
 AZ ISTENTISZTELET LITURGIÁJA:

  Csendes készülés 
(segítő kérdések a litlap másik oldalán )

  Köszöntés
  Kezdő ének: 65:  1   („A Sionnak hegyén…“)

   Ének: 461 („Bár bűn és kín gyötör …”)

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

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

  Csendes imádság
 Ráfelelő énekek:

 KÉ 77   („Tied a dicsőség…”)

 KÉ 49   („Kiálts az Úrhoz..”)

 KÉ 52   („Lelkem, áldd az Urat…”)

  Imádság 
  Mi Atyánk…

  Hirdetések (ld. jobb oldalon  )
  Születésnaposok köszöntése

 Záró ének: 178 („Dicsőség..”)
  Áldás 
  HIMNUSZ

  GYÜLEKEZETI HÍREINK:

 Hazatért Teremtőnkhöz szeretett gyülekezeti 
testvérünk + Ivanics Feri bátyánk...

 Beszámoló   Presbiteri  gyűlésünkről;  a  szüreti
gyerekdélutánról  illetve  az  egyházmegyei
diakóniai találkozóról

 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

 A SZERDAI ALKALOM KIVÉTELESEN 
ELMARAD!

 Kérünk ügyeleteseket    a Halottak napi temető
nyitva  tartáshoz.  Infó,  jelentkezés  Zsuzsánál
Szeretnénk  kérni  férfi  segítséget  a
berendezéshez is majd...

 Úrvacsorázásunk tervezett időpontja:   

október 31.

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

 Sóskuti  Zoltán regényének  könyvbemutatója:
Pénteken  1930 Vigyázó  Sándor  Művelődési
Ház.

Kérünk  mindenkit,  hogy  csak  egészségesen
jöjjünk  templomba,  és  gyermekeinket  is  csak
akkor  hozzuk,  ha  egészségesek.  Vigyázzunk
egymásra!

Az Úr legyen 
Gyülekezetünk őriző pásztora!

 O L V A S M Á N Y :   Z S O L T  9

"A karmesternek: „A fiú halála” kezdetű ének dallamára. Dávid zsoltára.
Hálát  adok az Úrnak teljes szívemből,  elbeszélem minden csodatettedet.
Örülök és vigadok neked, zengem nevedet, ó, Felséges! Mert meghátráltak
ellenségeim,  elbuktak,  és  semmivé  lettek  előtted.  Mert  igazságot
szolgáltattál  ügyemben,  trónodra  ültél  mint  igaz  bíró.  Megdorgáltad  a
népeket, semmivé tetted a bűnösöket, eltörölted nevüket mindörökre! Vége
van  az  ellenségnek!  Feldúltad  városaikat,  hogy  örökké  romokban
heverjenek,  még  emlékük  is  kiveszett.  De  az  Úr  örökké  trónján  ül,
fölállította bírói székét. Igazságosan bíráskodik a világ fölött, részrehajlás
nélkül  ítéli  a  nemzeteket.  Az elnyomottak menedéke az  Úr,  menedék a
nyomorúság idején. Benned bíznak, akik ismerik nevedet, nem hagyod el,
Uram, azokat, akik hozzád folyamodnak. Zengjetek az Úrnak, aki a Sionon
lakik,  mondjátok  el  a  népeknek  felséges  tetteit!  Mert  számon  kéri  a
vérontást,  emlékezik  rá,  nem feledkezik  meg az  elesettek  jajkiáltásáról.
Légy kegyelmes, Uram, lásd meg, milyen elesett vagyok gyűlölőim miatt!
Te emelhetsz föl a halál kapujából, hogy elbeszélhessem sok dicső tettedet
Sion leányának kapuiban, és vigadhassak, mert megszabadítottál!  Maguk
ásta  gödörbe  zuhantak  a  népek,  rejtett  hálójuk  fogta  meg  lábukat.
Megismertette magát az Úr, igazságot szolgáltatott. A bűnöst saját kezének
műve  ejti  csapdába.  (Közjáték.  Szela.)  A  holtak  hazájába  kerülnek  a
bűnösök,  minden  olyan  nép,  amely  elfelejti  Istent.  Nem  marad  örökre
elfelejtve a szegény, nem vész el végleg az elesettek reménye. Ne engedd,
Uram, hogy erőszakoskodjanak az emberek! Álljanak eléd ítéletre a népek!
Vigyél  véghez,  Uram,  félelmetes  tetteket  közöttük,  hadd  tudják  meg  a
népek, hogy ők csak emberek! (Szela.)”
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AZ IGEHIRDETÉS VÁZLATA:
  ALAPTÉTEL: 

Mindennek célja az, hogy Isten dicsősége megmutatkozzon – 
ennek hordozója és díszlete minden! „Egyedül Istené a dicsőség!” 
(Soli Deo Gloria!) - fogalmazta meg Kálvin ezt az „élet-elvet”. Ami 
nagyon is gyakorlati: Isten látszódjék abban, amit teszünk, akik 
vagyunk. 

- De akkor nekünk mi marad?
- A dicsőség Istené – a munka a miénk?

I.) ENNEK „KERETE”, „SZÍNPADA” A TÖRTÉNELEM

Mindezt Isten nem az idő felett, nem korok felett, hanem azon belül 
végzi - részt vesz benne. (Ezt előbb értenünk kell!) *
- Az Ószövetség idején a vándorló népek szokásai között, a népek 

honfoglaló illetve honvédő véres harcai között, az ókori kelet 
társadalmában. *

- Az Újszövetség idején a korabeli zsidóság szokásai, 
gondolkozása közepette, a Római birodalom keretei között, az 
akkori társadalmi struktúrában

- Dávid élete, útja ** a királyságig és a királysága is ennek eszköze, 
Isten üdv(özítő) tervének külső hordozója.

- ...és azóta is, ma is…
Isten "bejön" ebbe, "igazodik" hozzá, "felhasználja" mindezt…
Egy "platform" vagy "hirdetés hordozó"! A cél mindig: Isten 

LÁTSZÓDJON...: Sion hegye, a Golgota – Isten Dicsősége!

II.) EBBEN a „KERETBEN”, „SZÍNPADON” ZAJLIK AZ ÉN ÉLETEM 
IS

1.) Figyeljük meg erre nézve Dávid imádságát! ***
2.) Mi marad nekünk akkor? 

- Ennek szemlélése, "látványa", megtapasztalása, sőt befogadása 
átrendez mindent – helyére kerül az életem, értelmet kap

- A gyönyörködés öröme (mint egy szép tájban, csak annál sokkal 
több Isten dicsősége)

- A „rajtam-átragyogás” öröme (mint amikor segítek, ajándékot 
adok, csak annál sokkal több Isten dicsősége)

3.) Ehhez gyakran (érthetetlen módon) várnia kell Isten népének, 
emberének, míg az ígéret beteljesedik 

- Noénak és családjának az özönvíz elmúltáig; 
- Ábrahámnak Izsákra; a pusztában vándorló népnek a 

honfoglalásra; 
- később a babiloni fogságból való hazatérésre; 
- vagy éppen Jézus születéséig a Messiásra.
-  Isten Újszövetségi Népe, az Egyház is várakozik: Jézus 

mindenki számára láthatóan eljöjjön igazságot tenni, és 
visszajövetele után dicsőséges győztesként a trónra üljön.

KÉRDÉSEK AZ 
IGEHIRDETÉS ELÉ:

  Mit jelent Isten 
dicsősége?
  Mi, emberek  
hozzátehetünk ahhoz 
bármit is?
  Akkor mit jelent az, 
hogy Istent dicsőítse az 
életünk?

 
EGY LELKI GYAKORLAT 

IGEHIRDETÉS UTÁN,
SEGÍTSÉGÜL:

Állandó feszültség jelent a 
hitben, hogy magunktól 
csak szégyent hoznánk 
Istenre:

„Bizony „miattatok 
gyalázzák Isten nevét a 

népek között”, amint meg 
van írva.” 
/Róm 2,24/

> Hogy látom ezt a 
magam életét erre 

nézve?
 > Mikor, mivel  fedtem el  

Isten dicsőségét?

 - Valld meg ezt Isten előtt 
bűnbánó szívvel!

- Kezdj el hálát adni, 
gyönyörködni Istenben (aaz 
életedben, a Szentírásban, 
a természetben…)!

- Kérd Isten Lelkét, segítsen 
átragyogni életeden az Ő 
Dicsőségét!

KIEGÉSZÍTŐ MEGJEGYZÉSEK A VÁZLATHOZ:
 * Dávid vérontása harcaiban – az adott kor megértése:
- Ebben a zsoltárban a vérontásról negatívan hallunk – miközben Dávid 
durva vérontással jut hatalomra. Ez a momentum az egész ÓSZ-ben 
problémás mai szemmel nézve. Van, lehet különbség vérontás és vérontás 
között? Ha Dávid vagy Isten népe teszi, akkor az rendben van? Nehéz ez a 
mai (látszólag!) humanista világban, nehéz ez nekünk Jézus tanítását és az 
Újszövetséget ismerve… Ennek megértéséhez az origót jól kell látnunk: 
Isten célja az ember megváltása. Ebben ószövetségi eszköze a zsidó nép, 
amelynek fő feladata az egy igaz Istenben való hit megélése, képviselete – 
a korabeli viszonyok, „farkastörvények”, történelmi szokások, korabeli 
emberek és gondolkodásuk közepette. Ennek a tervnek része, eszköze 
Dávid élete is a maga korának viszonyai között.

** Dávid történeti helyzete:
- „Azelőtt is, amikor Saul volt a királyunk, te vezetted harcba és hoztad 
vissza Izráelt, és ezt mondta neked az Úr: Te leszel népemnek, Izráelnek a 
pásztora, te leszel Izráel fejedelme! Megjelent tehát Izráel valamennyi véne 
a király előtt Hebrónban, és Dávid király szövetséget kötött velük 
Hebrónban az Úr színe előtt, ők pedig fölkenték Dávidot Izráel királyává.” 
(2Sám 5,2-3)
- „Júda királya volt Hebrónban hét esztendeig és hat hónapig, 
Jeruzsálemben pedig harminchárom esztendeig volt egész Izráel és Júda 
királya.  (…) Dávid azonban elfoglalta Sion sziklavárát, és ez lett Dávid 
városa.” (2Sám 5,5; 7)

*** Dávid imájának lelkülete (Zsolt 9)
- Dávid hiszi és meg is tapasztalta, így hirdeti, hogy a trónon Isten ül, Ő
- Istene az igazságos Bíró, aki megvéd, akihez folyamodhatunk, aki 
mindent kézben tart, és tényleg igazságot szolgáltat. Dávid megélte ennek 
igazságát: „Mert meghátráltak ellenségeim, elbuktak, és semmivé lettek 
előtted. ” (Zsolt 9,4) 
- Bevonul Jeruzsálembe – Isten terve, ígérete hosszú hányattatások után 
valósággá lesz. 
- Mi mindent kellett addig kiállnia Dávidnak! Mennyi mélység, 
reménytelennek tűnő pillanat, igazságtalanság, próbatétel…! 
- Ezt ki kell várni – ahogy Dávidnak is, hogy egész Izrael felett uralkodjon 
– és Hebron után bevonuljon Sion sziklavárába! 
- Diadalmasan kiáltja, énekli Dávid: „Igazságosan bíráskodik a világ 
fölött, részrehajlás nélkül ítéli a nemzeteket. ”  (Zsolt 9,9)
- Ennek megtapasztalásához át kellett mennie olyan időkön, amikor ez 
távolról sem volt ennyire nyilvánvaló – és akkor meg kellett élni hittel ezt: 
„Az elnyomottak menedéke az Úr, menedék a nyomorúság idején. Benned 
bíznak, akik ismerik nevedet, nem hagyod el, Uram, azokat, akik hozzád 
folyamodnak.” (Zsolt 9,10-11).


