
 AZ ISTENTISZTELET LITURGIÁJA:

  CSEND – Istentisztelet előtt 5 perccel
(  Köszöntés
°  Kezdő ének: KÉ 9 („Az Úr jósága…”)

I  Janiné Sándor Kincső V. évf. teol. halg,
gyülekezeti tag imádságos kibocsátása 

¯  Ének: 395 („Isten szívén megpihenve….”)
ê  Fohász
  Olvasmány (ld. középen )
  Imádság

 Gyermekek az ÚrAsztala körül
¯  Ének: 370:  1   („Jövel, Szentlélek...”)

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

;  Csendes imádság
°  Ráfelelő ének: KÉ 74 („Tégy eggyé...”)
  Imádság
  Mi Atyánk…
I Áldás 

  Hirdetések (ld. jobb oldalon  )
  Születésnaposok köszöntése

°  Úrvacsora előtt:
KÉ 39 („Jézus, véred megtisztít...”)

 Úrvacsorai közösség (közben  csend/orgo-
naszó)

¯ Záró ének: 90:  1   („Tebenned bíztunk...”)
I  Áldás
  SZÓZAT

 GYÜLEKEZETI HÍREINK:

 Elhunytak Jákó Péter, Budavári László és 
Péter István testvéreink – Istenünk 
vigasztaljon meg mindnyájunkat…!

 Beszámoló a 2021-es évről számokban...

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

 Jövő  vasárnap  reggel  850-re várunk
minden  szolgáló  munkatársat  egy
imádságos évkezdésre a templomba!

 HÁZAS  HÉTVÉGE  :  Vác,  február  12-13.
Jelentkezés Kovács Zsófiánál (2000 Ft/fő).
Január 16-ig lehet jelentkezni.

Az Úr legyen 
Gyülekezetünk őriző pásztora!

Missziói Munkatervet  Meghirdető

ISTENTISZTELET
„Akié a Fiú, azé az élet” 

címmel 
Igét hirdet: Sóskuti Zoltán lp..

  Olvasmány: Jelenések könyve 2, 1-7

„Az efezusi gyülekezet angyalának írd meg: ezt mondja az, aki jobb 
kezében tartja a hét csillagot, aki a hét arany gyertyatartó között jár: 
Tudok cselekedeteidről, fáradozásodról és állhatatosságodról és 
arról, hogy nem viselheted el a gonoszokat, és próbára tetted 
azokat, akik apostoloknak mondják magukat, pedig nem azok, és 
hazugnak találtad őket. Tudom, hogy állhatatos vagy, terhet viseltél 
az én nevemért, és nem fáradtál meg, de az a panaszom ellened, 
hogy nincs meg már benned az első szeretet. Emlékezzél tehát 
vissza, honnan estél ki, térj meg, és tedd az előbbi cselekedeteidet, 
különben elmegyek hozzád, és kimozdítom gyertyatartódat a 
helyéből, ha meg nem térsz. Az viszont melletted szól, hogy gyűlölöd 
a nikolaiták cselekedeteit, amelyeket én is gyűlölök. Akinek van füle, 
hallja meg, amit a Lélek mond a gyülekezeteknek! Aki győz, annak 
enni adok az élet fájáról, amely az Isten paradicsomában van.” 

 Alapige:   János apostol első levele 1,3 ill. 5,11-12

„Amit tehát láttunk és hallottunk, azt hirdetjük nektek is, hogy nektek 
is közösségetek legyen velünk: a mi közösségünk pedig közösség az 
Atyával és az ő Fiával, Jézus Krisztussal.”

„Ez a bizonyságtétel pedig az, hogy Isten örök életet adott nekünk, 
és ez az élet az ő Fiában van. Akié a Fiú, azé az élet; akiben nincs 
meg Isten Fia, az élet sincs meg abban.”
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IDÉZET A 2022-ES MISSZIÓI MUNKATERVBŐL:  

Ahogyan az Apostoli Hitvallásról tartott kurzusban Kovács Endrétől hallottuk: 
 Jézuson keresztül a Szentháromság szeretet kapcsolatba hív bennünket. 
 Ebben a meghívásban találkozunk egymással a gyülekezet szeretetközösségében.
 Ennek a megélésbe, közösségébe hívunk meg mi is másokat.

Tehát  a  lényeg:  bekapcsolódni  ebbe  a  szeretetbe,  ezt  megélni  együtt,  és  erről  fog
megismerni minket a világ. Mi elsősorban nem tanokat, nem formákat vagy szokásokat
akarunk  továbbadni,  hanem  mindezek  közepét:  Isten  Szeretetét,  ami  Jézusban  lett
megismerhetővé.
Az Evangélizáció útja visszafejtve ez: meglátják rajtunk Jézus szeretetét;  mi meghívjuk
őket oda, ahol mi is ezt kaptuk és megéljük, Jézusra mutatva közösségünkkel, elsegítve a
nyitott  szíveket  ebbe  a  szeretetbe.  Az  evangélizáció  nem módszerek  kérdése  –  hanem
szeretet kérdése, ebben van hitelességünk és erőnk.
Éppen ezért három motívuma ennek az esztendőnek:

I.) Nekünk egyesével, személyesen felébredni és részesedni Isten szeretetéből.  (1Jn
5,11-12)  Akkor van életünk,  ha Krisztus él  bennünk,  ha befogadtuk az Isten Lelkét  és
Igéjét  életünkbe,  és  ez  megváltoztatta  és  folyamatosan  formálja  gondolkodásunkat,
döntéseinket, életvitelünket, kapcsolatainkat. Isten szeretete nem elmélet, hanem átélhető
valóság. A gyülekezeti élet is elsősorban attól függ, hogy a közösség tagjaiban lüktet-e ez
az Élet – nem programok, alkalmak, nagy tervek, anyagi lehetőségek, szokások, keretek
adják a gyülekezeti élet lényegét, hanem a benne megnyilvánuló élet és szeretet. Ez pedig
a tagokon múlik…  Átvezető Ige: Jn 13,35: „Arról fogja megtudni mindenki, hogy az én
tanítványaim vagytok, ha szeretitek egymást.”

II.) Közösségként  visszatalálni  az  első  szeretetre,  és  egy  olyan  közösséggé  válni,
amelyikben  Jézus  szeretete  megérezhető.  (Jel  2,3-5)  Ennek  a  fajta  Életnek  sokféle
megnyilvánulása látható Egyházközségünkben. Odaadó szolgálók, bizonyságtételek, „résre
ugró”  segítő  testvérek,  egymás  terheit  is  hordozó  kisebb-nagyobb  testvéri
megnyilvánulások,  komoly  igetanulmányozó  tagok,  hűséges  Biblia  olvasók,  Isten
igazságát őszintén kereső hívek…  De az első szeretet… Vissza kell  találnunk ahhoz a
légkörhöz, amit az egyrészt tényleg sokakban az első szeretet öröme, melege, ereje indított
el; másrészt pedig az annak idején sokfelől jött tagokból álló új gyülekezetet jellemezte
egyfajta  befogadó,  ítélkezés  mentes,  elhordozó,  elfogadó légkör.  Krisztus  szeretete  így
sokszorosan érezhető és tapintható volt közöttünk – ezért is tudtunk viszonylag rövid idő
alatt  sokakat  megszólítani  és  befogadni.  Ennek  a  légkörnek  ma  is  vannak  nyomai
közöttünk… De az első szeretet… A Jelenések könyvében az efézusiaknak írottak egy
egész keresztyén közösségnek szóltak (nem elsősorban egyéneknek). Térjünk meg hát, és
az előbbi cselekedeteinket tegyük… Maradjon meg köztünk, erősödjön újra a  befogadó,
ítélkezés mentes, elhordozó, elfogadó légkör! Átvezető Ige: Lk 10,27: „Szeresd az Urat, a
te  Istenedet  teljes  szívedből,  teljes  lelkedből,  teljes  erődből  és  teljes  elmédből,  és
felebarátodat, mint magadat.”

III.)A  környezetünk  felé  vinni  az  Evangéliumot,  Jézus  meghívását  átadva
közösségünkbe,  és  Őhozzá  magához.  (1Jn  1,3)  Nagy  szüksége  van  a  világnak  Isten
gyermekeinek  bizonyságtételére,  különösen  jelen  helyzetben,  itt  Európa  közepén.  Az
apostolokat fűtötte és bátorította az a közösség, amit „az Atyával és az ő Fiával” megéltek,
szerettek volna ebbe a közösségbe másokat is bevonni. Ha nekünk jó, másnak is legyen jó.
Ezért kezdődik azzal, hogy előbb mi, magunk között fedezzük fel újra annak kiváltságát,
örömét, melegét, szépségét, amit a hit és a hívők közössége jelent, akkor már mi vágyunk
majd arra  ennek a  szeretetnek  a  természetéből  adódóan,  hogy másokat  is  belehívjunk,
beleszeressünk ebbe! Így aztán mi is, amit láttunk, hallottunk, azt hirdetjük a még kívül
lévőknek, akiknek nincs ilyen reménysége, mint nekünk adatott. Legfőképpen személyes
életvitelünkkel,  kapcsolódásunkkal,  reakcióinkkal,  szeretetünkkel  –  de  szavakkal  is,
beszélve Jézusról, Akitől mindezt kaptuk. Ebben lehet segítség a közösség is – meghívva
barátainkat,  rokonainkat,  iskolatársainkat  vagy  munkatársainkat,  a  közösség  segít
(alkalmak,  szolgálók révén),  sőt  együtt még inkább meg tudja jeleníteni Jézus Krisztus
szeretetét, igazságát, erejét, útját.

MINDENNEK GYAKORLATI KONZEKVENCIÁI – KIEMELT ALKALMAINK:   

Egyfajta „EVANGÉLIZÁCIÓS ÍVre felfűzve”:
1 Gyülekezeti evangélizációs nap – a gyülekezet tagjainak felfrissítése
2 Gyülekezeti  felkészítő  nap  –  felkészülés  arra,  hogy  merjünk  szólni  az

Evangéliumról, hívni másokat közösségünkbe
3 Nyílt nap – evangélizációs nap, amelyre meg lehet hívni a környezetünkben

élő érdeklődőket
4 Keresztkérdések missziós esték
5 Felfedező csoport indítása
6 Felnőtt konfirmációk

Tervezett alkalmainkat megtaláljuk a Missziói Munkatervben 
(gyülekezeti újságunkban illetve honlpunkon):

NÉHÁNY   MONDAT ÖSSZEFOGLALÁSKÉPPEN  :  

 Megvannak a személyes küszködéseink, kérdéseink, kihívásaink, terheink….
 Megvannak az ismereteink, tapasztalataink Istenről, a Vele járásról

➔ Ezt a kettőt érdemes összekapcsolni – és egyben látni (mindkettő szélesebb
medret kap, átértelmeződik így, megtelnek ÉLETtel/élettel
➔ A hit közösség megélése Istennel

 Ebben (az Életben, közösségben) találkozunk ÚTITÁRSAKKAL (akikben ez az
élet lüktet); illetve ebbe hívunk meg ÚT SZÉLÉN VESZTEGLŐKET (akikből
hiányzik még ez az élet)...

                            sóskuti zoltán


