
  GYÜLEKEZETI HÍREINK:

 Ezen a héten temettük el Richter Ildikó 
testvérünket – Isten vigasztaljon minket!

 Beszámolók  

 Jövő heti alkalmaink: 1700 Oázis IFI; vasárnap
955  Istentisztelet;  előtte:  Szomathy  Gyula
Kamarakórus (Kánon Kör); Imakör

 Ma  1600:  Házi  Biblia  Körök  záró  alkalma –
előtte az ebben szolgálók találkoznak

 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!

  Olvasmány: Lk 15, 20-24 

  Alapige:  Ef 6,4+Kol 3,21

„Ti apák pedig ne ingereljétek gyermekeiteket,
nehogy bátortalanokká legyenek, hanem neveljétek

az Úr tanítása szerint fegyelemmel és intéssel.” 

ISTENTISZTELET
2022. június 19.

„Mennyei Atya – 
földi apa” 

címmel 
Igét hirdet: Sóskuti Zoltán lp..

 AZ ISTENTISZTELET LITURGIÁJA:

  Csendes készülés 
  Köszöntés
  Kezdő ének: 166

(„Urunk Jézus fordulj hozzánk...)
  Ének: 168

(„Ó, Atya Isten, irgalmas nagy Úr…“)
  Fohász
  Olvasmány (ld. középen  )

  Imádság
   Gyermekek az ÚrAsztala körül

  Ének:  98  :1    („Énekeljetek új éneket...)
  Alapige (ld. középen  )

 Igehirdetés (ld: a túloldalon)

  Csendes imádság
  Ráfelelő ének: Ákos: Igazán

(„ld: másik oldalon…“)
  Imádság 
  Mi Atyánk…

  Hirdetések (ld. jobb oldalon  )
  Születésnaposok köszöntése

Záró ének: KÉ 9 („Atyám, két kezedben…”)
  Áldás 
  HIMNUSZ
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RÁHANGOLÓDÁS

1.)  Apák  napja van  ma  –  de  nem  valami  „férfi
egyenjogúsági harc” :) eszközeként hozom most ezt elétek. 

Két fontos motivációm van ma. Az egyik:  Istenről mint
Atyáról szeretnék beszélni. A másik:  a földi apaságot mint
Isten-képűségünk részeként szeretném bemutatni.

2.) Mindezt  egy nagyon mély és személyes lelki élmény
hozta  elő.  (Nem  fogok  és  nem  tudok  erről  a  spirituális
megélésről  konkrétan  beszélni  előttetek,  mert  egyfelől
annyira  meghitt és személyes volt,  másfelől nem is igazán
vannak rá szavak.)

3.) Valamit mégis elmond erről  egy dal. Szokásainktól
eltérően,  hoztam  mára  egy  Ákos-dalt [megtaláljuk  a
szöveget a liturgiát lapon]. 

Ha elolvassuk a teljes dalszöveget, nyilvánvalóan látjuk,
hogy  Isten megismeréséről  szól (és persze sok mindenről
még...), hogy mit jelent keresni-követni-szeretni Őt. Vagyis
arról a központi bibliai üzenetről, amit reformátor eleink is
olyannyira  hangsúlyoztak:  Isten  megismerése  életünk
legfontosabb célja – ehhez kell idő, erre kell fókuszálnunk.

4.) Egyik legmélyebb vágyunk, hogy valakinek fontosak
legyünk,  figyeljenek  ránk,  lássanak  bennünk  valami
lehetőséget, valami jót, és biztassanak, bízzanak bennünk.

A  földi  apánktól  is  ezt  reméljük.  Szeretnénk a  büszke
lenne ránk!

Mi férfiak ezt  különösen mélyen  vágyjuk,  ugyanakkor
rendkívül szűken adjuk fiainknak (és lányainknak).

Sosem felejtem el,  amikor egy velencei ifi-táborban, a
láthatatlan színház nevű játékban, elhangzott Gabó szájából:
„Büszke vagyok rád, fiam". Különleges hatása volt annak a
mondatnak mindenkire, aki átélte.

ISTEN MINT ATYA

Isten mint atya az Ószövetségben így kíséri népét. Megy
velük.  Földi szemmel nézve,  Isten tényleg  „együtt halad”
népével, mint aki „együtt halad a történelemmel”, mindig a
jelenben reagálva.

A fő kérdésünk erre nézve ez: Milyen attitűddel teszi ezt
Isten mint Atya?

1.) A bibliai „atya” szó egy megtisztelő megszólítás, ami
azt is jelenti: „segítő, oltalmazó”.

2.) „Aki félt és remél, és meghív, hogy láss igazán." [Ezt,
az  eddig  teológiai  kérdőjellel  fogadott  mondatot,  ezen  a
héten értettem meg és éltem át személyesen…]

3.) Bibliai szóval: „féltő szeretettel”.
4.) Bibliai mondattal: „Amilyen irgalmas az apa fiaihoz,

olyan irgalmas az Úr az istenfélőkhöz." (Zsolt 103,13)
5.) Bibliai történettel: mint a Tékozló Atyja, aki szüntelen

hazavárja  lázadó,  hűtlen,  tönkrement  életű  fiát  – hogy,
amikor  megjön,  elébe  fusson,  megölelje,  és  ünnepséget
készítsen hazatért fiának, mert mindig ezt a pillanatot várta.

6.)  Bibliai  centrális  üzenettel,  a  Jn 3,16-tal  pedig  így
hangzik: „Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött
Fiát adta, hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök
élete legyen.” Ritkán tesszük hozzá a következő verset is,
pedig így teljesebb: „Mert Isten nem azért küldte el a Fiút a
világba, hogy elítélje a világot, hanem hogy üdvözüljön a
világ általa.” Jézus így mutatta be az Ő Atyját,  és Jézus
Krisztusért, így lehetünk mi is gyermekei, ezért szólíthatjuk
meg így mi is: „Mi Atyánk” (Mennyei Atyánk).

Ilyen (és ennél persze sokkal több) Isten mint Atya.

FÖLDI APASÁG

Vonjuk le ennek tanulságait a földi apaságunkra nézve!
Nem véletlen  Pál  apostol  intelme:  „Ti  apák  pedig  ne

ingereljétek  gyermekeiteket,  nehogy  bátortalanokká
legyenek,  hanem  neveljétek  az  Úr  tanítása  szerint
fegyelemmel és intéssel.” (Ef 6,4+Kol 3,21)

Nem  mondhatok  sokkal  többet  annál  erről  sem,  mint
amit  az  elmúlt  Istentiszteleteken  próbáltam  erősen  a
szívetekre  helyezni:  Az  a  dolgunk  Krisztus  követőiként,
hogy  elkezdődjön  Isten-képességünk  helyreállítással,  így
aztán mind jobban és mind többször kiábrázoljuk Krisztust,
és így Isten „arcát”.

Apaként  tehát?  Minél  inkább  olyan  apák  lehessünk,
amilyen Atya Istenünk. [**] 

Sokszor  bukunk  el  ebben, de  soha  nem adhatjuk  fel,
soha nem késő, amit még gyerekeinkkel vagyunk! 

Rendkívül sok múlik ezen – hiszen tudjuk a lélektanból
is,  és  a  tapasztalat  is  ezt  mutatja  –,  sokban  függ
gyermekeink Isten-képe attól, hogy mi, apák (szülők együtt)
milyen  képet  mutatunk  nekik,  végső  soron  milyen  apák
vagyunk.

„Aki félt (féltőn szeret) és remél, és meghív, hogy láss
igazán”?  Aki  irgalmas?  Aki  biztat  és  bátorít?  Aki
megerősít?  Aki  tiszteletreméltó,  segítő,  oltalmazó...?  Aki
maga is gyermek, Isten gyermeke és egész életében keresi,
követi, szereti Istent?

 sóskuti zoltán lp.

ÁKOS: IGAZÁN

A tükör össze roppan
Így még homályosabban lát, ki látni vél

De többet remél, bárkinél

A szemnek láthatatlan
De száz meg száz alakban érzékelhető

Az eltűnő időben is ott van Ő

Én nem kérek mást csak elég időt, igazán
Érteni, KERESNI Őt, AKI FÉLT ÉS REMÉL

És meghív, hogy láss, igazán
Csak időt, én nem kérek mást

Ha álom csak az élet
Egyszer mindenki felébred egy tiszta hajnalon

Várja borzalom vagy irgalom

Én nem kérek mást csak elég időt, igazán
Érteni, KÖVETNI Őt, AKI FÉLT ÉS REMÉL

És meghív, hogy láss, igazán
Csak időt, én nem kérek mást

Véges nézi a végtelent (véges nézi a végtelent)
Találgatja, hogy mit jelent (találgatja, hogy mit jelent)

De káoszból rend, gyilkosból szent
Nem lesz csak akkor ha Ő benned is megjelent

Én nem kérek mást csak elég időt, igazán
Érteni, SZERETNI Őt, AKI FÉLT ÉS REMÉL

És meghív, hogy láss, igazán
Csak időt, én nem kérek mást.


