
  GYÜLEKEZETI HÍREINK:

 Ezen a héten temettük el Németh Lajost – 
Istenünk adjon családjának erőt...

 Beszámoló:   a Mennybemenetel ünnepi 
Istentiszteletről és a konfirmációs 
felkészülésről

 Jövő  heti  alkalmaink: kedd  930  Baba-Mama
Kör; péntek 1630   KonfIFI utána 1730 Oázis IFI;
vasárnap  955  Istentisztelet  és
gyerekistentisztelet;  előtte:  Szomathy  Gyula
Kamarakórus  (Kánon  Kör);  Imakör  valamint
hittanórák;  Házi  Biblia  Körök  és  hittanórák
folyamatosan…

 TERVEZETT ÜNNEPI ALKALMAINK:  
 Konfirmációs  vizsga  beszélgetés:

június 4. 1500

 Pünkösdi  Úrvacsorás  Konfirmációs
Istentisztelet: június 5. 1000

 Pünkösdi  Másodnapi  Úrvacsorás
Istentisztelet: június 6. 1000

 Ma külön perselyt helyeztünk ki a fa kényszerű
kivágás illetve ültetés költségeihez...

 További 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 :  M T  5 ,  3 - 1 6

  A L A P I G E :  1 J N  4 ,  7 - 1 2

"7  Szeretteim,  szeressük  egymást,  mert  a  szeretet
Istentől  van,  és  aki  szeret,  az  Istentől  született,  és
ismeri Istent; 8 aki pedig nem szeret, az nem ismerte
meg Istent,  mert  Isten szeretet.  9  Abban nyilvánult
meg  Isten  irántunk  való  szeretete,  hogy  egyszülött
Fiát küldte el Isten a világba, hogy éljünk őáltala. 10
Ez a szeretet,  és  nem az,  hogy mi  szeretjük  Istent,
hanem az, hogy ő szeretett minket, és elküldte a Fiát
engesztelő  áldozatul  bűneinkért.  11  Szeretteim,  ha
így szeretett minket Isten, akkor mi is tartozunk azzal,
hogy  szeressük  egymást.  12  Istent  soha  senki  nem
látta: ha szeretjük egymást,  Isten lakik bennünk, és
az ő szeretete lett teljessé bennünk."

ISTENTISZTELET
2022. május 29.

„ÁLTALAD” 
címmel 

Igét hirdet: Sóskuti Zoltán lp..

 AZ ISTENTISZTELET LITURGIÁJA:

  Csendes készülés 
  Köszöntés
  Kezdő ének: 489  :1-2  

(„Örök élet reggele...)
  Ének: 225  :1,5,6,7,8  

(„Nagy hálát adjunk…“)
  Fohász
  Olvasmány (ld. középen  )

  Imádság
   Gyermekek az ÚrAsztala körül

  Ének: 172
(„Szűkölködünk nagy métékben...”)

  Alapige (ld. középen  )

 Igehirdetés (ld: a túloldalon)

  Csendes imádság
  Ráfelelő ének: KÉ 19 („Eljönnél-e…“)
  Imádság 
  Mi Atyánk…

  Hirdetések (ld. jobb oldalon  )
  Születésnaposok köszöntése

 Záró ének: KÉ 76
(„Tégy, Uram, engem áldássá…”)
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1.
A mai üzenet a következő:  Jézus rajtunk keresztül akar

jelen lenni és cselekedni ebben a világban. [Ezt még tovább
pontosítjuk  a  következőkben...]**  Ez  a  keresztyén  élet
lényegéhez tartozik  [csak  úgy,  mint  a  mennybemenetel
ünnepén  felsorolt  három  vonás:  FELEMELT  SZÍV,
VÁGYAKOZÁS-VISSZAVÁRÁS,  JÉZUS  VELÜNK
VAN  MINDEN  NAP  ]**.  Mert  erről  szól  az  Apostolok
cselekedeteiről írott  könyv;  erről  tanúskodnak  a
Szentírásban  ezt  követő  levelek;  és  ezt  tükrözik  az
egyháztörténet igazán szép pillanatai. HA NEM ezt teszi az
Egyház,  HA NEM  ez a fókusza tagjainak, nem tölti  be a
rendeltetését,  célt  téveszt,  azaz  vétkezik.  Hogy  is  mondja
Jézus? Ti  vagytok  a  só!  (Nem  "show",  külső
szemfényvesztés, szórakoztatás...) „Mert jó a só, de ha izét
veszti, nem jó már semmire.”

Az  Úr  Jézus  meglepően  sokat  beszél  cselekedetekről.
Gondoljatok  csak  arra,  mit  mond  a  gazdag  ifjúnak [**];
vagy az irgalmas samaritánus történetére [**]; vagy éppen
arra  a  beszédére,  amiben ezt  találjuk:  „Mert  éheztem,  és
ennem  adtatok,  szomjaztam,  és  innom  adtatok,  jövevény
voltam, és befogadtatok, mezítelen voltam, és felruháztatok,
beteg  voltam,  és  meglátogattatok,  börtönben  voltam,  és
eljöttetek hozzám." (Mt 25)

Jakab  levelének nagyon  nagy  hangsúlya,  a  hit
önmagában kevés,  ha nincsenek cselekedetei!  „A hit  holt
cselekedetek  nélkül."  Könnyen  félreérthetjük  reformátor
eleink  fontos  hangsúlyát.  [**]  Ők is  minden alkalommal
olyan  hitről  beszéltek,  amelynek  gyümölcsei  vannak.  Ezt
később  a  puritánok és  a  pietisták igyekeztek  »helyére
zökkenteni”. [**] Jézus is sokszor beszél gyümölcsökről! A
Hegyi beszédben olvassuk ezt:  „Amelyik fa nem terem jó
gyümölcsöt,  azt  kivágják,  és  tűzre  vetik.  Tehát
gyümölcseikről  ismeritek  meg  őket.”  (Mt  7,  19-20)  És
ezután ezt is mondja:  „Nem mindenki megy be a mennyek
országába,  aki  ezt  mondja  nekem:  Uram,  Uram,  hanem
csak az, aki cselekszi az én mennyei Atyám akaratát.” (Mt
7,21) Jézus utolsó beszédeiben erről szól a legtöbbet. Ezzel
búcsúzik például a Máté evangéliuma végén. [**] De nincs
ez másképp a többi evangélium végén sem! [**]

A keresztény élet tehát  tevékeny élet, amelyben JÉZUS
CSELEKSZIK  RAJTUNK  KERESZTÜL.  Elmondhatod

magadról,  hogy  Jézus  cselekszik  rajtad  keresztül?
Felismerhető az Ő személye a te életedben otthon, vagy a
munkahelyen, vagy az iskolában? HA NEM, akkor bizony
célt tévesztettél, nem töltöd be azt, amire Jézus elhívott…

2.
Mi  ennek  a  cselekvésnek  a  fókusza?  Ahogy  minden

cselekvésre igaz: azokban a bensőnk nyilvánul meg, tehát
az,  akik igazán vagyunk.  A kérdés tehát  ez:  kik vagyunk
leginkább  a  szívünkben?  Mi  van  a  szívünk  közepén?  Mi
irányítja leginkább életünket? Van erre jó válasz? Nem úgy
van,  hogy  mindenkinek  más,  mert  más  és  más  a
személyiségünk? Csakugyan  mások  vagyunk,  ezért  Isten
mást  és  mást  bíz  ránk.  Azonban  mindezek  legmélyén
Krisztus követőinek  ugyanaz van:  maga  KRISZTUS, Aki
bennünk lakik. 

Krisztusnak pedig mi volt a legbensőbb lényege? Talán
furcsa, de így is kérdezhetnénk: mi irányította Jézust a szíve
mélyén? A SZERETET! A Szentháromság Isten szeretetből
cselekszik,  mert  „ISTEN  SZERETET”  –  ahogy
Egyházközségünk hivatalos körpecsétje is hirdeti. 

Nem  véletlen,  hogy  a  Feltámadt  Jézus  és  az  Őt
háromszor megtagadó Péter beszélgetésében két  lényeges
elem ismétlődik: „Szeretsz-e engem?” illetve „Legeltesd az
én juhaimat!” Vagyis: „Érjen el téged az Én szeretetem, éld
meg, táplálkozz ebből, és állj be az Én helyemre, végezd a
munkát, amit eddig Én csináltam.” 

János is  erről  tesz  bizonyságot,  a  keresztre  emelve
tekintetünket:  „Abban nyilvánult  meg  Isten  irántunk  való
szeretete,  hogy  egyszülött  Fiát  küldte  el  Isten  a  világba,
hogy éljünk őáltala.” (1Jn 4,9) 

Hogy  is  hangzott  mai  tételmondatunk? „Jézus  rajtunk
keresztül akar jelen lenni és cselekedni ebben a világban."
Mi  ennek  akkor  a  lényege?  Jézus  rajtunk  keresztül  akar
szeretni! Másképpen: ENGEDD, HOGY A BENNED ÉLŐ
JÉZUS SZERESSEN RAJTAD KERESZTÜL!

3.
Ebben  az  értelemben  a  lényeg  Jézus  beengedése

szívedbe,  aztán  pedig,  hogy  enged  szóhoz  jutni,  engedd
hogy cselekedhessen rajtad keresztül is! Ez az ENGEDÉS,
„hagyás”  a  keresztény  élet  döntő  mozdulata!  Nem  te,
hanem Ő – de veled és rajtad keresztül!

Nem  akarat  nélküli,  beprogramozott  droidként  teszed
ezt,  hanem  abból  a  szeretet  kapcsolatból  adódóan
IGENELED ezt,  amit  a  szíved  mélyén megélsz  Jézussal.
Ebből  pedig  az  következik,  hogy  ez  aktív,  cselekvő
keresztyén  élet,  egy  látszólag  passzív  alapmozdulatban
gyökerezik:  szeressem  Jézust,  ezt  a  SZERETET-
KAPCSOLATOT  újra meg újra megéljem, frissen tartva,
ápolva.  Ez  a  mi  dolgunk,  ezt  senki  nem  teszi  meg
helyettünk!  Ezért vagyunk most  is  itt!  Ezért fogunk jövő
héten Úrvacsorázni! Ezért olvassuk Isten beszédét naponta!
Ezért imádkozzunk  sokat!  Ezért igyekszünk  minden  nap
Isten jelenlétét átélni! Ezért járunk gyülekezeti közösségbe!
Ez mind az Istennel való kapcsolatunk ápolása!

Sose  felejtsük  el,  hogy  mindez  nem  önmagáért  való,
hanem  azért,  hogy  cselekedjük,  amire  Jézus  hívott
bennünket!  Mert olyan Úr követői vagyunk,  Aki magáról
azt mondta, azért jött a világba, hogy szolgáljon!

4.
Engedd hát,  hogy a benned élő Jézus szeressen rajtad

keresztül! Ez a Jézusi Szeretet mindig konkrét.
Engedd, hogy Ő általad elmenjen ahhoz, aki megbántott,

és  bocsáss  meg  neki  –  hadd  találkozzon  a  megbocsátó
Jézussal! Vagy engedd, hogy áldalad munkálja a békességet
ott,  ahol  háborúság  és  egyet  nem  értés  van  –  hadd
találkozzanak  Jézus  békességével!  Engedd,  hogy  általad
körbevegye kedves és elismerő szavakkal azt, aki periférián
van, akit senki nem vesz észre, akinek zéró önbizalma van –
hadd  találkozzon  benned  Isten  elfogadó  szeretetével!
Engedd,  hogy  indítására  felhívd  vagy  meglátogasd  idős
nagymamádat,  aki úgy érzi,  rá már nincs szükség – hadd
találkozzon  benned  Jézus  odahajló  szeretetével!  Engedd,
hogy  Vele  túllépj  önmagad  önzésén,  és  koncentrálhass
végre magadat kicsit félretéve férjed, feleséged, gyermeked
szükségeire, és szeresd őket úgy, hogy megérezzék – hadd
találkozzanak rajtad keresztül Jézus  áldozatos, „személyre
szabott”  és  „találékony”  szeretetével!  -  Folytasd  a  sort
konkrétan  a  te  életeddel...!  Mert  Jézus  szeretete
megbocsátó,  békességet  hozó,  elfogadó,  odahajló,
áldozatos, "személyre szabott" és "találékony"… Folytasd a
sort  Jézus  kimeríthetetlen  szeretetének megmutatásával...!
Engedd  hát,  hogy  a  benned  élő  Jézus  szeressen  rajtad
keresztül!          sóskuti zoltán lp.


