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Fogadó órája: szerda 15.00-18.30 + megbeszélt időpontokban   Szabadnapja: Csütörtök     Gondnokunk: Dr. Hajdú Csaba  30-618-7651 
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 ügyintézés: a kedden ill. szerdán 15.00-18.30 Szabó Zsuzsánál  707-2630;06-70-3216838  szzsueva@gmail.com  
 

  AZ ISTENTISZTELET LITURGIÁJA: 
 

  CSEND – Istentisztelet előtt 5 perccel 

➢➢ Ráhangoló kérdés: 

 Mikor és hogyan szólt hozzám 

utoljára az Úr? 

  Köszöntés 

  Fennálló ének: 329:2 („Nem éltem még…”) 

   Keresztelés: Kovács Gergő 
 

  Fő ének: KÉ 6 („Immánuel…”) 
 

  Fohász  

  Olvasmány (ld. középen  ) 

   Imádság 
 

    Préd. előtti ének: KÉ 3  

(„Egyedül csak Te vagy…) 

  Alapige (ld. középen  ) 

 Igehirdetés [ld:  a túloldalon] 
 

  Csendes ima 

  Imádság 

  Miatyánk 
 

  Hirdetések (ld. jobb oldalon  ) 

  Születésnaposok köszöntése 
 

 Záróének: 512:1;4;5  

(„Szólj, szólj hozzám, Uram 

  HIMNUSZ 

 

 GYÜLEKEZETI HIRDETÉSEK: 

 

 Beszámolók: sashalmi kirándulás 

 Oroszlány Lajos temetése: június 30-án lesz. 
 Radics Gyuláné Julika. Temetése: július 10. kedd 

930, Újköztemető-Szóró 

 Köszöntjük szeretettel közösségünkben Atlantából 
Brad-et és Margá-t 

 Jövő heti alkalmaink:  

 Kedd 1000 Baba-Mama Kör  Szerda 900: 
Bibliaóra   Csütörtök 1700 Játék Klub  Péntek 

1700 Közös IFI  Vasárnap 830: Imacsoport   

Vasárnap 900: Kánon Kör   Vasárnap 1000: 

Istentisztelet  
 A nyári gyerek megőrzésre várjuk a szolgálókat 

– ld. táblázat a templomajtóban!Akik ebben 

szolgálnak, kérjük, 945-re érkezzenek meg! 

 Július 15 750. Merzse-FlowRun – érdeklődni 

lehet Makai Vikinél 

 Október 23-ai hosszúhétvégére lenne 
ehetőségünk egy 4 napos erdélyi buszos 

kirándulásra – útiköltség, szállás, ellátás, 

belépők: 35 000 Ft. A jelentkezők számától függ 

ennek indulása… 

I s t e n t i s z t e l e t   2018. JÚNIUS 24.  
 

„AZ ÚR SZÓLT?” címmel 
 Igét hirdet és keresztel: Sóskuti Zoltán lelkipásztor 

 
 

 

  O L V A S M Á N Y :  1 S ÁM  3 , 1 - 2 1  
 
 

 
 

 

  A L A P I G E :  1 S ÁM  3 , 8  

 

„Az Úr azonban harmadszor is szólította Sámuelt. 

Ő pedig fölkelt, megint odament Élihez, és ezt 

mondta: Hívtál engem, itt vagyok. Ekkor értette 

meg Éli, hogy az Úr szólítja az ifjút.” 
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K É R D É S E I N K  
Honnan tudjuk, hogy Isten szólt hozzánk, bennünk (és nem a magunk vágyát, téves 

elképzeléseit vetítjük Őrá)? Hogy ismerhetjük meg az Ő hangját (a bennünk megszólaló sok 

hang közül)?  

Az Ószövetségben Isten olyan közvetlenül szólt az Övéihez: angyalokon, jelenéseken, 

látomásokon, álmokon át… Az Evangéliumokban ott van az emberek között Isten Fia – és így 

szól hozzájuk. Az Apostolok cselekedeteiben gyakran találkozunk az ószövetségi esetekhez 

hasonlókat (például Fülep esetében [**] vagy éppen Kornéliusz ügyében [**]) – és olyan 

egyértelmű ezekben az időkben a Szentlélek vezetése. Ennek nyomát találjuk a páli levelekben is. 

Hát a mi időnkben hogy van ez? 
1.) Nekünk is adatott a Szentlélek, Aki szól, vezet, tanácsol minket. De valóban? 

Tapasztaljuk? Könnyen felismerhető? Karizmatista kegyességű testvéreink zavarba ejtően 

gyakran hivatkoznak arra, hogy a Lélek ezt vagy az jelentette ki nekik, és ezért szólnak, tesznek 

dolgokat… Mit kezdjünk ezzel? Csak mi volnánk süketek? Köztünk nem szól a Lélek? 

2.) Nekünk itt van Isten Igéje, amely megszólít minket. Valóban Isten megszólít minket, a 

Bibliát olvasva? Egyértelmű minden nap, hogy Isten mire hív általa? Több olyan pietista 

gyökerű irányzat tagjával találkozhatunk, akik szintén zavarba ejtenek minket, amint minden 

döntésük mögött Igéket sorolnak, sőt szinte naponta kapnak kijelentést az Igén keresztül 

Urunktól. Mit kezdjünk ezzel? Újra kérdezem: Csak mi volnánk süketek? Nem vagyunk elég 

figyelmesek, elég hívők, hogy minket is így vezessen Isten? 

3.) Nekünk is lehetőség, hogy Isten embereken (testvéreinken, tanítóinkon) keresztül szóljon 
hozzánk. Valóban tapasztaljuk – vasárnap, bibliaórákon, testvéri beszélgetésekben? Többször 

hallom a nem hívőktől, hogy a hívők „agymosottak”, „befolyásolhatók”, „gyengék” – és mint a 

robotok, azt csinálják, amit a gyülekezetben hallanak… Több olyan esetről tudunk, amikor 

kisgyülekezetes vagy szektás közösségekben a tanítót vagy a tant annyira tisztelték, hogy 

(sokszor gépiesen, irracionálisan is) Isten Szavának fogadták el. Hát ezzel mit kezdjünk? Csak 

nekünk ilyen rossz közvetítőnk az egyházi közeg? Ahogy sokszor hallottam: Talán csakugyan 

Isten elhagyta a „romlott történelmi egyházakat”? 

Újra kérdezem: Honnan tudjuk, hogy Isten szólt hozzánk, bennünk – hogyan ismerhetjük meg 

a hangját? Az egész témát azért hozom közétek, mert az egyik kedves presbiter testvérem, a 

múltkori Igehirdetés után a kapuban megkérdezte tőlem: „Honnan tudom, hogy Isten szólít 

engem – hogy ez az Ő hangja, Ő indítása?” Ez a jogos kérdés annak kapcsán vetődött fel benne, 
hogy arról beszéltem, akkor csak intsünk valakit, egyáltalán akkor induljunk valaki felé, ha Isten 

indít rá. De honnan tudjuk, hogy „Isten indít rá”? Folytathatnánk: … és nem az én vágyam, 

indulatom, emberi igazságérzetem, túlbuzgóságom…? Ahogy ő fogalmazta: „Honnan tudom, 

hogy a jó rádióadót találtam meg?” 

 

V Á L A S Z A I N K  
Efféle zavarba hozó kérdéseknél mindig segít nekem, ha megnézem, mi a két véglet, 

amelyek biztos nem igazak. Lássuk, hát most is! 

1.) Bizonyosan nem igaz, hogy Isten ma nem szól, és magára hagyta volna népét! Hiszen 

ígéretünk van, hogy majd a Szentlélek… Ezzel búcsúzik Jézus. [**] 

2.) Azokra valahogy „zsigerileg gyanakszom”, akik folyton azt mondják, hogy „nekem az Úr 

azt mondta”; folyton Istenre hivatkozva tesznek mindent – minden alázat, bizonytalanság 

nélkül. Ahogy a napokban valaki mondta: jobb lenne, ha ezt mondanák ezek a testvéreink: 

„Nekem az a vágyom, hogy…”; „Én erőszakosan ezt is ezt akarom, ha ti belepusztultok is.”; 
vagy hasonlókat… Igen, sokszor leöntjük „Isten mondta nekem”-szósszal saját elképzeléseinket, 

vágyainkat… Mennyi bajt hozott már ez Isten népére! [**] Istenre persze lehet hivatkozni – ki 

tudja ellenőrizni, nem is illik kétségbe vonni… A történelemben Istenre hivatkozva sok gonoszságot, 

nyilvánvaló hibát, bűnt, istentelenséget követtek el! 

Akkor mi a válaszunk? Most nézzünk a felolvasott Igére! Mit látunk erre nézve benne? Eligazító 

– még akkor is, ha ez is egy adott üdvtörténeti korszakban játszódik, Izrael népének egy igen nehéz és 

sötét időszakában: amikor a főpap és családja nincs a helyzet magaslatán, sőt…; amikor Isten ismét 

egy meddő nőt választ ki arra, hogy megfoganva, engedelmességén át, a születendő gyermek 

(Sámuel) szabadítást, új korszakot hozzon a filiszteusoktól fenyegetett, szétesés alatt álló nép életébe. 

Isten szólítja Sámuelt. Sámuel hallja – de nem tudja, hogy ez az Úr hangja. Éli, a főpap sem tudja 
– csak harmadik alkalommal fog gyanút.  

1.) Isten hangja Sámuel számára még ismeretlen. Vele azok tudnak talán azonosulni, akik 

hasonlóképpen vannak, még nem ismerik Isten hangját, még sosem vették észre vagy tudatosult 

bennük, hogy az Úr szólt hozzájuk. Számukra fontos egy segítő – vagy maga a „templom-közeg”, 

ahol valaki megtanítja őket, hogy ez az Úr hangja (is lehet), és azt, hogy miként kell ezt fogadni… Ez 

történik Sámuellel is. Mert az Úr szól ama „első-belső-felső hangján” (Gyökössy E.) át! Szentlelke a 

szívünkben megmozdítja lassan helyreálló lelkiismeretünket; előhoz régen hallott Igéket, tanításokat; 

elénk hoz arcokat, akik felé mozduljunk; érzéseinken és gondolkozásunkon át kihangsúlyoz valamit; 

ad ötleteket… Ezt a hangot előbb meg kell ismerni, hogy mindinkább felismerhessük! Ez egy 

t a n u l á s i  f o l y a m a t . Mivel a hitünkben formálódunk – és nem nagyon vagyunk a hitnek 

azon a fokán, mint Isten nagyjai –, „minimum óvatosan” bánjunk azzal, hogy „Isten szólt”. Mert 
nagy veszély: összekeverni saját vágyainkat, akaratunkat Istenével! Vizsgáljuk meg Isten-ismeretünk 

alapján (amihez mind jobban érdemes ismerni az Urat)…! Akár kérdezzük meg lelki vezetőinket, 

testvéreinket! Figyeljétek meg Éli és Sámuel hozzáállását! Kihallatszik az egész történetből az 

ALÁZAT. Óvatosan hivatkozzunk tehát felismeréseinkre – inkább alázattal csak annyit 

mondhatunk: „Ha jól értem az Urat, ezt és ezt mondta, vagy erre és erre hív…” Tehát egyik 

válaszunk ez: Isten hangjának felismerése egy tanulás, hitbeli formálódás része, amiben talán egyre 

ismerősebb lesz… 

2.) Isten hangja Éli számára lassan a homályba veszett. Miért? Miért nem hallotta régóta Isten 

hangját? Miért lehetséges, hogy csak harmadszor jön rá, hogy a kis Sámuelt az Úr szólítja?  

Mert fiai bűnben éltek – és ő ezt elnézte, megalkudott, nem becsülte meg papi voltát, megfáradt, 

Isten közelségétől eltávolodott (a templomban! [**])… Vele azok tudnak azonosulni, akik régóta 
hitben járnak, ismerik már az Úr hangját, mégsem hallják. Nem szól Isten a Biblián át? Nem a Biblia 

a hibás! Nem szól Isten az Istentiszteleten? Nem biztos, hogy csak a lelkész a hibás… Nem szól Isten 

a szívedben? Nem azért, mert minden mással van tele? Második része a válaszunknak ez: Azzal 

együtt, hogy ISTEN SZÓL, AMIKOR Ő AKAR (és van úgy, hogy nem akar), alapvetően a CSEND 

(ez pedig elkülönített idő- és hely – és persze lelkület, életvitel kérdése), a TISZTASÁG és az 

ALÁZAT hiánya miatt nem halljuk az Urat. 

3.) Végezetül, válaszképpen, még három rövid megjegyzés. A mi korszakunk mégiscsak a 

legkönnyebb e tekintetben! Miért? Először is van Bibliánk! A Biblia Szava sok mindenre nekünk 

már egyértelmű válasz, de legalább is irányadó. Ezért nem kell külön vezetés sok mindenben! Isten 

egyszer kijelentette, elmondta! És ez eligazít a konkrét napi kérdésben is: „Ebben és ebben mit akar 

az Úr?” [Példák]** (Erre való a Biblia, és nem álmoskönyv – még akkor sem, ha van úgy, hogy az 

Igeolvasáson át sejtünk meg valamit, világosodik meg egy-egy dolog számunkra!) Másodszor 
vannak előttünk járt Krisztus-követők, akik csomó dolgot már megharcoltak, erről tanúságot tettek 

életükkel, írásaikkal, imáikkal. Nem vagyunk egyedül az úton! Érdemes rájuk figyelni. Ennél is 

fontosabb végezetül: köztünk járt Jézus. Ő MAGA A VÁLASZ – lelkülete, lénye, hozzáállása, 

szavai… Talán ez is elég lenne. Az Evangéliumot olvasni kell, Jézusról sokat elmélkedni, naponta 

sokat gondolni Őreá – és akkor sok minden olyan egyértelmű lenne!  
 Sóskuti Zoltán 


