
 AZ ISTENTISZTELET LITURGIÁJA:

  Csendes készülés 
(segítő kérdések a litlap másik oldalán )

  Köszöntés
  Kezdő ének: 89:1 („Az Úrnak irgalmát…“)

   Ének: 460 („Amint vagyok..”)

  Fohász
  Olvasmány (ld. középen  )
  Imádság
   Ének: 165:1;4   („Itt van Isten köztünk…”)

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

  Csendes imádság
  Imádság (ld. a litlap másik oldalán jobbra  )
  Mi Atyánk…

  Hirdetések (ld. jobb oldalon  )
 A Lónyay utcai  Református Gimnázium és

Kollégiumból  érkezett  vendégeink köszön-
tése

  Születésnaposok köszöntése

 Záró ének: KÉ   7   („  Atyám két kezedben  ..”)  
  Áldás 
  HIMNUSZ

  GYÜLEKEZETI HÍREINK:

 Ezen a héten temettük + Sipos Pált. 
Családjának Istentől jövő erőt kívánunk!

 Beszámolók:   az Apostoli Hitvallás Kurzusról, 
KonfIFIről, Ifiről, Házi Biblia Körökról

 Szeretettel  köszöntjük  a  Lónyayból  érkezett
vendégeinket!

 Ma, Istentisztelet után Ancora Biblia Kör lesz

 Hétfő este Presbiteri gyűlést tartunk

 Jövő heti alkalmaink: kedd 1000   Baba-Mama;
péntek 1630    KonfIFI utána 1c IFI; vasárnap
955 Istentisztelet és gyerekistentisztelet; előtte:
Kánon Kör; Imakör valamint hittanórák

 Október 16. 1500-1730: Szüreti gyerek délután

 Kérünk ügyeleteseket    a Halottak napi temető
nyitva tartáshoz. Infó, jelentkezés Zsuzsánál

 Úrvacsorázásunk tervezett időpontja:   

október 31.

 Alapítványunk   a  2020-ban  612  000  Ft-ot
kapott az 1%-okból. Köszönet érte!

 Sóskuti  Zoltán regényének  könyvbemutatója:
2021. október 22. péntek 1930 Vigyázó Sándor
Művelődési Ház.

Az Úr legyen 
Gyülekezetünk őriző pásztora!

 O L V A S M Á N Y :   Z S O L T  5 1

 A L A P I G E :   L K  1 8 ,  9 - 1 4

Némely  elbizakodott  embernek,  aki  igaznak  tartotta
magát,  a  többieket  pedig  lenézte,  ezt  a  példázatot
mondta: Két ember ment fel a templomba imádkozni: az
egyik farizeus, a másik vámszedő. A farizeus megállt, és
így  imádkozott  magában:  Istenem,  hálát  adok  neked,
hogy  nem  vagyok  olyan,  mint  a  többi  ember:  rabló,
gonosz,  parázna, vagy mint  ez a vámszedő is.  Böjtölök
kétszer egy héten, tizedet adok mindenből, amit szerzek.
A vámszedő pedig távol állva, még szemét sem akarta
az égre emelni, hanem a mellét verve így szólt: Istenem,
légy  irgalmas  nekem,  bűnösnek!  Mondom  nektek,  ez
megigazulva ment haza, nem úgy, mint amaz. Mert aki
felmagasztalja  magát,  megaláztatik,  aki  pedig
megalázza magát, felmagasztaltatik.

ISTENTISZTELET
2021. október 10.

„Önbecsülés”  címmel 
Igét hirdet: Sóskuti Zoltán lp..
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AZ IGEHIRDETÉS VÁZLATOSAN:
 Ráhangolódás:

Meghatározza életünket, hogy van-e „önbizalmunk”, „önbecsülésünk”, „én-erőnk”. [Mit fednek, mit jelentenek 
ezek a szavak? Nézzünk rá személyesen az Igehirdetés előtti kérdésekre!]

 I.) Életünk nagy kérdése: kihez mérjük magunkat?
 1.) Általában kihez mérem magam?

- Szüleimhez? Testvéremhez? Osztálytársaimhoz / munkatársamhoz? Vagy a barátaimhoz? 
- Netán sztárokhoz, nagy emberekhez?
- Milyen „eredménnyel” járhatnak ezek?

2.) És a templomban mi a helyzet e tekintetben? Kire nézek a templomban?
- Az emberekre? (És az mit eredményez?)

a.) „Az itt lévők biztosan nagyobb hívők, jobb emberek, mint én...?"
> Ez kisebbségi érzést okoz, megbénít, és sok rossz hozadékkal jár...

b.) „Mennyivel jobb, komolyabb hívő vagyok ezeknél."
[A történetben lévő farizeus önmagára (jó cselekedeteire) és a vámszedőre (nála rosszabbakra) nézett.]
Ez alapján határozta meg magát, hogy ő kicsoda, mennyit ér.
> Ennek eredménye a gőg, és mások lenézése.

> Ehhez az emberhez nem lehet jól és egészségesen kapcsolódni. 
> Önbizalma nem épít másokat, inkább elbizonytalanít.

Világos, hogy Jézus az ilyen típusú emberek kijózanítására mondta el ezt a példázatot: "Némely elbizakodott 
embernek, aki igaznak tartotta magát, a többieket pedig lenézte, ezt a példázatot mondta." (9.v.) Tehát ez 
nem jó mentalitás Jézus szerint.

- Istenre? Istentisztelet – vagyis Istent "nézni", megismerni, csodálni, tisztelni jövünk. És ez mit eredményez? 
A vámszedő Istenre néz és közben önmagára.

> Ennek eredménye: elszégyelli magát. > Én képe: „Isten irgalmára szoruló bűnös vagyok”.
> Ez jó én-kép, hol van itt az önbizalom, az önbecsülés, az én-erő? 
> Akkor már nem jobb e tekintetben a farizeus?

Bizony itt meg lehet rekedni! 
Sokan így látják a hívőket: vagy maguk csak idáig jutnak el; vagy ettől tartva nem néznek így Istenre...

~ Hogy lesz ez utóbbiból akkor önbizalom, önbecsülés, én-erő? 
~ Akkor vagy nagyképűek vagy alacsony önértékelésűek lehetünk csak? 
~ Sőt, a hívők akkor automatikusan negatív én-képpel élnek? 
~ Nincs köztes út? Nincs valami más…?

 II.) „Önbizalmunk”, „önbecsülésünk”, „én-erőnk” útja
A feltett kérdésekre a példázat vége adja meg a választ: „Mondom nektek, ez megigazulva ment haza, nem 
úgy, mint amaz. Mert aki felmagasztalja magát, megaláztatik, aki pedig megalázza magát, felmagasztaltatik.” 
(14.v.)

> Vagyis Isten pozitívan, felemelően reagál egy ilyen imára: megtisztít és tartást ad. 
> Már ISTEN emeli fel, nem ő önmagát.
> A Hatalmas, Szent és Mindentudó Isten előtt igaznak lenni (vagyis Istennek megfelelni) az nem kis dolog! 

Annak van ereje!
Ez egy nehezebb út: mert kijózanító önismerettel kezdődik, és önmagunk Isten előtti megalázásával jár
Ez egy biztosabb út az önbizalomhoz, mert jobb, erősebb, biztosabb alapja van: Isten irgalmas szeretete.
> Aki magára vagy másokra nézve alapozza meg önbizalmát, bizony homokra épít!
> Aki az alázat útját járva kap önbizalmat (ami alapvetően Istenben való bizalom), önbecsülést (ami abból 

táplálkozik, hogy Isten szeret és becsül minket), én-erőt (ami tulajdonképpen Isten rajtunk átfolyó ereje!
> Akiben pedig ez növekszik, ahhoz lehet kapcsolódni, amellett fel lehet nőni, amellett szóhoz lehet jutni, 

amellett önbizalmat lehet kapni!

KÉRDÉSEK AZ 
IGEHIRDETÉS ELÉ:

  Hogy látom magam? 
Van önbizalmam? 
Becsülöm magam? 
Van „én-erőm”?
  Mit jelentenek ezek a 
kfejezések?
  Kinek jó, ha van 
önbizalmam, 
önbecsülésem? 
Nekem? Másoknak 
(is)?
  Miből eredhet az 
önbizalom, az 
önbecsülés?

 

KÉRDÉSEK AZ 
IGEHIRDETÉS UTÁN,

ALKALMAZÁSÁT 
SEGÍTENDŐ:

  Álltam már úgy Isten 
előtt, mint a 
vámszedő – tudok így 
imádkozni szívből?
  Mitől jó / rossz az 
önbizalmam?
  Mi kellene ahhoz, 
hogy átéljem Isten 
irgalmas szeretetét?

   Rám igazak ezek: 
hozzám lehet 
kapcsolódni, fel lehet 
nőni mellettem, 
engedek másokat 
szóhoz jutni…?

EGY IMÁDSÁG

Irgalmazz nekem 
bűnösnek, Uram!

Hadd lássam tisztaságod, 
szentséged, Hatalmas 
Istenem – és így hadd 
lássam Hozzád képest 

magamat józanul!

Köszönöm, hogy Te 
irgalmazol, Kegyelmes 

Atyám!
Hadd lássam irgalmas, 

szeretetedet – és így 
hadd lássam magamat 

Benned, értékesnek, 
becsesnek, 

megtisztítottnak, 
SZERETETTnek!

Drága Istenem, növeld 
bennem a bizalmat 
Benned, adj tartást, 

lelki békességet és erőt, 
ami megtart és kitart 

„mindenha és 
mindvégig”!

ÁMEN!


