
  GYÜLEKEZETI HÍREINK:

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

 Augusztusban  megkezdte  szolgálatát Bereczk
Dávid,  új  beosztott  lelkészünk,  szeretettel
köszöntjük. Fogadó  órája:  kedd  15.00-
18.30,Tel.:  06-20-807-7437   (ideiglenes,
változik) mail: bereczkdavid@gmail.com

 Augustus  24-ig  mindkét  ügyeleti  napon
Bereczk Dávid lesz szolgálatban.

 Sóskuti  Zoltán  lelkipásztor  szabadságon  van
augusztus 1-19 között. 

 Sóskuti Zoltán lelkipásztor a REFISZ táborban
szolgál augusztus 22.-27. között 

 Augusztus  21-én,  vasárnap  –  Újkenyér
alkalmából  -  Úrvacsorás  Istentiszteletet
tartunk.

 Magvetők  keresnek  szeptembertől
munkatársakat  a  gyerekistentiszteleti
szolgálatba!

Az Úr legyen Gyülekezetünk őriző pásztora!

 O L V A S M Á N Y  É S  A L A P I G E :  F I L I P P I  4 , 4 - 1 4

Örüljetek az Úrban mindenkor! Ismét mondom: örüljetek!  A ti sze-
lídségetek legyen ismert minden ember előtt! Az Úr közel!  Semmi-
ért se aggódjatok, hanem imádságban és könyörgésben mindenkor
hálaadással tárjátok fel kéréseiteket Isten előtt;  és Isten békessége,
mely  minden  értelmet  meghalad,  meg  fogja  őrizni  szíveteket  és
gondolataitokat  Krisztus  Jézusban.  Egyébként  pedig,  testvéreim,
ami igaz, ami tisztességes, ami igazságos, ami tiszta, ami szeretetre
méltó, ami jó hírű, ha valami nemes és dicséretes, azt vegyétek fi-
gyelembe!  Amit tanultatok és átvettetek, hallottatok és láttatok is
tőlem, azt tegyétek, és veletek lesz a békesség Istene. Nagy volt az
örömöm az Úrban, hogy végre felbuzdultatok a velem való törődés-
re. Mert gondoskodtatok volna, de nem volt rá alkalmatok. Nem a
nélkülözés mondatja ezt velem, mert én megtanultam, hogy elége-
dett legyek azzal, amim van. Tudok szűkölködni, és tudok bővölköd-
ni is, egészen be vagyok avatva mindenbe, jóllakásba és éhezésbe,
bővölködésbe és nélkülözésbe egyaránt. Mindenre van erőm Krisz-
tusban, aki megerősít  engem. Mégis jól tettétek, hogy közösséget
vállaltatok velem nyomorúságomban. 

ISTENTISZTELET
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„Szegény gazdagok.” 
címmel 

Igét hirdet: Kisturi Eszter lp..

 AZ ISTENTISZTELET LITURGIÁJA:

  Csendes készülés 
  Köszöntés 
  Kezdő ének: 65:1 

(„A Sionnak hegyén...”)
  Főének: KÉ 37 

(„Jézus, neved oly csodálatos…”)

  Fohász
  Olvasmány (ld. középen )

  Imádság
  Ének: 272 

(„Szűkölködünk nagy mértékben...”)

  Alapige (ld. középen )

 Igehirdetés (ld: a túloldalon)

  Csendes imádság
Ráfelelő ének: KÉ 41 

(„Jó az Úrban bizakodni…”)
  Imádság 
  Mi Atyánk…

  Hirdetések (ld. jobb oldalon )
  Születésnaposok köszöntése

Záró ének: 468 
(„Zeng Jézus nevét…”)
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Mit jelent számodra az elégedettség? Mi tesz téged elégedetté? Ki
tesz téged elégedetté? A családod? A munkád? Vagy ha van x
ezer  forint  hó  végén  a  számládon?  Tudsz  megelégedett  lenni?
Vagy  mindig  van  valami,  ami  zavarja  az  elégedettségedet?
Mindig észreveszel egy kis hiányt, valami jobbat, valami többet,
ami  akadállyá  válik  az  elégedettségben?  A  mai,  jól  ismert
igénkben Pál apostol arról tesz bizonyságot, hogy ő tud elégedett
lenni minden külső körülménye ellenére: tud elégedett lenni akkor
is, ha épp jól megy dolga, és tud elégedett lenni akkor is, mikor
egyáltalán nem megy jól a dolga. Mert elégedettsége nem a külső
körülményektől függ, hanem a belső körülményeitől: attól, hogy
Ő már Krisztusban van, és mert Krisztusban van elégedett. 
Megtanultam, hogy elégedett legyek
Azt hiszem, az első és legfontosabb dolog, amit ezzel az igével
kapcsolatban ki kell emelni az egy szó: megtanultam. Ez a szó
olyan  sok  dolgot  elárul  Pálról!  Először  is  azt,  hogy  nem volt
mindig  elégedett.  Másodszor  azt,  hogy  megküzdött  az
elégedettségért, az nem csak úgy az ölébe hullott, hanem tanulnia
kellett érte. Elégedetté válni egy folyamat. 
A kulcs pedig az hozzá, hogy nem magamban keresem hozzá az
erőt,  mert  ezt  az erőt  csak abban találhatom meg, aki  erősebb,
hatalmasabb nálam: aki maga is vállalta a földi körülményeket,
nem adta fel még a legmegalázóbb szenvedést, a keresztfát sem,
hanem egészen  keresztül  ment  az  emberi  szenvedés  kínjain.  A
földi élet megelégedettségéhez való erőt csak Krisztusban találja
meg Pál, csak Krisztusban találhatjuk meg mi is. 
Krisztus  a  mi  elégedettségünk  kulcsa.  Ő  az  elégedettségünk
forrása. De hosszú az út, míg ezt megtanuljuk, míg megtanulunk
benne, Vele megelégedni. Ezért mondja Pál apostol, hogy neki is
meg  kellett  ezt  tanulnia.  Meg  kellett  tanulnia,  hogy  a
megelégedettség nem lehetséges az élet változó körülményei közt
másképp,  csak  akkor,  ha a  változatlanra,  az állandóra tekint:  a
Megerősítőre, Jézus Krisztusra. 
Két dolgot látnunk kell  a levél  keletkezésével kapcsolatban két
dolgot  világosan  kell  látnunk:  1.  Amikor  Pál  ezt  a  levelet
megfogalmazza:  börtönben  van.  Méghozzá  a  Krisztusba  vetett
hite,  és  annak  hirdetése  miatt.  2.  Pál  a  filippibeli  gyülekezet
ajándékára  válaszul  írja  ezeket  a  sorokat:  örülök,  de  ha  nem
küldenétek semmit, akkor is ugyanennyire elégedett lennék. Mert
ez  nem számít.  Elsőre  talán  felháborító,  másodszorra  azonban
megrendítő:  a  jó  dolog  sem  számít  az  elégedettségemben.
Annyira szoros és mély a kapcsolatom Krisztussal, hogy a jó sem
számít,  a  jó  sem  változtat  az  elégedettségemen.  Mert  tudom,
látom, hogy jó, de Krisztus jóságához fel sem ér. Mert ez nem tud
elégedettebbé tenni, mint Krisztus szeretete. Elsőre talán furcsán
hangzik,  hogy  a  jó  sem  tesz  elégedettebbé,  hogy  Pál  szinte

elhatárolja  ezzel  a  gondolattal  magát  a  kapott  ajándéktól:  de
gondoljatok bele, mekkora erő ez valójában! Ha a jó nem ingatja
meg a Krisztussal való kapcsolatomat, az elégedettségemet, akkor
a  jó  hiánya  sem  fogja!  És  ha  jót  kapok,  örülök!  De  nem
önmagamért,  hanem  Krisztusért,  és  azért,  aki  Krisztusban  ezt
adja! 
Ha  megvizsgáljuk  a  saját  életünket,  mennyire  igaz  ez  ránk?
Mennyire mély a kapcsolatunk Krisztussal? Megelégedtünk már
Vele, Benne? Vagy még ti is ott jöttök velem az elégedetlenkedők
útján? Ahol egy rossz nap, egy rossz szó elégedetlenné tud tenni?
Ti hol jártok a tanulásban? Megtanultatok már elégedettek lenni a
körülményeitek között?
Tudok szűkölködni
Kevés  hitelesebb  szituációt  tudok  elképzelni  arra,  hogy  valaki
kijelentse, megtanult elégedett lenni, mint az a szituáció, melyben
Az a Pál, aki farizeus családból származva, sátorkészítőként élve
jómódban  biztos  anyagi  körülmények  és  társadalmi
elismertségben élte az életét Krisztus megismerése előtt, a levél
írásakor  börtönben  van  azért  a  Jézusért,  akit  korábban  tűzzel-
vassal  üldözött.  Pál  Krisztusért  lemondott  földi
megbecsültségéről,  és  megtanult  szűkölködni.  Megtanulta,  mit
jelent  éhezni.  Megtanulta,  mit  jelent  megalázottnak  lenni:
nemcsak a keresztényüldözők által, hanem a hamis apostolok, és
a  nekik  bedőlt  gyülekezetek  által  is.  A  nagy  Pál  apostol
Krisztusért szűkölködött. 
Lehetetlen  megtanulni  szűkölködni,  ha  nem  látunk  kiutat,  ha
nincs motivációnk, ha nincs ott számunkra az ígéret: majd újra
tágas  térre  állhat  a  lábam.  Lehetetlen  nem  belekeseredni  a
szűkölködésbe,  a  megalázottságba,  ha  nincs  Krisztusban
reménységünk! 
Ma  is  sokan  szűkölködnek  közöttünk,  körülöttünk  fizikai
értelemben! És mennyivel többen szűkölködnek lelki értelemben!
Mert  ki  vannak  szolgáltatva  valakinek,  valakiknek,  akiktől
szeretetet, megbecsülést várnak: egy szülőnek, egy házastársnak,
egy  gyermeknek.  Hányszor  élsz  át  szűkölködést  testi-lelki
értelemben? 
Testvérek! A mai ige örömhíre ez: Krisztusban a szűk is tág, a
kevés is, sok a szegény is gazdag, akinek semmije sincs, annak is
meglehet mindene! Meglehet az erőd, a célod, az életed értelme!
Krisztus  lehet  az  erőd,  a  célod  az  életed  értelme,  aki  a
holtpontokon, az anyagi nehézségeken,  a magányos napokon, a
betegágyon is át tud segíteni, meg tud érinteni, vigasztalni tud!
Mert Ő erős Isten, aki neked is adni akarja az Ő erejét, hogy a
szűkölködésben, a hiányban, ne összeomolj, hanem megállj! Mert
Ő a megrepedt  nádszálat  nem töri  el,  a pislákoló mécsest  nem
oltja el,  hanem megerősíti!  Kihozza a halál  árnyéka völgyéből!

Ahogy az Atya kihozta Krisztust onnan, úgy hoz ki bennünket is!
A  szűkölködésben,  a  nehézségben,  a  testi-lelki  kihívásokban
biztasson  a  mai  Igénk!  Meg lehet  tanulni  szűkölködni,  lehet  a
rossz  körülmények  között  is  erősnek,  higgadtnak,  elégedettnek
maradni!  Mert  az életed több a rossz földi  körülményektől! Ez
hatalmas  bizalmat  kíván  Isten  felé.  Olyan  bizalmat,  melyet  én
nem tudok megadni  nektek, csak hirdetni! Van Isten, aki  erős!
Aki megerősít! 
Tudok bővölködni
A  harmadik  megállapítás,  melyet  Pál  apostol  tesz,  hogy  tud
bővölködni.  Azt  hiszem,  sokan  vagyunk,  akik  reflexből  rá
tudnánk vágni Pál  szavaira:  “Ó, bővölködni, én is  tudnék!” De
vajon  tényleg  tudnánk?  Az  elmúlt  évek  nagyon  sok  tükröt
tartottak  elénk.  Tudjátok  egy  nagyon  bölcs  gyülekezeti  tagom
nemrég azt a kérdést tette fel nekem, hogy mi az, amit meg kellett
volna  tanulnunk,  de  nem tanultunk  meg  a  covidból?  Azóta  is
sokat  gondolkozom  ezen...  Mert  még  mindig  olyan
természetesnek  veszünk  mindent.  Tudunk  hálásak  lenni
mindazért,  amink van? Vagy csak azt  látjuk, és Istennek is azt
hánytorgatjuk  fel,  amint  nincs?  Látjuk  az  életünk  tőle  kapott
bőségét?  A  napokat,  amiket  nekünk  adott?  A  családunkat,  a
barátainkat?  Az  örömteli  pillanatokat?  Az  otthonunkat?  A
gyülekezetünket,  a lelki testvéreinket? Tudom, hogy ezek közül
egyik sem tökéletes, tudom, hogy sokan sokat küzdötök ezekkel
az alapvető dolgokkal is... De vajon a nehézségek közepette már
csak  arra  áll  rá  a  szemünk,  hogy  a  rosszat  lássuk  meg,  vagy
képesek vagyunk a jót is megtalálni? Képesek vagyunk azzal az
akarattal  nézni  ezeket  a  dolgokat,  hogy felfedezzük  benne azt,
ami  örömöt  adhat?  Olyan  sokszor  magunkat  fosztjuk  meg  a
boldogságtól azzal, hogy elfelejtjük észrevenni a rossz dolgokat.
Mert  a  bűnös  természetünk  erre  húz.  De  az  Istentől  kapott  új
életünkben  meg  kell,  hogy  nyíljon  a  szemünk  a  jóra,  az
ajándékokra,  az  Isten  szeretetének  bőségére.  Az  Isten
közelségének bőségére! (Ezt sokszor tudatosan is figyelnünk kell,
mert  az érzéseink csalfák)  De ugye látjátok? Ugye látjuk, hány
féleképpen szeret bennünket az Isten? Hányféleképpen ajándékoz
meg bennünket  Isten? Az élettel,  egymással,  önmagával?  Ugye
nem tévesztjük szem elől az Ő ajándékait? És az Ő legnagyobb
ajándékát? Jézus Krisztust?
A  mai  igénk  harmadik  kérdése,  hogy  tudunk-e  bővölködni?
Meglátjuk-e a bőséget az életünkben, és jól élünk-e vele? Akár
úgy  is,  ahogy  a  Filippi  gyülekezet:  meglátva,  hogy  ki
szűkölködik,  mellé  állva,  őt  megajándékozva,  felkarolva,  hálát
nem várva segítve – ez az előttünk álló időszak nagy kihívása is
lesz testi és lelki értelemben is.

    kisturi eszter lp.


