hozták-vitték a híreket, itt is, ott is felbukkanva
szolgálnak, munkatársai egymásnak. Az ilyen „közös ismerős
testvérek” csodálatos „idegpályákat” képeznek az Egyházon, a
gyülekezeten belül. Példák [**]

Ennyi minden összeköt minket, ami a fizikai távolságban is
kötelék – ezekben áll közösségünk, ezekre nyílhat meg a
szemünk, ha fizikailag távol is vagyunk egymástól. Éppen ez az
Egyház csodája, ereje – ezt nem lehet szétvágni, mert van, Isten
Lelke építi fel! Szinte most csak mellékesen mondom, ez
összeköt minket a Régiekkel is! [**] Fedezzük fel újra meg újra
ezt a köteléket, ne tagadjuk meg, ne csináljunk úgy, mintha ez
nem lenne – hanem éljünk vele, benne!

 sóskuti zoltán lp.


