
  GYÜLEKEZETI HÍREINK:

 Ezen  a  héten  temettük  +  Rákóczi  Gábor
gyülekezeti  testvérünket.  Együtt  gyászolva
Családjával,  a  Feltámadás  reménységében
búcsúzunk...

 Beszámoló   Felfedező csoportunkról

 Rákosligeti Anyagyülekezetünk köszöntése

 Jövő heti alkalmaink: kedd 930  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...

 Szabó Zsuzsa testvérünk segítséget kér a 
keddi és szerdai ügyeletekhez…

 Imádkozzunk fiataljainkért, jövő hétvégén 
Piliscsabán lesz tavaszi lelki hétvégéjük, 35 
fővel utazunk…

TERVEZETT TÁBORAINK:

 Napközis tábor: június 27-július 1.
 Nyári gyülekezeti hét: SZAJOL – júilus 10-15 
 Idősebbek Nyári Hete: július 27-31-

Az Úr legyen 
Gyülekezetünk őriző pásztora!

  O L V A S M Á N Y :  1Kor 15, 1-8; 12-20
1 Eszetekbe   juttatom,   testvéreim,   az   evangéliumot,   amelyet   hirdettem   nektek,
amelyet be is fogadtatok, amelyben meg is maradtatok. 2 Általa üdvözültök is, ha
megtartjátok   úgy,   ahogy   én   hirdettem   is   nektek,   hacsak   nem   hiába   lettetek
hívőkké. 3 Mert én elsősorban azt adtam át nektek, amit én magam is kaptam:
hogy Krisztus meghalt a mi bűneinkért az Írások szerint, 4 eltemették, és feltámadt
a   harmadik   napon   az   Írások   szerint, 5 és   megjelent   Kéfásnak,   majd   a
tizenkettőnek. 6 Azután  megjelent   több  mint   ötszáz   testvérnek   egyszerre,   akik
közül   a   legtöbben  még  mindig   élnek,   néhányan   azonban   elhunytak. 7 Azután
megjelent Jakabnak, majd valamennyi  apostolnak. 8 Legutoljára pedig, mint egy
torzszülöttnek,  megjelent  nekem  is. (…)     12 Ha pedig Krisztusról  azt  hirdetjük,
hogy feltámadt  a halottak közül,  hogyan mondhatják közületek némelyek,  hogy
nem támadnak fel a halottak?  13 Hiszen ha nem támadnak fel a halottak, akkor
Krisztus sem támadt fel. 14 Ha pedig Krisztus nem támadt fel, akkor hiábavaló a
mi   igehirdetésünk,   de  hiábavaló  a   ti   hitetek   is. 15 Sőt   Isten  hamis   tanúinak   is
bizonyulunk, mert akkor Istennel szemben arról tanúskodtunk, hogy feltámasztotta
Krisztust,  akit  azonban nem támasztott   fel,  ha csakugyan nem támadnak  fel  a
halottak. 16 Mert ha a halottak nem támadnak fel, Krisztus sem támadt fel. 17 Ha
pedig  Krisztus  nem  támadt   fel,   semmit   sem  ér   a   ti   hitetek,  még  bűneitekben
vagytok. 18 Sőt akkor azok is elvesztek, akik Krisztusban hunytak el. 19 Ha csak
ebben az életben reménykedünk Krisztusban, minden embernél nyomorultabbak
vagyunk. Ámde Krisztus feltámadt a halottak közül, mint az elhunytak zsengéje.”

  A L A P I G E :  1Kor 15, 32

„Ha csak emberi módon küzdöttem a vadállatokkal Efezusban,
mi  hasznom belőle? Ha a halottak nem  támadnak  fel,  akkor
»együnk és igyunk, mert holnap úgyis meghalunk «”
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„AZ ALAPOK” 

címmel 
Igét hirdet: Sóskuti Zoltán lp..

 AZ ISTENTISZTELET LITURGIÁJA:

  Csendes készülés 
  Köszöntés
  Kezdő ének: 458  :  1  

(„Aki értem megnyíltál….)
  Keresztelés: Makai Rubina

  Édesanyák és gyermekeik megáldása
  Ének: KÉ 3 („Áldjon meg téged…“)

(majd a gyermekek levonulása gyerekalkalmakra)

  Fohász
 Olvasmány (ld. középen  )

  Imádság

   Ének: 89  :  1   („Az Úrnak irgalmát...”)
  Alapige (ld. középen  )

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

  Hirdetések (ld. jobb oldalon  )
  Születésnaposok köszöntése

 Záró ének: KÉ 2  („A Mennyben fent…”)
  Áldás 
  SZÓZAT
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Te hiszel a feltámadásban? De tényleg? Hiszed Jézus
Krisztus feltámadását?

Olyan ez a kérdés hitünkre nézve, mint  egy hídnak a
tartóoszlopa;  egy  háznak  az  alapja;  egy  tudományos
szakterületnek  az  axiómái.  Ha  ez  nincs,  összedől  az
egész!

Volt  már  veled  olyan,  hogy  a  hited  alapjait
kérdőjelezted meg – el egészen Isten létezéséig? 

Milyen érzés volt  egy pillanatra belegondolni  abba,
hogy az alap nincs, és az egész nem igaz...?

[Még  komolyabbat  kérdezek.]  Miben  lenne  más  az
életed, ha nem hinnél Istenben, és mindabban, amit róla
megtanultál? Milyen  lenne?  Min  változatatna? Még
keményebben: Változtatna-e egyáltalán valamin?

(Egyébként  az  erre  való  válaszunk  jól  megmutatja,
hogy  mennyire  meghatározó  része  életednek  a  hited!
[**])

 Isten teremtette a világot. 
 Isten szereti az embert. 
 Isten gondot visel rólunk. 
 Isten  elmondta  a  tízparancsolatban,  hogy  lehet

rend, békesség és boldogság az életünkben. 
 Jézus Krisztus Isten Fia Megváltó. 
 Jézus kereszthalála bűnbocsánatot ad annak, aki

bűnbánattal ezt elfogadja. 
 Jézus eljön az idők végén, és ítéletet tart. 
 Van Mennyország, és aki Jézus Krisztust urának

és megváltójának vallja, és ezt megéli, odajut.
Csak néhány mondat, melyek hitünk alapját képezik. 
Hiszed, vallod ezeket? 

Ezek határozzák meg az életedet?
Ezek között található a  feltámadás hit is,  ami nélkül

Pál apostol szerint hiábavaló az egész hitünk, lényegét és
értelmét veszíti. Erről beszél az 1Kor 15-ben.

Mert a feltámadás(-hit)  az ajtó  az örökkévalóság felé
és az Örökkévaló Isten felé.

Ez arról beszél, hogy  j az élet több, mint a földi
látható  élet –  és  ez  a  hit  különös  módon k nem
lekicsinyli  a  földi  életet,  hanem  hallatlan  jelentőséget
tulajdonít  neki,  mivel  itt  dől  el  a  folytatás,  itt  már
megnyílik  az  örökkévalóság  fénye,  melege,  öröme,
szépsége előttünk.

Anyák  napja  van  ma.  Többféle  írást  ismerhetünk
arról,  ahogy  az  anyaméhben  való  élet  illetve  a
megszületés csodáját párhuzamba vonják a földi élet és a
mennyei élet vonatkozásában.

 Az anyaméhben töltött  idő a  felkészülés a földi
életre. 

 Halljuk Édesanyánk szívverését, beszédét, énekét.
 Nem látjuk őt, de belőle táplálkozunk mégis. 
 Nélküle nem élnénk. 
 Mit sem tudunk a külvilágról, nekünk csak az a

kis szűk tér létezik, kilenc hónapig az a mi kis világunk.
Fel sem tudnánk fogni, ha valaki ott mesélne nekünk a
külvilágról.

 Rendkívül  fontosak az  anyaméhben  töltött
hónapok.

 Azután jön a születés fájdalmas küzdelme – de a
vége:  az  anyaméhhez  képest  egy  hatalmas,  addig
elképzelhetetlen, kitágult és színes világ!

Valahogy így van ezzel Isten és ember, a földi és a
mennyei világ különbsége...

Hiszel  a  feltámadásban,  a  Mennyország
valóságában? Hallod Isten szavát? Ez HIT kérdése.

Ahogy  Bonhoeffer  felhívja rá a  figyelmünket: Jézus
nem egy pártatan bíróság előtt  igazolja a feltámadását,
hogy rákényszerítsen mindenkit, el kell ismerni a csodát,
hanem  tanítványainak,  hogy  HIGGYENEK  Benne,  és
ezzel a hittel hirdessék!

Tehát: hiszed-e, hogy Jézus feltámadt és van tovább?
Ha igen, akkor erre az alapra lehet építeni! 
Bizony  félelmetes dolog  az  alapok  kérdése  –

kockázatos erről beszélni, gondolkozni…!

Mert  ha  nem, akkor CSUPÁN ebben  az  életben
reménykedünk  Krisztusban,  és  bűneinkre  pedig  nincs
bocsánat.  Pál  apostol  szavaival:  „minden  embernél
nyomorultabbak vagyunk”. Ahogyan Bonhoeffer mondja:
„akkor támaszpontunk, amely életünket hordozza, köddé
válik,  minden  összedől,és  életünk  az  értelmetlenség
mélységébe zuhan. A Húsvéttól függ életünk – ezt fejezi ki
a páli szöveg.” 

Akkor  tényleg  csak  a  hedonizmus  marad,  a
pillanatnak élés: együnk, igyunk, élvezzük az életet, úgyis
összeomlik a világ, mert úgyis hamar vége lesz…

Pál  azonban  tudja,  miért  küzdött.  NEM valami
mulandó földi dologért… 

A feltámadás hit azonban  egyfelől j vigasztal és
reményt ad, hogy nem ennyi az élet, a világ, a valóság.

Másfelől k  pedig,  tanít  megbecsülni  minden
pillanatot,  felelősen, értékesen  és értelmesen  segít  élni!
Ez  azért  fontos,  mert u  a hívő  embernek  sem
mindegy mi történik a világban, vagy v hogyan zajlik
egy egy napja – távolról sem legyint ezekre,  mondván
„Én már úgyis odaátra készülök, utánam az özönvíz...”

Az  ALAPOK nemcsak azért fontosak,  mert,  mint  a
kősziklára  épült  ház,  nem  omlik  össze,  ha  vihar  jön,
hanem  azért  is,  mert  ezekből  következik  mindaz,  amit
ráépítünk. Mint a házépítésnél…

Jézus  feltámadására  épül  annyi  minden  hitünkben,
lelki életünkben! [Példák]**

Nagyon  fontosak  az  alapok!  Érdemes  ebbe  „sok
energiát tenni”! Tettél bele, teszel bele? [Példák]**

Milyen meghatározó az ember életében az Édesanya:
a vele való kapcsolat az első perctől, és mindaz, amire
tanít bennünket – ez lesz az alap. Hasonlóképpen az első
tanítónénink,  aki  olvasni,  írni  és  számolni  tanít
bennünket – milyen meghatározó lesz!

Miért  lenne  ez  másképp  a  hitben?  Az  alapok
lerakása*  (vagy  inkább  *felfedezése,  mert  Jézus
Krisztusban Isten minden alapot  lerakott)  meghatározó
egész hitünkre, sőt, örök létünkre nézve!



 sóskuti zoltán lp.


