
 AZ ISTENTISZTELET LITURGIÁJA:

  Csendes készülés 
(segítő kérdések a litlap másik oldalán )

  Köszöntés
  Kezdő ének: 32  :  1   („Ó, mely boldog…“)

   Ének: 225  :  1; 5-8   („Nagy hálát adjunk...”)

   Fohász
  Olvasmány (ld. középen  )
   Imádság
  Gyermekek az ÚrAsztala körül
   Ének: KÉ 75 („Tégy újjá...”)

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

  Csendes imádság
 Ráfelelő énekek: KÉ 75 (másik változat)*

(„Teremts bennem..”)  [ld jobb oldalon )
  Imádság 
  Mi Atyánk…

  Hirdetések (ld. jobb oldalon  )
  Születésnaposok köszöntése

 Záró ének: 478:  1;4-6  
(„Ó, irgalmas Isten...”)

  Áldás 
  HIMNUSZ

  GYÜLEKEZETI HÍREINK:

 Pénteken temettük el + Ivanics Feri 
bátyánkat… Isten vigasztaljon minket vele 
kapcsolatban is…

 Szerdán tartjuk az Apostoli Hitvallás Kurzus 
első felének utolsó alkalmát (rövid értékelés)

 Jövő heti alkalmaink: kedd 1000   Baba-Mama;
szerda  1830   Apostoli  Hitvallás  Kurzus/6.;
péntek  1630    KonfIFI  utána  1c Oázis  IFI;
vasárnap  955  Istentisztelet  és
gyerekistentisztelet;  előtte:  Kánon  Kör;
Imakör valamint hittanórák

 Adventi   gyerekdélután: december 4. szombati
1530-ól 1730-ig 

 Úrvacsorázásunk tervezett időpontja:   

november 28. Advent első vasárnapja

Az Úr legyen 
Gyülekezetünk őriző pásztora!

_______* KÉ 75 másik változat______
Teremts bennem tiszta szívet, ó, Uram!

Az erős lelket újítsd meg bennem!
Ne vess el engem a Te orcád elől,
Szentlelked ne vond meg tőlem!

Támogass az engedelmesség lelkével,
Szabadításod örömét add nekem! 

_______________

 Olvasmány:  Zsolt  51

 Alapige:   2Sám 12 1-4; 27b. vers

„Egy  esztendő  múlva,  abban  az  időben,  amikor  a
királyok háborúba szoktak vonulni, elküldte Dávid Jóábot
szolgáival  meg  egész  Izráellel  együtt.  Pusztították  az
ammóniakat,  és  körülzárták  Rabbát.  Dávid  azonban
Jeruzsálemben  maradt. Egyszer  estefelé,  amikor  Dávid
fölkelt  a  fekhelyéről,  és  a  királyi  palota  tetején  sétált,
meglátott a tetőről egy asszonyt, aki éppen fürdött. Az
asszony igen szép volt. Dávid elküldött, és kérdezősködött
az  asszony  felől.  Ezt  mondták  neki:  Betsabé  ez,  Elíám
leánya, a hettita Úriás felesége. Akkor követeket küldött
Dávid,  és  magához  vitette  őt.  Az  asszony,  aki  éppen
azelőtt tisztult meg tisztátalanságából, bement hozzá, ő
pedig vele hált. Azután hazament az asszony. (…) De az
Úrnak nem tetszett, amit Dávid elkövetett.”

 Hozzáolvasandó szakaszok:  2Sám 11,1-12,25 

____________________________

„Ha tudjátok ezeket, boldogok lesztek, ha meg is teszitek.” (Jn 13,17)
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1.) A CSÚCSON
Dávid  a  csúcson van:  Isten áldása  van  rajta,  harci  sikerek,

növekvő  hatalom,  politikai  tekintélye  egyre  kevésbé
kérdőjelezhető meg kifelé és befelé. Isten embere ő, aki mindent
Istennel  csinál.  Emberileg is  két  szép  nagyvonalú  gesztusát
láthatjuk  a  korábbi  fejezetekben:  először  is  gondoskodik
Mefibósetről  (Jónatán fiáról,  Saul unokájáról),  visszaadva Saul
vagyonát,  és  asztalához  fogadja  őt;  aztán  a  meghalt  ammóni
király  fia  és  utóda  felé  igyekszik  egy  rangos  küldöttséggel
együttérzését  kifejezni.  (Utóbbit  az  új  ammóni  vezető  rossz
tanácsadók félreértelmezik,  és  nagyon csúnyán megcsúfolják a
küldöttség  tagjait.  Háború  bontakozik  ki,  melyben  Ammón
szövetségeseket  gyűjt,  hatalmas  erőket  mozgósítva  –  mégis
Dávid győz, Isten segítségével az ammóniakkal szövetséges arám
népek  behódolnak  Dávid  király  előtt.)  Vagyis  Dávid  ereje,
hatalma  és  jelleme,  Istennel  járása  csúcsán  van.  Ekkor
következik a hatalmas jellembeli bukás! 

2.) A BŰN-LAVINA

„Dávid ebben a pillanatban nem volt a helyén: a várában
van, míg a sereg a határon harcol az országért. Pedig neki ott
lenne a helye a seregek élén, ahogy tette ezt eddigi életében.
Mindig ő ment elől. Most nem. Most valamiért nincs (az Isten
által rendelt) helyén. A Kísértő rögtön meg is találja.” (idézet
az egyik HBK résztvevőtől) 

Elég  meglátnia  ehhez  a  fürdőző Bethsabét,  és  mint  egy
lavina,  mindent  magával  sodor  ez,  egyre  nagyobb  bűnné
dagadva. Ennek „szintjei”: 

1.)  Magához  hívatja  más  egyetlen  feleségét  (a  másét!  -
paráznaság), pedig neki van sok.

2.)  Ebből gyermek fogan.
3.) Ravaszul megpróbálja „megoldani”, hazahívatja a férjet,

aki háborúban van (éppen Ammón ellen hadakozva) – a
cél: úgy látsszon, mintha tőle lenne a gyerek.

4.)  Amikor  Uriás  (a  férj)  nem  megy  haza  (komoly  szép
emberi  jellemét  megmutatva),  leitatja,  hátha  akkor
hazamegy.

5.)  Amikor  nem jön  be  a  terve,  akkor  aljas  csellel,  harci
eseménynek  álcázva  (hadvezérét,  Joábot  is  bevonva  a
bűnbe!)  megöleti  az  ammóniakkal  (az  ellenségével  az
egyik  leghűségesebb,  jellemes  emberét)  –  csak  a  saját
személyes piszkos ügye miatt.

Hányféle  bűn,  mennyi  aljasság,  milyen  rettenetes
süllyedése  ez  Isten  emberének…!  Pedig  mindene  megvan,
minden jó és sikeres körülötte! Kicsivel indult…!

3.) A LAVINA KELETKEZÉSÉNEK HÁTTERE

A hívő ember is elbukhat, ha nem vigyáz –  és olyat tehet,
ami önmaga szerint is bűn, és még észre sem veszi…  [példák]
Hogy történhetett meg ez?
1. Az egyik HBK alkalmon többeknek Jakab levelének szavai

jutottak  eszébe: „Senki  se  mondja,  amikor  kísértésbe  jut:
„Isten kísért engem”, mert Isten a gonosztól nem kísérthető,
és  ő  maga  sem kísért  senkit  a  gonosszal.  Mert  mindenki
saját  kívánságától  vonzva  és  csalogatva  esik  kísértésbe.
Azután  a  kívánság  megfoganva  bűnt  szül,  a  bűn  pedig
kiteljesedve halált  nemz.” (Jak 1,13-15) De akár a  Hegyi
beszéd szavaira is gondolhatunk erre nézve: „Én pedig azt
mondom…”; vagy a”Kísértés” c. 1941-es magyar film...

2.Magasabbról nagyobbat lehet esni   – mondják. Azt is tudjuk,
hogy  a  kísértő  (bár  itt  nincs  megnevezve,  leleplezve)
váratlanul,  fifikásan  támad,  és  minél  közelebb  van valaki
Istenhez,  minél  inkább  hirdeti  Őt,  annál  fontosabb  neki,
hogy  eltérítse,  földre  sújtsa! Isten  nagy  embere  nagyot
bukhat… (Ma is, Jézus Krisztus Egyházának minden tagja
ellen nagyobb és nagyobb erőket vet be a gonosz – mert az a
célja, hogy az ember elszakítsa Istentől, hogy a világosság
helyére sötétség költözzön…!) 

3.„A  hitre  jutás  után  is  megmarad  a  régi,  óemberi  
természetünk, ami olyan helyzetekben, amikor nem a lelkit
tápláljuk  bizony  rögtön  teret  nyer.” (az  egyik  HBK
résztvevőtől)

4.A kísértő  mindenkinek  ismeri  a  gyenge  pontjait.   Fontos
látni, amit egyik HBK alkalom résztvevője megfogalmazott:
„A kísértésnek mindig az a célja [nem csupán a konkrét bűn
maga!],hogy  elszakítson  Istentől,  megrontsa  a  Vele  való
kapcsolatot,  tönkre  tegye  Isten  tervét!” Itt  nem  sikerül
neki!!! Miért nem?

4.) A VÉDEKEZÉS KÉT LEHETŐSÉGE

1. z 51. Zsoltár ezt tanúsítja! 

 Mert  a  fény  erősebb!  Egy  kis  gyertya  fénye  elűzi  a
sötétséget – mondják. (Itt Nátán gyújtott fényt) Isten nem
hagyja el az övéit! A gyertya itt  egy egyszerű történet,
egy példázat  – amely előbb felkavarja  Dávid indulatát,
helyrezökkenti  igazságérzetét,  vagyis  a  jó  és  rossz
„elállított  mérlegét”  lelkében;  majd  magára  ismer,
összeroskad a bűne terhe alatt, és újra lát. 

 Eljut a bűnbánatig – azaz látja és fájlalja a bűnt.   Isten
előtt,  Isten  szemével  látja  és  fájlalja  vétkét!  (Így

maradhatott ránk ez a megrendítő zsoltár is! A Biblia nem
titkolja el a „nagy embereinek” sötét oldalát,  bukásait!)
Az  51. Zsoltárból  egészen lelke mélyéből  látjuk Dávid
útját a bűntudattól a bűnbánatig, egészen a feloldozásig,
sőt azon túl, mások féltéséig, a bizonyságtételig. 

 A  bűnbánatra  van  Istentől  jövő  bocsánat  –  de  a  
következményei  megmaradnak. Azt  már  nem  lehet
„visszacsinálni” (nincs CTRL+Z)! Különös! 

 Ami  pedig  még  különösebb:  Isten  „nem  cseréli  le”
Dávidot. Bűne  benne  maradt  népe  tudatában,  a
Szentírásban, mégis a legnagyobb királyként tisztelték őt.
Tőle  származnak  majd  a  királyok,  sőt  a  Messiás!
(Miközben  éppen  inkább  Uriás  „több  cselekedete
kapcsán  láthatunk  jézusi  vonásokat:  hűség,
engedelmesség, önmegtartóztatás” –  ahogy ezt az egyik
HBK résztvevő megfigyelte)

2. Miként  kerülhetjük  el  az  ilyen  bukásokat,  bűn-
lavinákat?  Egyáltalán,  hogyan  vehetjük  észre?  Mi  kell
ahhoz, hogy felismerjük, miben vagyunk? 

 Elsősorban  mindenki  maga! A  folyamatos  figyelem,
önvizsgálat,  alázatban  maradás  útja  ez!    „Aki  tehát  azt  
gondolja,  hogy  áll,  vigyázzon,  hogy  el  ne  essék!” –
olvassuk  az  1Kor  10,12-ben  a  pusztában  vándorló
választott nép bukását is, mint intő példát állítva a hívő
emberek elé.

 Aztán  mi  is    segíthetünk   (!)  másoknak  . Nátán  próféta
Isten áldott eszköze itt – elképesztő bátorság kellett neki,
hogy ki merje mondani a hatalmas király előtt:  „Te vagy
az  az  ember!”  Csak az  merhet  így  szólni,  akit  valóban
Isten  indít, és  az  nem  alkuszik  meg.  Egymás  prófétái
lehetünk – de vigyázat! 
◦ A „szálka-gerenda képe mindig ott legyen előttünk! 
◦ Csak a szeretet és az alázat hangján szólhatunk – sosem

az ítélkezés felhangjával! 
◦ Nem  csak  úgy  odaszólva,  odavetve  –  hanem

imádságosan  elkérve  Istentől  a  szavakat,  a
bölcsességet. 

◦ Sosem csak a bűnt nézve, hanem az embert, lelkét és
történetét – hogy ne csak a felszínt piszkáljuk. 

◦ Ez csak Isten Lelke által lehetséges! 
◦ Ugyanez vonatkozik a közösségre és vezetőire, amikor

valakit  vétkezni  látnak…  Krisztus  lelkületével,
irgalommal és bátran!                               sóskuti zoltán


