
  GYÜLEKEZETI HÍREINK:

 Beszámoló   a  NYÍLTvasárNAPról  illetve
további evangélizációs terveinkről

 Zenés-párbeszédes evangélizációs estek  :
április 7-8-9  18.30

 (csütörtök-péntek-szombat)
 Keresztkérdések-sorozat:  

április  20-tól 8 szerda estén át
Hívogassuk rá ismerőseinket!

 A héten elment közülünk +Rákóczi Gábor  és
+Pál Jolán testvéreink.

 Múlt  heti  szolgálat a  József  Attila  ltp-i
református missziói közösségben

 Virágvasárnapra (JÖVŐ  HÉT!)  CSALÁDI
KIRÁNDULÁS (Istentisztelet  és  közös  ebédet
követően).  Erre  előre  kell  regisztrálni
honlapunkon  keresztül.  Várunk  szeretettel
mindenkit!

 Jövő heti  alkalmaink: kedd 930  Baba-Mama;
szerda 1830 Apostoli  Hitvallás  Kurzus;  péntek
1630    KonfIFI utána 1730 Oázis IFI; vasárnap
955 Istentisztelet és gyerekistentisztelet; előtte:
Kánon Kör; Imakör valamint hittanórák; Házi
Biblia Körök és hittanórák folyamatosan...

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

Az Úr legyen Gyülekezetünk őriző pásztora!

  O L V A S M Á N Y :
É Z S  5 3 ,  1 - 1 2

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

„Amikor  közelebb  ért  [Jézus],  és  meglátta  a  várost,
megsiratta,  és  így  szólt:  Bárcsak  felismerted  volna  ezen  a
napon te is a békességre vezető utat! De most már el van
rejtve a szemed elől.  Mert jönnek majd rád napok, amikor
ellenségeid ostromfalat emelnek körülötted, körülzárnak, és
mindenfelől  szorongatnak,  földre  tipornak  téged  és  fiaidat,
akik falaid között laknak, és kő kövön nem marad benned,
mert nem ismerted fel meglátogatásod idejét.”

 K E R E S Z T E L É S I  I G É K :  
E F  1 ,  1 7 - 1 8 ;  1 9 - 2 2

  Á L D Á S :
1 J N  1 , 7

„Ha pedig a világosságban járunk, ahogyan ő maga a
világosságban van, akkor közösségünk van egymással, és

Jézusnak, az ő Fiának vére megtisztít minket minden bűntől.”

ISTENTISZTELET
2022. április 3.

„Érzékenyebben a rosszra...” 
címmel 

Igét hirdet: Sóskuti Zoltán lp..

 AZ ISTENTISZTELET LITURGIÁJA:

  Csendes készülés 
  Köszöntés
  Kezdő ének: 458  :  1  

(„Aki értem megnyíltál….)
  Keresztelés:

Holevasz Szofia és Holevasz Nikosz

  Ének: KÉ 39 („Jézus, véred megtisztít…“)
  Fohász
  Olvasmány (ld. középen  )
  Imádság
   Gyermekek az ÚrAsztala körül

   Ének: 1  :  1   („Aki nem jár..”)
  Alapige (ld. középen  )
 Igehirdetés (ld: a túloldalon)
  Csendes imádság
  Imádság 
  Mi Atyánk…

  Hirdetések (ld. jobb oldalon  )
  Születésnaposok köszöntése

 Záró ének: 397  („Ó, Sion, ébredj…”)
  Áldás 
  SZÓZAT

TERVEZETT 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: július 27-31-
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I.)

Ahogyan  egyre  jobban  megismerjük  Jézust,  egyre
inkább  az  Ő  szemével  látjuk  a  világot és  benne
önmagunkat.

Ahogyan növekszik a hitünk, egyre nagyobb teret foglal
el bennünk a jó (ami Isten szerint jó).

Ezzel  a  fajta  formálódással  párhuzamosan,  valahogy
egyre érzékenyebbek leszünk a rosszra, a bűnre.

Miért? Mert  már  Krisztusi  énünk,  maga  Jézus  jelez
bennünk. Már látni kezdünk! Mert helyére kerül az origo, és
már azt látjuk rossznak, ami aszerint rossz, aki teremtette a
világot  és  bennünket.  Ez  a  normalitás helyreállása
gondolkodásunkban. [PÉLDÁK]** Elkezd fájni a rossz, a
bűn  körülöttünk  és bennünk.  Talán  furcsa,  nem  egészen
ideillő  képpel  kifejezve,  de  olyan  ez,  mint,  amikor  a
reklámban  megmutatják,  valósággal  mennyi  baktérium
hemzseg  mosogatónkon  vagy  éppen  a  „perem  alatt”.  Ez
undort vált ki belőlünk. H á t  a  b ű n ?  [az előtte-közben-
utána különbsége...]**

Jézust  a  Szentírás  a  „fájdalmak  férfiaknak”  nevezi.
Miért? Mert  sokat  bántották? Igaz.  Vagy  a kereszthalála
folytán, vagy az azt megelőző sok kínzó-megalázó történés
miatt? Közeledve a  Nagyhéthez, bizony megrendít mindez
minket… Azonban ezeken túl, van egy mélyebb oka annak,
amiért  a  „fájdalmak  férfiának”  nevezi  Urunkat  a  Biblia!
Fájt  Neki  a  világ,  az  ember  állapota,  a  bűn! „Nevezhette
volna az lge a Szentség emberének. Hiszen nem volt ezen a
világon szentebb ember, mint Ő. Nevezhette volna a munka
emberének. Hiszen három éven át reggeltől estig dolgozott.
Az igehirdetés emberének. Hiszen ezen a világon senki nem
prédikált úgy, mint Ő. A szeretet emberének, mert nem volt
nagyobb  szeretet  senkiben,  mint  benne.  Mégis  életét
legjobban ez fejezi ki: a fájdalmak embere." (S.N.P.)

Őbenne  mennyei és a földi,  a tiszta és a tisztátalan, a
tökéletes és a töredékes, tökéletlen feszültsége jelenik meg. 

Képzeljük  el, mit  jelenthetett  a  mennyeinek  a  földiek
között  élni,  a  tisztának  a  tisztátalanok között...! Micsoda
fájdalom volt ez! 

a.) Gondoljunk arra, amikor a templomba megy, és látja
a zsibvásárt, hogy mit csináltak az imádság házából! Talán
itt  a  legszembetűnőbb  ez  a  feszültség,  ez  a  fájdalom!

Hasonlóan  megrendítő,  amikor  sír  Jeruzsálem  felett:
micsoda  fájdalom,  hogy  nem  ismerték  meg  Őt!  Mennyi
bűnnel,  értetlenséggel,  elutasítással,  vakbuzgósággal
találkozott...!

b.)  De  ha  hátrébb  lapozzunk  a  Szentírásban,  az
Ószövetségben is  találkozunk Isten  hatalmas  fájdalmával.
Például Noé idejében, amikor azt olvassuk, Isten megbánta,
hogy  embert  teremtett...  Vagy  amikor  a  zsoltárban  ezt
olvassuk:  „Az Úr letekint a mennyből az emberekre, hogy
lássa,  van-e  köztük  értelmes,  aki  keresi  az  Istent.
Mindnyájan elfordultak tőle, egyaránt megromlottak. Senki
sem  tesz  jót,  egyetlen  ember  sem.”  (Zsolt  14,2-3) Nem
beszélve  arról,  hogy  saját  népe  hányszor  fordult  el  tőle,
mennyire fájt ez Istennek...!

c.)  Most  is  fáj  Neki  világunk  állapota  [**]!  Napjaink
emberének  rettentő  tévelygései  is  fájdalmasak
Teremtőnknek: hogy  a rosszat jónak  mondják, a jót pedig
kigúnyolják, rossznak és meghaladottnak mondják...! [**]

d.) Ma is fáj Neki az én bűnöm! [**]

II.)

Hadd tegyek fel  egy különös kérdést!  Tudunk Istennel
együtt érezni?  Hitünk formálódása azt jelenti,  hogy ez a
fajta  mennyei,  tiszta  elkezd bennünk kirajzolódni,  ezáltal
átéljük, amit Ő – persze egészen kicsiben és töredékesen...
Ezért kezd nekünk is  f á j n i  a világban lévő rossz, a bűn.
Ennek pedig két következménye van életünkben.

a.) Az egyik, hogy fáj a világ állapota, fáj embertársunk
állapota  [PÉLDÁK]**,  és  amint  Jézus  tette,  elkezdjük  a
világosságot, a tisztaságot, a mennyeit "beleélni" a világba.
[PÉLDÁK]** Ezzel hívni másokat is ennek felfedezésére. 

Vagyis  elkezd  bennünk  az  irgalmas  Jézus mozdulni,
szeretni… Átéljük Urunkkal például ezt az érzést: „Amikor
Jézus  kiszállt,  és  meglátta  a  nagy  sokaságot,  megszánta
őket, mert olyanok voltak, mint a pásztor nélkül való juhok,
és kezdte őket sok mindenre tanítani.” (Mk 6,34) Valahol ez
a misszió motivációja, lényege...!

Jézus  mindig  szóba  állt,  letelepedett  a  bűnösök  közé.
(Érdekes  módon,  leginkább  korának  ítélete  szerinti
„legbűnösebbek”  közé,  mert  furcsa  módon,  azok  jobban
érezték bűnösségüket!)

Ha  már  Isten  szomorúságról  beszéltünk,  egy  mondatot
hadd szóljak az  öröméről! Bibliakörökben vett példázatok
ugyanis erről szólnak. A  Lk 19 hátha példázata (elveszett
juh, elveszett drachma, tékozló fiú)  a megtalálás öröméről
szólnak. Vagy ahogy Jakab levele mondja: Nagy öröm van
a  Mennyben  egyetlen  ember  megtérésén...! Ez  is  lehet  a
misszió motivációja! Vele ez is a miénk, a mi örömünk lesz!

b.)  A  másik  következménye  (és  enélkül  az  első  nem
hiteles!), hogy fájni kezd a bűn saját életünkben is, és  ezért
kezdjük el a harcot ellene, mert nem akarjuk, hogy fájjon,
mert már nem hozzánk tartozik, sőt undorodom tőle! 

Sajnos nagyon sokan úgy gondolkoznak a hívő életről,
hogy az olyan, mint az iskola: állandóan törekedni kell a jó
jegyekre,  teljesíteni,  mert  különben  kikapunk  otthon,
megbukunk.  Ez  egy  külső  kontrollnak  való  megfelelés
csupán! A keresztyén hit nem ilyen! Jézus nem törölte el a
törvényt,  de  arra  hívott  minket,  hogy  azt  tegyük  belsővé
(interiorizáljuk), vagyis belülről fakadjon a betartása. 

Ezt teszi lehetővé, amikor a mennyei a szívünkbe kerül,
amikor Isten Lelke eltölt  bennünket. Ilyenkor már belülről,
nekünk  is  fáj  a  bűn,  és  ezért  hagyjuk  el.  Erről  vall  Pál
apostol  is  a  Róm  7-ben –  ebből  most  csak  egy  részlet:
„Hiszen  nem azt  teszem,  amit  akarok:  a  jót,  hanem azt
cselekszem,  amit  nem  akarok:  a  rosszat.  Ha  pedig  azt
teszem, amit nem akarok, akkor már nem én teszem, hanem
a  bennem  lakó  bűn.”  (Róm  7,  19-20)  A  bűnbánat  előtt
megnyíló útról  beszél  felemelően János apostol:  „Ha azt
mondjuk, hogy nincsen bűnünk, önmagunkat csaljuk meg,
és nincs meg bennünk az igazság. Ha megvalljuk bűneinket,
hű és igaz ő: megbocsátja bűneinket,  és megtisztít minket
minden gonoszságtól.” (1Jn 1, 8-9)

Ezt a fajta érzékenységet kell kérjük Istentől – ennek útja
pedig,  hogy  megismerjük  a  fájdalmak  emberét:  Jézust –
ebből a szemszögből is, Vele érezve! 

Hitünk  kulcsa  mindig  Jézus  személyében  van  –
mindezekkel kapcsolatban is –,  Őt figyeld, Őt hallgasd, Őt
kövesd!

 sóskuti zoltán lp.


