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„Meghallották azonban az apostolok és a Júdeában lévő testvérek,
hogy a pogányok is befogadták az Isten igéjét. Amikor aztán felment
Péter Jeruzsálembe, vitatkoztak vele a zsidó származású hívők, ezt
mondva neki: Körülmetéletlen emberekhez mentél be, és együtt ettél
velük. Ekkor Péter sorjában beszámolt a történtekről, és ezt mondta:
Én éppen Joppé városában voltam, és imádkoztam, amikor révületben
látomást láttam: valami nagy lepedőhöz hasonló szállt le, amely négy
sarkánál fogva ereszkedett le az égből, és lejött egészen énhozzám.
Közelebbről megnéztem, és láttam benne a föld négylábú állatait, a
vadakat, a csúszómászókat és az ég madarait. Hallottam egy hangot is,
amely így szólt hozzám: Kelj fel, Péter, öld és egyél! Én azonban így
szóltam: Semmiképpen sem, Uram, mert szentségtelen vagy tisztátalan
még soha nem volt a számban. De másodszor is megszólalt a hang az
égből: Amit Isten megtisztított, azt te ne mondd tisztátalannak. Ez
pedig három ízben történt, azután az egész felemelkedett újra az égbe.
És íme, abban a pillanatban három férfi állt meg az előtt a ház előtt,
amelyben voltam, akiket Cézáreából küldtek hozzám. A Lélek pedig azt
mondta nekem: Menj velük, és semmit ne tétovázz! Eljött velem ez a
hat testvér is, akikkel bementünk annak a férfiúnak a házába. Ő pedig
elbeszélte nekünk, hogy látta, amint az angyal megáll a házában, és ezt
mondja neki: Küldj el Joppéba, és hívasd át Simont, akit Péternek is
neveznek, aki olyan igéket hirdet neked, amelyek által üdvözülsz mind
te, mind egész házad népe. Amikor pedig elkezdtem beszélni, leszállt
rájuk a Szentlélek, ahogyan ránk is leszállt kezdetben. Ekkor eszembe
jutott az Úr szava, aki így szólt: János vízzel keresztelt, de ti
Szentlélekkel fogtok megkereszteltetni. Ha tehát ugyanazt az ajándékot
adta nekik is az Isten, mint nekünk, akik hittünk az Úr Jézus
Krisztusban, akkor ki vagyok én, hogy akadályozzam Istent? 18
Amikor mindezt hallották, megnyugodtak, dicsőítették Istent, és így
szóltak: Akkor tehát a pogányoknak is megadta Isten, hogy
megtérjenek és éljenek!"
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[ld. kiemelve az Olvasmányban]

 AZ ISTENTISZTELET LITURGIÁJA:

 CSEND – Istentisztelet előtt 5 perccel
 Ráhangoló kérdés:  Keresztülhúzhatjuk-e
Isten tervét?  Milyen áttörhetetlen „falak”
vannak az életemben?
Köszöntés

 Fennálló ének: 24:1
(„Az Úr bír ez egész földdel…”)

 Ének: KÉ 8 („Az Úr csodásan működik…”)
 Fohász
 Olvasmány (ld. középen )
 Imádság
 Gyermekek az Úr asztala körül
 Igehirdetés előtt: 171

(„Megáll az Istennek Igéje…”)
 Alapige (ld. középen )
 Igehirdetés (ld: a túloldalon)
 Ráfelelő ének: KÉ 78

(„Tőled árad minden áldás…”)
 Csendes imádság
 Imádság
 Miatyánk
 Hirdetések (ld. jobb oldalon )
 Születésnaposok köszöntése
 Záróének: 396

(„Ébredj bizonyságtévő Lélek…”)
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 GYÜLEKEZETI HÍREINK:
 Kiss Károlyné Rózsika temetése: nov.26. 1200
 Beszámolók: Ancora hétvége; KeReT-Konfi Délután;

Magvetők találkozása; KonfIFI…
 KÖSZÖNJÜK a szombati kerti munkát!
 Jövő vasárnap 15.30-tól Adventi Gyerek Délután

lesz!
 November 30. 1700: Ökumenikus Adventi

Gyertyagyújtás a Főtéren; majd dec. 7-én
ugyanakkor evangélikus-református szolgálattal

 Jövő héten, Advent első vasárnapján, Úrvacsorás
Istentiszteletre készüljünk…

 2020 februártól (9 alkalom): Keresztkérdések!!!
Jelentkezzünk mi magunk, hívogassuk barátainkat,
családtagjainkat! MEGHÍVÓK a kijáratnál!

 Jövő heti alkalmaink:  Kedd 1000 Baba-Mama Kör
 Szerda 900: Bibliaóra  Péntek 1630 KonfIFI 
Péntek 1800 Ancora IFI (KÜLSŐ HELYSZÍNEN!) 
Vasárnap 900: Kánon Kör illetve Imakör  Vasárnap
1000: Istentisztelet és gyerek-Istentisztelet;  Házi
Biblia Körök

 Idén élelmiszer utalvány formájában szeretnénk
támogatni rászoruló tagjainkat – várjuk azok
jelentkezését, akik szeretnének adni vagy kapni

 Adventi elmélkedés Bonhoeffer-rel – dec.8.
Istentisztelet után

 Időseink adventi ebédje: december 11. 1200
 HÁZAS HÉTVÉGE: Vác, február 8-9. Jelentkezés

Kovács Zsófiánál (2000 Ft/fő).
 Elkészült új Kiegészítő Énekeskönyvünk javított

változata. Akik a hibás változatból vettek, ingyen
kicseréljük, illetve lehet most már vásárolni is belőle.
A templomi példányokat ne vigyük el!

Az Úr legyen Gyülekezetünk őriző pásztora!
a Házi Biblia Körök

szolgálóiért,
tagjaiért
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Bevezetés: „Mi van, ha elszúrom Isten életemre vonatkozó
tervét?” – kérdezik sokan (…)

Álljon itt válaszként a feltett kérdésre Péter megfogalmazott
válasza: „Ki vagyok én, hogy akadályozzam az Istent?” Péter
itt két oldalról ismeri be, hogy nem akadályozhatja Istent:
Egyrészt nem akarja, mert a történtek meggyőzték Isten
akaratáról és nagyságáról
Másrészt van ebben egy beismert kicsiség is: kicsi vagyok én
ahhoz. Ha akarnám se állíthatnám meg az Istent…

1. Áttöri a falakat

Az első, ami kiderül a történetből, hogy Isten tervei áttörik a
falakat, azokat a tényezőket, amelyek akadályoznák
megvalósulásában. Az apostolok a zsidóság gyökereiből lettek
keresztyénné, ezért elképzelhetetlennek tartották a pogányok
megtérését, hogy ők is ugyanahhoz az Istenhez tartozzanak,
mint ők. Mózesi törvények tiltották, hogy zsidó ember
bemenjen egy pogány házába, hogy vele egyen. A zsidók
tisztátalanoknak tartották őket, nem érintkezhettek velük. Most
mégis csoda történik: Péter látomásában Isten tisztátalan
állatokat küld, hogy egye meg, amire Péter mindjárt mondja a
jó vallásos választ: Semmiképpen sem Uram, hát ez tisztátalan!
Milyen mélyen lehetett ez Péterben! Magának Istennek mond
itt ellent! Ennyire tiszteli a törvényt! A törvény mögött Istent.
Ez egy fal. Amikor annyira ragaszkodunk akár vallásosságból,
jóhiszeműségből egy elvhez, hogy Istennel is szembe megyünk,
ha kell. Fordulópont ez a keresztyénség történetében, mert
innentől vált világossá az apostoloknak is, hogy Jézusban új
szövetség adatott…
Ilyenek a falak. Tartanak és kellenek egy ideig, de ha már
akadályozzák az életet, felül lehet őket írni, mert fontosabb az
Élet, az Isten terve, mint a falak. Neked hol vannak a falaid?
Ahol, ha Isten hívna se mozdulnál, mert belebotlanál valamibe?
Félelmeidbe, régi sérelmekbe, elvekbe, keserűségeke? Amit
következetesen kerülsz, mint az apostolok a pogányokat.
Ahová nem szívesen mész, amit kerülgetsz, gondosan mert már
így rendezted be az életet. Mindenki tapintatosan kerüli AZT: a
témát, vagy embert, helyet stb.
Hogyan töri át az Úr a falakat? Nem erővel, izommal,
„légkalapáccsal”! Ilyen a diktatúra, amelyik lever, nem törődve
a keletkezett járulékos törmelékkel. Ha Isten a kemény szíveket
így törné fel, abba beletörnénk mi is. Sokkal inkább olyan Ő,
mint egy nagy folyó, amely jön, és feltartóztathatatlanul szeret,
árad, és formálja azt is, aki az útját állja, és előbb- utóbb
magával sodorja. Hatalmas, mégis utat talál a legeldugottabb
helyre, a legszűkebb, legkeményebb szívbe is. Mert Előtte
nincs akadály.
Hiszed-e, hogy az evangéliumnak van útja oda is, ahová neked
nincs, mert nem engednek be?

Mert hozzád is volt útja, és rajtad is volt hatalma.
Mert Jézus egész élete folyamatos Fal-áttörés: Karácsonykor
Istenből ember lesz. (…) És születése után is, szombatnapi
gyógyításai, csodái, folyamatosan döntik le a korlátokat: a
betegségek, a természeti erők, a bűn, a berögzült vallási
szabályok, és végül még a halál felett is.

A kérdés, hogy hiszünk-e az evangéliumban, ahogy Péteréknek
is ez volt a kérdés; hogy Aki őket megváltoztatta, az másokat is
meg tud. Hogy Előtte nincs akadály, fal, „forgalomtól elzárt
terület” ahová Ő nem mehet…

2. Formál

Közben pedig formálja azokat is, akik falakként álltak útjába
tervének! A történetben Péter eljut a „semmiképpen sem
Uram”-tól addig, hogy belátja: „Ki vagyok én, hogy
akadályozzam az Istent?” A falból meder lett.
Ahogy a Colorado folyó kivájta útját a Grand Canyonban, úgy
vájja ki az evangélium útját a törvényeskedő szívekben, hogy
eljusson mindenkihez, még hozzánk is. Egyikük sem volt
alkalmas az apostolságra, egyszerű zsidó, halászokként, mégis
általuk terjedt el az evangélium a világban. Ez óriási bíztatás
nekünk, akik alkalmatlannak érezzük magukat a szolgálatra,
amire Isten hív. Mert Ő így dolgozik, hogy akiket elhív, és
használ, azok sosincsenek készen, de a szolgálat által kapják
meg rendeltetésüket. Közben pedig nem csak formálódunk, de
tisztulunk is. „Hordalékainktól”, múltbéli sebeinkből,
megkötözöttségeinkből. Ezeket évezredes áradó szeretete
napról napra simítja le rólad, és viszi magával, talán nem is
vesszük észre. Ahogy Péter sem vette észre- bár itt azért
gyorsabban történnek az események, de közben neki sem tűnik
fel, csak a végén, hogy ő valójában akadály volt, és abból vált
mederré. Közben formálódik, és tisztul.
Ha átengeded magadon az evangéliumot te is tisztulsz, mint a
cső, ami koszos, bár tiszta víz folyik át rajta maga is tisztulni
kezd közben. Bár nem érezzük magunkat alkalmasnak rá, de
ahogy továbbadjuk, mi is tisztulunk tőle. Kitisztul az életed, a
gondolataid, érzéseid, szíved. Mint Kornéliusz… Az
apostolokat is tisztítja közben ítélkezésüktől, és számukra is
kitisztul a kép: a pogányokat is elhívhatja Isten! Egy tisztább,
pontosabb képet kaptak Istenről: hogy milyen nagy az Ő
szeretete.

3. Sodor magával

Megakadályozhatjuk-e akkor Isten tervét? Érdemben nem.
Pillanatnyilag talán hátráltathatjuk, de igazából ahogy
Ézsaiásnál olvassuk: „Mert ahogyan az eső és a hó lehull az
égből, és nem tér oda vissza, hanem megöntözi a földet,
termővé és gyümölcsözővé teszi; magot ad a magvetőnek és
kenyeret az éhezőnek, ilyen lesz az én igém is, amely számból

kijön: nem tér vissza hozzám üresen, hanem véghez viszi, amit
akarok, eléri célját, amiért küldtem.” Ézs. 55, 10-11
Ha pedig Isten úgyis véghez viszi tervét ezzel a világgal, miért
kellünk akkor hozzá mi? Akadályozni nem tudjuk, de véghez
vinni igen?
Mai történetünkből az derül ki, hogy Isten bevon tervébe, még
azokat is, akik ellene állnak. Még a falakból is medret csinál
magának, és tervébe egyre többeket sodor bele. Először csak
Pétert és Kornéliuszt szólítja meg, de közben az egésznek
részévé válnak Kornéliusz emberei, akiket Péterhez küld, sőt
Kornéliusz egész háza népe is, akik szintén megtérnek, és
megkeresztelkednek. Majd pedig az apostolok, a jeruzsálemi
gyülekezet, akik kapják a híreket, és rájuk is kihat mindaz, ami
Kornéliusz háza népével történt. Pillangó effektus…
Beláthatatlanul hatással vagyunk egymás életére. Ha akarjuk,
ha nem. Isten használ terveihez. Ha engedelmeskedünk, mint
Péter akkor kitágul az élétünk. Észrevesszük, hogy nem csak
rólunk szól az élet, hanem hogy mi vagyunk részei egy
nagyobb történetnek.
(…) Asztronauták átélhetik milyen lehet rácsodálkozni, hogy
még mindig van tovább, hogy szélesebb a világmindenség,
mint a kereteink, hogy van egy nagyobb, aminek részese
vagyok. Így tágulunk ki Isten terveire is, amikor Péterhez
hasonlóan készek vagyunk kilépni falaink, korlátjaink mögül.
Olyankor már nem vaksin közelről nézzük azt az egy darab
képkockát, ami ebből a saját életünk, hanem fölé tudunk
emelkedni, és láthatunk többet, olyankor meglátunk másokat is,
nem csak magunkat. (Gravitáció c. film)
Hogy éljük az életünket: Isten legyen része a hívő életünknek,
vagy készek vagyunk részesei lenni az Ő tervének? Tudunk-e
túllátni magunkon? Odaadjuk-e a magunk kis felbontású kis
puzzle darabnyi életét Neki, hogy azt beleillessze egy nagyobb
képbe?
Keresztülhúzhatom-e Isten tervét? Istenét nem, legfeljebb a
magam életét hátráltatom, mert az Élet, amelyet Ő akar utat
talál, legfeljebb ebből kimaradok.
Összefoglalás: Isten tervei célhoz érnek az akadályok ellenére
is, nem tudjuk őket elszúrni, nincs ugyanis akkora hatásunk.
Mert Ő áttöri a falakat is, erről szólt Jézus egész földi élete.
Közben formálja és tisztítja azokat is, akik gátoló tényezők,
végül pedig sodor magával, hogy részesei lehessünk az Ő nagy
kozmikus tervének, ha erre átadjuk magunkat.
Adja Isten, hogy Péterhez hasonlóan éljünk az imádkozás
óráival, alkalmával, hogy megértsük akaratát és ne akadályai,
hanem munkatársai legyünk, hogy falainkból meder legyen,
amelyben az Ő tervei szabadon áramolhatnak. Ámen

 Sebőkné Babos Boglárka


