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INTERNETES 

ISTENTISZTELET LITURGIÁJA:

(  Köszöntés
°  Énekek: 165  :  1   („Itt van Isten köztünk…”)

°  Énekek: KÉ 20 („Eljött hozzám…”)

ê  Fohász 
& Olvasmány (ld. középen  )
ê  Imádság
¯  Igehirdetés előtt: 65  :  1   („A Sionnak hegyén…”)

&  Alapige (ld. középen  )
$ Igehirdetés (ld: a túloldalon)

;  Csendes imádság
ê  Imádság
ê  Miatyánk

  Hirdetések (ld. jobb oldalon  )
  Születésnaposok köszöntése

 Cseh Otília; Bolog Jánosné; Leskó Gábor

°  Záróének: KÉ 77 („Tied a dicsőség…”)

I  Áldás  
P  HIMNUSZ (imádságként)

  GYÜLEKEZETI HÍREINK:
Az Úr legyen gyülekezetünk 

őriző Pásztora!

 Ezen  a  héten  búcsúztattuk  Sélley  Károlyt –
családja  számára  Istennek  vigasztaló  erejét
kérjük!

 Néhány szó gyülekezeti életünkről...
 A  KonfIFI illetve  az  Ancora  IFI illetve  HBK-

csoportok 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

 Figyeljük  az  állami-  és  az  egyházi  járványügyi
rendelkezéseket  –  illetve  honlapunkon
gyülekezetünk  vezetésének  döntéseit  a
válsághelyzettel kapcsolatban!

&  O L V A S M Á N Y :  Z S O L T  5 0
1 Ászáf zsoltára. A hatalmas Isten, az Úr szól, és hívja a földet
napkelettől  napnyugatig.  2 A  tökéletes  szépségű  Sionon
ragyogva jelenik meg Isten. 3 Jön a mi Istenünk, nem hallgat.
Előtte emésztő tűz, körülötte hatalmas szélvihar. 4 Hívja az eget
odafent,  és  a  földet,  mert  ítélni  akarja  népét.  5 Gyűljetek
hozzám,  híveim,  akik  áldozattal  kötöttetek  szövetséget
velem! 6 Igazságát hirdesse az ég, mert ítéletet tart  az Isten.
(Szela.) 7 Hallgass,  népem,  most  én  beszélek!  Izráel,  most
téged intelek! Isten, a te Istened vagyok én! 8 Nem feddelek
meg  véresáldozataidért,  sem  állandóan  előttem  levő
égőáldozataidért,  9 de  nem  fogadok  el  házadból  bikát,  sem
aklaidból bakokat. 10 Hiszen enyém az erdő minden vadja, és
ezernyi hegynek minden állata. 11 Ismerem a hegyek minden
madarát, enyém a mező vadja is. 12 Ha éhezném, nem szólnék
neked, mert enyém a világ és ami betölti. 13 Eszem-e a bikák
húsát,  iszom-e  a  bakok  vérét? 14     Hálaadásodat  áldozd  az  
Istennek,  és  teljesítsd  a  Felségesnek  tett  fogadalmaidat!    15  
(És)   h  ívj  segítségül  engem  a  nyomorúság  idején!  Én  
megszabadítlak,    és   te dicsőítesz engem.   16 A bűnösnek pedig
ezt mondja Isten: Hogy mered emlegetni rendelkezéseimet, és
szádra venni szövetségemet? 17 Hiszen te gyűlölöd a feddést,
és  elveted  igéimet! 18 Ha tolvajt  látsz,  vele  cimborálsz,  és  a
paráznákkal  tartasz. 19 Szádból gonosz beszéd jön ki, nyelved
csalárdságot  sző. 20 Ahol  csak  vagy,  testvéred ellen beszélsz,
anyád  fiát  is  bemocskolod. 21 Ilyeneket  csinálsz,  és  én
hallgassak?  Azt  hiszed,  én  is  olyan  vagyok,  mint  te?
Megfeddelek, és mindezt szemedre vetem! 22 Értsétek meg ezt
ti, akik elfeledkeztek Istenről, különben elragad menthetetlenül!
23 Aki hálaadással áldozik, az dicsőít engem, és aki ilyen úton
jár, annak mutatom meg Isten szabadítását.
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Lelkipásztoraink:  Sóskuti Zoltán ( 06-30-822-5435;    , lp.rkeresztur@gmail.com  szabadnapja: kedd;  Jani Lívia  ( 06-30-835-4917; , szoborka@gmail.com    szabadnapja: szerda
   Gondnokunk:   Dr. Hajdú Csaba  ( 30-618-7651  Urnatemető információ Szabó Zsuzsánál ( 06-70-3216838 , szzsueva@gmail.com CSAK TELEFONON, MAILBEN!
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„ÉS”címmel 
Igét hirdet: Sóskuti Zoltán
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BEVEZETÉS

Gyakran történik, hogy két ember nem érti meg egymást
–  és  csak  később,  amikor  megbeszélik,  rájönnek,  hogy
valamit figyelmen kívül hagytak, nem vettek észre egy szót,
egy  hangleejtést,  és  így  egészen  más  értenek  az
elmondottakból. (A  válság  alatt  ezt  még  nehezíti  a
kommunikációs formák megváltozása is…! [**]) Néha elég
ehhez, ha egy szót nem hallunk meg, és kicsi szócska kerüli el
figyelmünket.

Mai Alapigénkben is van egy szócska (kétszer is), melyet,
ha nem veszünk észre, az egészet félreértjük. Gyökössy Bandi
bácsi  ennek  mestere  volt,  ő  mindig  ezekre  a  kicsiny
részletekre iránytotta a figyelmet. 

[Mai  Alapigénkről  majd  30  évvel  ezelőtt  hallottam
Igehirdetését, amit a héten leírva megtaláltam egy könyvben.
Azon  az  Evangélizáción  ajándékozott  meg  Isten,  ezt  az
Igehirdetést hallva, a megtérés ajándékával, akkor került első
belyre Isten az életemben. Megrendülve olvastam vissza az
ismerősen csengő mondatokat – és áradt felém az a lelkiség,
Krisztus szeretete, ami Istennek áldott  emberén át akkor is
elért  –  ahogy  sokakat.}  Akkor  erre  a  szóra  irányította  a
figyelmet:  „ÉS”. Erről szeretnék beszélni nektek,  a magam
„hangszerelésében”, de Bandi bácsi kottájából kiindulva.

AZ IGAZ ISTENTISZTELET

Ezt  a  címet  kapta  Bibliánkban  ez  a  zsoltár:  „Az  igaz
istentisztelet”. Az Istentisztelet elsősorban azt jelenti, hogy a
lélek  Isten  felé  fordul.  Észreveszi lelkünk  Istent  –  akiről
megfeledkeztünk,  vagy  éppen  nem  kizárólag  Rá
koncentráltunk.   Észreveszi Őt lelkünk, és  meglátja annak,
Aki. Ekkor  leborul az  ember.  Elcsendesül.   Ebben  a
Csendben pedig  magára ismer a Fényben – látja, mennyire
méltatlan arra, hogy Isten elé lépjen. A Krisztusban hívő szív
azt is meglátja, hogy mégis jöhet, felnézhet, mert szereti őt az
Isten.   Ekkor  megtelik  a  lelkünk,  szánk  hálával,  Isten
dicsőítésével. 

A KÉRŐ IMA AJÁNDÉKA

Azonban  valamit  kihagytam. Jó  dolog  önmagunkról
megfeledkezve Istent áldani, imádni – de mi hús-vér emberek
éljük a mindennapi életünket,  családban, munkahelyen, egy
folyton vááltozó, kihvásokkal teli világban, bonyolult emberi
kapcsolatokban. Ezzel van tele a lelkünk, olyan sok minden
köti le  figyelmünket, sok minden  foglalkozatat,  vonz, terhel,
stimulál.

Isten  jól  tudja  ezt.  Ezért  mondja:  „Hívj  segítségül
engem…”  –  lehet  kérni,  mert  Ő  ajánlja  segítségét.  „Én
megszabadítalak” –  lehet  reménykedni,  mert  Ő  ígéri

segítségét.  Gondja  van ránk,  tele  van  ennek biztatásával  a
Bibliánk! Jó, ha ezt kihalljuk a Szentírásból, ebből az Igéből
is,  ha  Igés  könyvjelzőkre  felírjuk  ezeket  –  de  azért
vigyázzunk,  mert,  ha  csak  ennyit  hallunk  meg,  félreértjük
Urunkat!

„ÉS TE DICSŐÍTESZ ENGEM”
Egyszer  valaki  eljött  a  templomba.  Nem  nagyon  járt

azelőtt. Örömmel köszöntötték. Aztán nem jött többet. Mikor
megkérdezték  aggódva  a  hozzátartozóját,  hová  lett,  mi
történt,  akkor  azt  a  választ  kapták:  „Csak  azért  jött,  mert
másnap  záróvizsgája  volt,  és  az  állása  függött  a  sikertől,
eljött  hát  Isten  segítségét  kérni.” Zavartan  kérdezték:  „És
nem sikerült?” A válasz ez volt: „Dehogynem!”... 

Elfelejtette  az  „ÉS”-t:  „ÉS  te  dicsőítesz  engem”. Ez
elmaradt. Mondhatja valaki erre: otthon biztosan… De kérni
is lehetett volna otthon, nem?  Eljött a templomba Istenhez.
(Van annak lelki  jelentősége,  hogy  mi „megyünk el” – az
egyébként mindhol jelenlévő – Istenhez! Most aztán érezzük a
különbséget… [**]) Ha kérés formája a templom volt, akkor
a dicsőtésé miért nem? Az ÉS lemaradt…

„ÉS HÍVJ SEGÍTSÉGÜL” (HÁLA ÉS ENGEDELMESSÉG...)
Eszembe  jutnak  többen,  akik  különböző  körülmények

között,  de  mégis  hasonlóan,  Isten  segtségét  kérték,
imádkoztak valamiért, és amikor nem lett úgy, ahogy kérték,
megharagudtak  Istenre –  egészen  széles  skálán,  az
értetlenségtől az istentagadásig… 

Ők sem vettek észre egy „ÉS”-t.  Ahogyan sajnos  az  új
fordítású revideált  Biblia készítői  sem. Ugyanis  a  15. vers
egy  „ÉS”-sel  kezdődik:  „ÉS hívj  segítségül…”.  Mind  az
eredeti  héberben, mind annak  görög fordításában  ott áll ez
kicsiny, jelentéktelennek látszó szócska. Pedig fontos jele ez
annak, hogy a 14. és a 15. vers összetartoznak, együtt igazak!

A kérést megelőzi a hálaadás és a fogadalmak teljesítése.
Egyszerűen  szólva:  az  Istennel  megélt  élet.   Enélkül  a
kéréseink csak „a levegőben lógnak”. (Isten nagy kegyelme,
hogy ezt  is  meghallja,  sőt,  megesik,  hogy megkönyörül  és
teljesíti… Ám erre nem lehet alapozni, ez így nem hiteles!)

a.) HÁLA

A hála  itt  a  szövegben  áldozatként,  áldozásként jelenik
meg.  A  „bakok  és  kosok  vérérvel”, a  kultuszi
áldozatbemutatással  kapcsolatban  kerül  elő.  Ezekre  is  azt
mondja  az  Úr:  ezek  semmit  nem  érnek  hála  és
engedelmesség nélkül! 

Az üres formák, az üres Istentisztelet, az üres kérés nem
kedves  Isten  előtt!  Őt  nem  lehet  átvágni,  lefizetni,
korrumpálni, megtéveszteni, kijátszani!

Tartsunk  „hála-leltárt”,  köszönjük  meg  azt,  amink van,
amiket  még nem veszetettünk el,  adjunk hálát  azért,  amink
volt valaha [**]! Annyi mindent kaptunk, Testvéreim…! Mi
pedig folyton arra nézünk ami NINCS, ami még NINCS, ami
már NINCS…!

b.) ÉS MÉG SOK MINDEN MÁS...
Sőt,  ha  továbbolvassuk  a  zsoltárt,  látjuk,  hogy  ebbe  a

sorba tartozik bele a mocskos beszéd, az istentelenekkel való
cimborálás,  a  feddés  el  nem  fogadása.  A  21.  versben
keményen odaveti Isten népének:  „Ilyeneket csinálsz, és én
hallgassak? Azt hiszed, én is olyan vagyok, mint te?”

c.) FOGADALMAINK TELJESÍTÉSE

A  fogdalmak  teljesítése is  része  az  Istennek  tetsző
életnek,  Istentiszteletnek.  Mi  is  teszünk,  tettünk
fogadalmakat  Isten  előtt:  keresztelési-  [**],  konfirmációs-
[**],  házassági-  [**]  fogadalom; az  Úrvacsora  alkalmával
tett  ígéret  [**],  vagy  éppen  többeknél  presbiteri-vagy
lelkipásztori eskü  [**].  Megtartjuk  ezeket?  A  mi  igeneink
valóban igenek – beleállunk ezekbe újra meg újra?

SUMMA:   A „TELJES IMÁDSÁG” 
Az kérjen hát Istentől, aki Istennel éli  az életét! Annak

számára  Isten  „NEM”  válasza  is  elfogadható  válasz  lesz
kérésére.  Az Isten  felejtő  számára  nem több,  mint  kabala,
mint  egy  „hátha  bejön”,  vagy  egyszerűen  Isten  próbára
tevése.

Sőt,  egyesítsük  a  két  „ÉS”-t,  melyek  között  találjuk
Istennek  ezt  a  biztatását,  hogy  hívjuk  Őt  segítségül  és
megszabadít minket! A hála, a fogadalmaink teljesítése és az
Úr  dicsőítése együtt  hordozza  magában  a  „jogosultságot”,
hogy kérhetjük az Úr szabadítását.

Ne értsük félre! Egyikünk sem tud mindig és mindenkor
tökéletes  hívú  életet  folytatni.  Isten  a  szívünket,  szívünk
szándékát nézi! 

Ám ne is áltassuk magunkat! Mert akinek a szíve Istené, a
szíve szándéka alapvetően az Istennek tetsző élet,  a  valódi
Istentisztelet, annak  lesznek  gyümölcsei,  az  nem  tud  nem
látszani, az a cselekvés, a mindennapok szintjén is ott lesz –
és az ilyen lélek tényleg mást és másképp kér.

Ne  hagyjuk,  hogy  az  imádságaink  csupán  kérésekből
álljanak!  Legyen  ott  a  hála  áradó  forrása  ÉS  az
engedelmesség  (a  fogadalmainkra  való  szüntelen
visszaemlékezés és „nekirugaszkodás”) ÉS Isten dicsőítése!

     sóskuti zoltán lp.
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