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„KRISZTUS KÖVETÉSE” 
címmel Igét hirdet: Sóskuti Zoltán lp.

  GYÜLEKEZETI HÍREINK:

 Beszámolók

 Továbbra  is  gyűjtjük  az  adományokat a
gyülekezet  mindenkori  másik  lelkésze
lakására!

 Jövő heti ONLINE alkalmaink:    Hétfő 1800

Kérdések  órája Szerda  900:  Bibliaóra  
Péntek  1630 KonfIFI   Péntek  1800 Ancora
IFI     Vasárnap  1000:   Istentisztelet   /
gyerek-Istentisztelet   Házi Biblia Körök 
Hittanórák… 

 Kedden,  csütörtökön  és  szombaton
honlapunkon  „Gyülekezeti  TüKörKép”
rovatunkkal várunk minden testvérünket...

 Urnatemetőnk   egylőre nyitva van szerdán és
vasárnap  a  megszokott  időben.  Temetői
ügyintsre csak szedán délután 3-6-ig van mód.

 A Kettőspont adventi számáról

 A  gyülekezet  lelkészei  telefonon vagy neten
érhetők el (személyes találkozás csak nagyon
indokolt esetben) – kivéve szabadnapjukon.

Az Úr legyen Gyülekezetünk őriző pásztora!

  O L V A S M Á N Y :  1 P T  4 ,  1 - 1 8
  A L A P I G E :  1 P T  3 ,  1 - 1 1

„Mivel tehát Krisztus testben szenvedett, vértezzétek fel magatokat azzal a
felismeréssel,  hogy aki  testileg  szenved,  az  elszakad a bűntől,,  hogy többé ne
emberi  vágyak,  hanem Isten  akarata  szerint  éljétek  le  testi  életetek  hátralevő
idejét.  Bizony,  elég  volt  abból,  hogy  a  múltban  a  pogányok  szokása  szerint
kicsapongásokban,  kívánságokban,  részegeskedésekben,  dorbézolásokban,
tivornyázásokban  és  szentségtelen  bálványimádásokban  éltetek.  Azért
csodálkoznak rajtatok, sőt káromolnak titeket, mert nem rohantok velük együtt a
kicsapongásnak  ugyanabba a posványába.  De számot  fognak adni  annak,  aki
készen  áll  ítélni  élőket  és  holtakat. Mert  a  holtaknak  is  azért  hirdettetett  az
evangélium, hogy megítéltessenek ugyan mint emberek testben, de éljenek Isten
szerint lélekben. Mindennek a vége pedig már közel van: legyetek tehát bölcsek és
józanok,  hogy  imádkozhassatok. Mindenekelőtt  legyetek  kitartóak  az  egymás
iránti  szeretetben,  mert  a  szeretet  sok  bűnt  elfedez  Legyetek  egymás  iránt
vendégszeretők  zúgolódás  nélkül.  milyen  lelki  ajándékot  kaptatok,  úgy
szolgáljatok  azzal  egymásnak,  mint  Isten  sokféle  kegyelmének  jó  sáfárai:  ha
valaki  prédikál,  úgy  mondja  szavait,  mint  Isten  igéit,  ha  valaki  szolgál,  úgy
szolgáljon,  mint  aki  azt  Istentől  kapott  erővel  végzi,  hogy  mindenkor  Isten
dicsőíttessék Jézus Krisztus által, akié a dicsőség és a hatalom örökkön-örökké.
Ámen.”

* * *
„Fiam,  járj-kelj  az  igazságban  előttem,  és  mindig  őszinte  szívvel  keress

engem. Aki előttem igazságban jár-kél, védelmet talál a gonosz támadásaitól, az
igazság  megszabadítja  őt  a  kísértőktől,  a  bűnösök  rágalmazó  szavától.  Ha  az
igazság szabaddá tesz, valóban szabad leszel, nem fogsz törődni az emberek üres
szavával,  beszédével.  Uram, valóban úgy van, ahogyan mondod, úgy történjék
velem.  Tanítson  engem  a  te  igazságod,  őrizzen,  védjen  üdvösséges  végemig.
Szabadítson még minden gonosz indulattól és rendetlen szeretettől, akkor majd
veled  járok-kelek,  szívemnek  nagy  szabadságában."  (Kempis  Tamás:  Krisztus
követése III/4/I.)
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Ez a szakasz ismétlés. Vagy talán  összefoglalásnak
mondhatjuk – néhány új elemmel. Szeretjük az ismétlést?
Nem  inkább  újat  szeretünk  hallani? A  hitnek  fontos
része az ismétlés: mert emlékeztet, tükröt tart, visszaállít,
helyre  tesz.  [Menjünk  hát  végig  a  szakaszon  versről-
versre!]**

[Előtte azonban egy szempontot, „kódot” szeretnék
adni.] Ez a szakasz az olvasóit óvja a múltuktól  (a bűn
uralma), jelenüket  magyarázza  (szenvedések
Krisztusért),  és  a  jövő  perspektíváját  (utolsó  ítélet,
Menny) tárja eléjük.

1. vers
Ez  a  vers  könnyen  félreérthető.  Nem a  szenvedés

törli  el  a  bűnt  –  hanem  a  szenvedés  annak
következménye,  hogy  a  bűn  ellen  felvettük  a  harcot,
mert  „átigazolunk”  Isten  „csapatába”.  Ugyanis  az
emberek céltévesztett  életet  élnek.  Elszakadva Istentől,
rossz irányba tartanak. Ez maga a bűn, ez határozza meg
őket. Aki azonban Krisztussal van közösségben, aki akár
vállalja a Vele és Érte való szenvedés útját, már nincs a
bűn uralma alatt,  már jó irányba tart.  Már  nem a bűn
határozza meg. Ez egy új élet (stílus).

Olyan  ez,  mint  amikor  egy  erőszakos,  mindent
letaroló, „bedaráló” főnöknek vagy munkahelynek (ami
sok hamis dologra, megalkuvásra kényszerített) felmond
az  ember  –  és  új  életet  kezd  új  főnökkel,  vagy  más
munkahelyen.  Ekkor  a  korábbinak  már  nincs  uralma
felette.

2. vers.
Ezeknek  az  életük  hátralévő  részét már  nem  az

emberi  vágyak határozzák meg (jóllehet,  azok vannak,
maradnak), de nem ezek már a döntők, nem ezek jelentik
a meghatározó motivációt – hanem Isten akarata. Ez lesz
a mérce, a viszonyítási pont. De nagy utat járt be ebben
Péter  apostol!  [**]  Úgy  éljük  ezt  meg,  hogy  valami
végre helyére zökkent, és már egész másképp működik.

3. vers
Nem  az  öröm,  az  "élet  élvezése" a  bűn,  hanem

ezeknek  a  bálványozása  (élet-céllá,  forrássá,  imádássá
való  felértékelése)  és  az  elferdítése  a  baj.  A  buli,  az
élmény,  az  élvezet mint  bálvány,  ami az űrt kitölti.  (A

mai  élmény-világ  csapdái,  illetve  a  "mainstream
ideológia"... [**])

A  hívő  lélek  számára  ez  lesz  a  múlt.  Krisztus
követése ad annyi örömöt, célt, olyan forrássá lesz, hogy
amazok egy része feleslegessé vagy egyenesen utálatosá
válik; másik része megfelelő helyre és keretek közé kerül.

4. vers
Mindezért  könnyen  lehet,  hogy  reakcióként

értetlenséget, bántást kapunk, gúny és nevetség tárgyává
válunk, és káromolják Urunkat.

Ez  nem  meglepő  –  hiszen,  ha  kiszakad  valaki
valahonnan,  az  mindig  irritáló,  sértő,  értetlenséget  és 
indulatokat  gerjeszt;  sőt  elbizonytalaníthatja azokat,
akik maradnak… [Példák]**

5-6. versek
Az  Apostoli Hitvallás szavait halljuk vissza: élőket

és holtakat meg fog ítélni Ő, aki Eljövendő! A halál nem
egy búvóhely! [**] Mindenki meg fog ítéltetni. 

Az első idők keresztyénei számára  biztos pont, erő
és  reménység volt  ez  –  nem  utolsó  sorban  pedig
misszióra,  Evangélium  hirdetésre motiváló  tény!  Mi
komolyan vesszük, számolunk ezzel?

A  mi  dolgunk  nem a  kultúrharc,  nem a  morálról
szóló  vitatkozás  –  hanem  alapként  hűséges  és
rendíthetetlen  kiállás  Krisztus  követése  mellett,  így
alternatívát mutatva;  közben pedig komolyan venni  és
hirdetni  Isten  eljövendő  ítéletét  és  ezzel  együtt  az
Evangéliumot. 

Azaz:  rendíthetetlen,  "bolond"  (bolondnak  tűnő)
"bárka építés" – vállalva a gúnyt, a bántást, a meg nem
értettséget, a szenvedést Krisztus útján járva!

Nem a vitára kell és méltatlankodásra kell pazarolni
az erőnket (nincs mit csodálkozni, merre tart a világ, ott
van  a  Bibliában  is!)  -  hanem az  építésre,  a  tiszta  és 
rendíthetetlen  mártírságra  (bizonyságtétel  és/vagy
szenvedés), mert mindig is ennek volt missziói ereje! 

Kinek  mi  adatik,  mindenkinek  a  maga  helyén,  a
maga mértéke szerint Krisztusban maradni!

7-11. versek:
Mindehhez  ad  néhány  szempontot,  gyakorlati

eligazítást  a  következő  hat  vers –  azzal  a  bevezető

mondattal kötve az előzőekhez, hogy „mindennek a vége
pedig közel van”. [**]

Lássuk, miket tart a szentíró a legfontosabbnak!
1.)  A  bölcsesség és  a  józanság  szükséges  az

imádsághoz, az imádságos lelkülethez.
2.)  Egymás  iránti  kitartó  szeretetre  hívja  a

keresztyén  közösséget,  melyben  el  tudjuk  hordozni
egymás gyarlóságait, bukdácsolásait – azaz elfedezve az
1Kor 13 értelmében egymás bűneit Krisztusban: tudva,
hogy Ő fedezte el mindnyájunk bűnét  keresztre feszített
testével, és mi ebből az isteni szeretetből merítve tudjuk
egymást elhordozni.

3.) Különös, hogy ide kerül a vendégszeretet is, ami
tágabban értve egymás befogadása hétköznapi életünkbe,
sőt  lelkünkbe,  lelki  életünkbe.  Hozzáteszi:  tegyük  ezt
zúgolódás nélkül! Ne morogjunk egymásra,  ne a hibát
keressük egymásban, ne pletykáljunk egymásról…

4.) Egymás felé szolgálva –  milyen szép kifejezése
ez a közösségnek! A lábmosás története juthat eszünkbe
róla…

5.)  Aztán  a  Pál  apostol  által  sokat  magyarázott
kegyelmi  ajándékok  sokfélesége  és  azok  használata
bukkan elő. Ehhez toldja hozzá sokat mondóan ez a levél
a sáfárság képét... [**]

6.)  Végül  még  szinte  „odatapasztja",  hogy  a
sokfélesokféle szolgálat mind Isten Szavából, erejéből az
Ő  dicsőségére  történjen!  Itt  pedig  „átvált”  már
tanításból,  buzdításból  Isten  dicsőítésébe,  magasztaló
imádságba – annyira átjárja írás közben a szerzőt Isten
Szeretete,  Dicsősége...  „Áment” is  kiált  vagy  sóhajt  a
végére.

A fejezet utolsó nyolc verse  (12-18. versek) pedig
visszatér a szenvedésre, annak mikéntjére (hasonlóan a
3.  részben  mondottakhoz):  BOLDOGAN,  TISZTÁN,
SZABADON).

Végezetül és összefoglalásként és bátorításul halljuk
egy régi testvérünk hatszáz éve mondott szavait (akinek
áldott írására emlékeztet a mai Igehirdetés címe is)! [lásd
első lapon!]

 sóskuti zoltán


