
KÉT TÖRTÉNET

 AZ ISTENTISZTELET LITURGIÁJA:

  Csendes készülés
(ld. ezt segítő kérdések a lap közepén alul )

  Köszöntés
  Kezdő ének: 499  :  1    *A 66. Zsoltár dallamára

(„Megújult testtel és erővel….)
  Ének: 165  :1;  4;5;  6   („Itt van Isten…“)

  Fohász
  Olvasmány (ld. középen  )

  Imádság
   Gyermekek az ÚrAsztala körül
°   Ének: KÉ 37

(„Jézus, neved oly csodálatos..”)

  Alapige (ld. középen  )

 Igehirdetés (ld: a túloldalon)
  Csendes imádság
  Imádság 
  Mi Atyánk…

  Hirdetések (ld. jobb oldalon  )
  Születésnaposok köszöntése
 Záró ének: 396

(„Ébredj, bizonyságtévő lélek…”)
  Áldás 
  HIMNUSZ

  GYÜLEKEZETI HÍREINK:
 Beszámolók: Magvetők megbeszélés; Ifjúsági 

Irodalmi Est; ...

 Folytatódik (szerdánként 1830)  az Apostoli Hitvallás
Kurzust Kovács Endre lelkiség teológus 
szolgálatával

 Jövő heti  alkalmaink: kedd 9  30      (!!!)     Baba-Mama  ;
péntek 1630   KonfIFI utána 1730 Oázis IFI; vasárnap
955  Istentisztelet  és  gyerekistentisztelet;  előtte:
Kánon Kör; Imakör valamint hittanórák; Házi Biblia
Körök és hittanórák folyamatosan...

 A gyülekezeti naptárról…

 Ma, Istentisztelet után konfirmációs szülői 
értekezletet tartunk

 Március 20-án 1800-kor Zenés Istentiszteletet 
tartunk a Sunday Band szolgálatával

 Táboraink:  

✔ Tavaszi IFI tábor  : május 6-7-8. Piliscsaba

✔ Napközis tábor:   június 27-július 1.

✔ Nyári gyülekezeti hét:   SZAJOL – júilus 10-15 

✔ Idősebbek  Nyári  Hete ("napközis  tábor"
jelleggel): július 27-31-

 Adó 1%-hoz: Magyarországi Református 
Egyház: 0066 Alapítványunk adatai a 
láblécben

Az Úr legyen Gyülekezetünk őriző pásztora!

NYÍLT VASÁRNAP MÁRCIUS 27!!!
Hívogassuk rá ismerőseinket!

  O L V A S M Á N Y :  M K  1 0 ,  4 6 - 5 2

  A L A P I G E :  M K  1 0 ,  1 3 - 1 6

„Kisgyermekeket  vittek  hozzá,  hogy  megérintse
őket, a tanítványok azonban rájuk szóltak. Amikor
ezt Jézus észrevette,  megharagudott,  és így szólt
hozzájuk:  Engedjétek  hozzám  jönni  a
kisgyermekeket,  és ne akadályozzátok őket,  mert
ilyeneké az Isten országa. Bizony mondom nektek:
aki nem úgy fogadja az Isten országát, mint egy
kisgyermek,  semmiképpen  sem  megy  be  oda.
Ekkor  átölelte  és  kezét  rájuk  téve  megáldotta
őket.”

KÉRDÉSEK ISTENTISZTELET ELŐTT/UTÁN:

Miből látják rajtam a körülöttem élők, hogy „Jézus
környezetéhez” tartozom?

Hogyan tudnék nekik segíteni Jézus megismerésében?
Kiket tudnék meghívni ebbe a jó társaságba? :)

ISTENTISZTELET
2022. március 6.

„Jézus társaságában” 
címmel 

Igét hirdet: Sóskuti Zoltán lp..
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A.)  Az  OLVASMÁNYBAN leírt  történet  végtelenül  egyszerű,
világos.  [Tartsuk  fókuszunkat most  a  történet  ívében
mindvégig  mindazokon,  akik  Jézust  követték,  mondjuk  így:
Jézus környezetén!] A.) Mi is történt ott és történik ma is? 1.)
A vak(ok)  az út szélén  gyógyulásra vár(nak). Jézus Krisztus
követőiként,  környezetében  járva,  tudjuk,  hogy  Nála  van  a
gyógyulás. 2.) Van úgy, hogy az út szélén veszteglő megérzi,
hogy Jézusban gyógyulást, megoldást, választ kaphat – ezért
kiáltani kezd utána, keresve  Jézus társaságát. Jézus Krisztus
környezete pedig gyakran  figyelmen kívül hagyja, csitítja, út
szélén hagyná a keresőt, szinte eltakarva Jézust. 3.) Azonban
Jézus meghallja  kiáltást,  magához  engedi,  sőt hívja  az  út
szélén  veszteglő  rászorulót,  és  a  környezetében  lévőket
felszólítja, hogy hívják oda hozzá.  Ezek így  k é n y t e l e n e k
v á l t o z t a t n i  h o z z á á l l á s u n k o n ,  és  odahívják
Jézushoz  a  vakot:  „Bízzál!  Kelj  fel!  Hív  téged!”  Így  aztán
hittel hozzá jövőt meggyógyítja Jézus…

B.)  Mi  történik  a  mai  ALAPIGÉNKBEN elénk  táruló
történetben?  Itt  is  figyeljünk  Jézus  környezetére most!  1.)
Gyerekeket  akarlak  odavinni  Jézushoz,  hogy  megérintse  (!),
megáldja őket. 2.) Mit csinálnak a tanítványok? Rájuk szólnak,
el  akarják  hessegetni  őket.  (Megint  csak  Jézus  körül
„biztonsági szolgálatot” játszanak.) 3.) Jézus azonban megint
csak  észrevette ezt,  és  különöset  olvasunk  Róla:
„megharagudott” (!!!)  rájuk.  Parancsot  ad:  „Engedjétek
hozzám”  őket! A  tanítványok  megintcsak  k é n y t e l e n e k
v á l t o z t a t n i  h o z z á á l l á s u k o n .  Átöleli  (!),  és
megáldja a kisgyermekeket Jézus.

„Bónuszként” még egy komoly tanítást is kapnak: „Bizony
mondom nektek: aki nem úgy fogadja az Isten országát, mint
egy kisgyermek, semmiképpen sem megy be oda.” [Erről majd
még  később…]  Ezt  a  két  történetet  egy  fejezeten  belül
találjuk! Abban a Mk 10-ben, ahol még a gazdag ifjúról [**] is
olvasunk vagy éppen a Zebedeus fiak kéréséről [**].

EGY TANULSÁG

Mit  mondanak  ezek  Jézusról  és  a  tanítványairól?  A
tanítványok  fontoskodnak,  „védeni”  próbálják  Jézust,
megtartani maguknak – és eltakarják. Pedig mit mond Jézus a
Hegyi beszédben?  Legyetek  só,  ami ízesít és megtart,  szinte
láthatatlanul, önmagát feloldva! Legyetek hegyen épített város,
ami nem rejthető el, mindenhonnan látható, és mutassatok utat,
adjatok  ebben  menedéket  a  vándornak.  Azt  is  mondja:

legyetek olyanok mint a lámpás, amelyik fényt ad a szobában,
a gyertyatartó betéve és nem az ágy alá!

Jézus  szeretné,  ha  megértenék  azok,  akik  követik  vagy
környezetében vannak: Ő az  útszéliekért jött,  a  vakokért,  az
eltévedtekért,  az  útkeresőkért,  az  egyszerű  áldásra szomjazó
gyermekekért… Szeretné Jézus, ha mi is észrevennénk őket; ha
a  környezetében  lévők  is  meghallanák  azok  kiáltását;  ha
követői  is  azt  tennék  amit  Ő:  gyógyításul  és  áldásul  lenni,
reményt  adni,  megérinteni… Vagy  legalább annyit  tennénk,
hogy nem takarnánk el  Őt...!  Vagy, ha ez sem megy,  akkor
legalább  ne  űzzük  el,  ne  hajtsuk  el  az  embereket  Jézus
társaságából,  környékéről!  [**]  Kezdő  lelkészeként
megkérdeztük  Hamar  István nyugdíj  előtt  álló,  megáldott
lelkipásztort:  „Mi a jó gyülekezet titka, mit kell nekünk ehhez
tenni  lelkipásztorokként?” Elmosolyodott,  és  végtelen
egyszerűen csak ennyit mondott: „Azt, hogy aki bejön, annak
ne  vegyük  el  a  kedvét.”  Értjük?  Nemrég  beszélgettem
valakivel, aki bement egy nagy templomba, mert vágyakozott
valami lelki jó után. Alig, hogy bement, odament hozzá valaki,
és  ezt  mondta:  hamarosan  kezdődik  a  szentmise,  úgyhogy
lassan menjen ki...  Értitek? Te hogyan állsz ezzel…? [**] Mi,
mint gyülekezet hogyan állunk ezzel…? [**] Egy professzorom
mondogatta  mindig  nekünk  viccesen,  mégis  halálosan
komolyan: a pokol tele lesz emberekkel, akik a lelkészek felé
rázzák a kezüket: „Miattad jutottam ide!”… [**]

KERESZTYÉN HIVATÁSUNK

Igen,  tényleg  jó  Jézussal  lenni  –  de  Ő  nem  a  mi
"házikáplánunk", aki csak értünk van! Sőt, éppen mi vagyunk
Őérte!  Ő  mindenkié!  Azért jött,  hogy  legyőzve  a  gonosz
munkáit,  mindenki megtérésre  jusson!  Azért hívott  el  az  Ő
társaságában  bennünket  is,  hogy  vele  együtt  ezen
munkálkodjunk! Ezt tesszük? Egyáltalán része ez bármennyire
is az életünknek, céljainknak? Erről szól a kereszténységünk?
Ablak  vagy  a  Kegyelem  fele  rokonaidnak,  barátaidnak,
munkatársainknak,  osztálytársaidnak?  Vagy  ablak  vagy
ugyan,  valami  azért  látszik,  de  rettentő  homályosan,  mert
koszos az ablak?

Mit is mond Jézus a Hegyi beszédben az előbb említett rész
végén? „Úgy ragyogjon a ti világosságotok az emberek előtt,
hogy  lássák  jó  cselekedeteiteket,  és  dicsőítsék  a  ti  mennyei
Atyátokat.” (Mt 5,16)

[Gyülekezetünk segítséget ad most nektek. Lesz egy nyitott
napunk  március  27-én.  Egy  olyan  vasárnap,  ahol

megmutathatjátok,  kihez  és  hova  tartoztok,  és  miért  jó  ez
nektek.  Egy  különleges  Istentisztelet,  ami  azért  lesz,  hogy
ismerőseiteknek  (akik  talán  az  út  szélén  várnak,  hogy
meghallják  őket,  vagy  csak  gyermeki  módon  várják,  hogy
megérintse őket Jézus, és megáldja) kedvet csináljunk Jézus
társaságához.  Ebben a  döntő  munkát  Isten  Lelke  végzi
bennetek és majd rajtunk keresztül (Ha akarja).  Ezért fogunk
majd imádkozni együtt  április 3-án Istentisztelet előtt.  Ezért
tartunk majd evangélizációt három napon át április 7-től. Ezért
indítjuk el a Keresztkérdések-sorozatot Húsvét után.]

Megdöbbentő, amikor Jézus  a maga korában azt mondja,
azt  láttatja,  hogy  fehérek  a  mezők  az  aratásra  (pedig  nem
sokkal  utána  megfeszítik,  elutasítják).  Nem  a  kopasz  földet
látja, nem a tarlót, ha nem látja a búzát, és felsóhajt: kérjétek
az aratás Urát, hogy adjon hozzá munkásokat,  mert kevés a
munkás  és  sok  az aratnivaló!  Ezt is  értitek?  Tudjátok miért
lehetünk  ma  a  templomban? Azért,  mert  mindig  voltak
olyanok,  évszázadokon  át,  akik  ezt  meghallották,  és
elindultak… Folytatódik velünk ez a drága láncolat?

CSAK EGYSZERŰEN

Végezetül a gyerekekről egy szó: egyszerűség!
Talán  sokszor  félünk,  nem  tudjuk  elmondani  a  Biblia

üzenetét,  nem tudunk elég okosan beszélni Istenről, hogy az
meggyőző legyen...  Mi  is  és  az  elmúlt  évszázadok egyháza
gyakran  túlbonyolította az  egyszerű  üzenetet.  A  farizeusi
vallásosság  rendkívül  bonyolult  volt,  sok  szabállyal  és
előírással.  Jézus egyszer így szólt:  „Jöjjetek énhozzám,  akik
megfáradtatok  és  megterheltettek…” [**]  Jézus  mindig
egyszerűsített.  Nem  a  tartalom  rovására tette  ezt,  hanem
mindig a  lényegre mutatott rá, mindent összefogva,  a lehető
legegyszerűbben.  (Például:  szeresd az Urat  a  te  Istenedet  és
szeresd felebarátodat... Vagy: adjátok meg a császárnak, ami a
császáré, Istennek, ami az Istené. Sorolhatnánk…)

A  gonosz mindent túlbonyolít, a  jóság végtelen egyszerű.
Miért fogadjuk úgy tehát az Isten Országát, mint a gyerekek?
Talán  értjük…  Figyeld  a  hívő  gyermekszívet,  és  tényleg
megérted [**]!

V i g y á z z  hát,  ne  hajts  el  senkit  Isten  közeléből  –  se
tudatosan, se tudatlanul, se szóval, se hallgatással! Ne takard
el  azt,  Akihez  tartozol  –  se  tisztátalan  élettel,  se  gyáva
hallgatással  vagy  tagadással!  Sőt!  Vedd  észre  az  isteni
érintésre és áldásra váró szívet, az út szélén várakozó vakokat
– és hívd te, vidd te oda Jézushoz őket!           sóskuti zoltán lp.


