
  GYÜLEKEZETI HÍREINK:

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

 Szeptember 11-én lesz a Hittanos Évnyitó
Istentisztelet

 Szeptember  hónapban  több  szolgáló
munkacsoport tart megbeszélést, és több
alkalom  (Gyerek  Istentiszteletek;  Baba-
Mama  Kör;  Házi  Biblia  Körök;  KonfIFI)
újraindulnak,  ha  Isten  megsegít  minket
mindezekben...

Az Úr legyen Gyülekezetünk őriző pásztora!

  O L V A S M Á N Y :  Jónás 1,1-3; 3,10-4,11

  A L A P I G E :   Lk 10,27

„(Jézus) pedig így válaszolt: »Szeresd az Urat,
a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből,

teljes erődből és teljes elmédből, és
felebarátodat, mint magadat.«”

__________________________

Ma vár minket az Szent Vacsora, hogy ápoljuk Urunkkal a
kapcsolatot és kérjünk mindezekben megújulást. 

Mert, ahogy Ninive népét szerette Isten, 
úgy minket is, téged is. 

Ahogy akkor örült a megtérésnek, és kegyelmezett, 
így van ez velünk, veled is, itt és most! 

ÁMEN!
__________________________

ÚRVACSORÁS
ISTENTISZTELET

„Teljesen” 
címmel 

Igét hirdet: Sóskuti Zoltán lp..

 AZ ISTENTISZTELET LITURGIÁJA:

II  Csendes készülés 
  Köszöntés
  Kezdő ének: 23  :  1  

(„Az Úr énnékem őriző pásztorom...)

 Bereczk Dávid beosztott lelkész bemutatkozása

  Ének: 479  („Hinni taníts, Uram...)
  Fohász
  Olvasmány (ld. középen  )

  Imádság

  Ének:  151 („Uram Isten, siess...)
  Alapige (ld. középen  )

 Igehirdetés (ld: a túloldalon)

 Bizonyságtétel: Nagy Rita

  Csendes imádság
  Imádság 
  Mi Atyánk…
  Áldás

 Úrvacsora előtti ének: KÉ    47   
(„Kenyered és borod táplál…”)

  ÚRVACSORA
közben éneklés:  165; 274; 370; 462; 
463; 464; 466; 467; 478

  Hirdetések (ld. jobb oldalon  )
  Születésnaposok köszöntése
 Záró ének: KÉ    35   

(„Jézus életem, erőm, békém…”)
  Áldás 
  HIMNUSZ
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BEVEZETÉS. Tegnap ünnepeltük magyar államiságot, a magyar
nép  meghatározó  ünnepét.  Az  ünnepekben  kifejezhetjük  és
ápolhatjuk  hazaszeretetünket.  Mit  is  jelent  a  hazaszeretet?
Bizonyos, hogy  egyfajta érzület, egy érzés, ami átjár minket. A
mélységét azonban az adja, amennyire ismeri az ember saját népe
kultúráját, történetét,  nagyjait, És persze gyöngeségeit. Mit ér-e
kettő  anélkül,  hogy  tennénk  érte valamit  a  magunk  helyén
hűséggel és odaadással.  A hazaszeretet  átjárja egész valónkat –
sokat tanulhatunk a régiektől erről. Mindez  csak illusztrációként
mondtam el  egy ennél még fontosabb, még inkább meghatározó
kérdéshez.  Ez  nem  csak  földi  létünkhöz  tartozik,  hanem  az
öröklétünket  is meghatározza.  Így  hangzik:  Mit  jelent  Istenben
hinni? Mert  ünneplünk ma  a  templomban  is:  úrvacsorára
készülünk. Ez is arra való, hogy hitünket kifejezzük és ápoljuk.

A  FÓKUSZ.  [Mai  Alapigénk,  más  megvilágításban,  néhány
hónapja már volt előttünk.] Nem véletlen, hogy ez a középpontja
az ószövetségi hitnek, és ezt tartja a középpontban Jézus Krisztus
is, amint ez válaszából kiderül.  Ennek pedig lényege az, hogy a
hit KAPCSOLAT Istennel – méghozzá egy SOKRÉTŰ kapcsolat.
A  szálak,  amik  egybefonódnak  ebben  [amint  a  hazaszeretettel
kapcsolatban  is  mondtam] átjárják  az  embert  érzelmileg,
értelmileg és akaratilag.

Jónás története jól  illusztrálja azt a hitet, amiben hol egyik,
hol  másik „szála”  szakad  el,  és  ezáltal  akadozik  az  Úrral  való
kapcsolat.  Olvasóként  megdöbbenünk  Jónás  viselkedésén  és
Istenhez intézett szavain, de  mielőtt pálcát törni fölötte, nézzünk
hosszú  percekig  tükörbe!  [Lássuk  három  pontban,  hogy
szakadhatnak el ezek a szálak!]

1.) AZ AKARAT.  Teljes erődből  – mondja a nagy parancsolat.
Vesd be minden erődet, vagyis engedelmeskedj!

Jónás kap egy parancsot – és megy az ellenkező irányba. Nem
ezt  tesszük  mi  is?  Persze  megvan  Jónásnak  a  magyarázata,
MIÉRT NEM teszi azt, amit Isten mond neki. 

Nekünk is megvannak! Gyakran azért nem engedelmeskedünk,
mert azt gondoljuk, jobban átlátjuk a dolgokat, jobban értjük mi,
hogy  mi  a  jó  nekünk. Megmagyarázzuk.  [**]  Máskor  pedig
egyszerűen a bizalmunk kevés Istenben  és  félünk, félünk arra az
útra  lépni  bátran,  amire  Isten  hív.  Ahogyan félt  mindent  egy
lapra tenni  Anániás és Zafira.  [**] Ahogy elbizonytalanodott  a
zsidó nép a pusztában, és visszavágyott Egyiptomba.  [**] Vagy
még  régebben:  ahogyan  Ábrahám nem  bízott  Istenben  és  a
szolgálólánytól  akart  gyereket.  [**] Egy  képpel:  ahogyan  egy
gyermek kitépi a kezét szülei szorításából, és kirohan pirosban az
útra.

Mi lett ebből Jónás életében? Jött a vihar. Vízbe hajítják, de a
kegyelmes Isten „cethalat alakú mentőövet” dobott számára.

[Egy  apró  „lábjegyzet”  még  ide  (bár  nem  Jónás  történetét
szeretném végig magyarázni most): jól látszik,  az engedetlenség
sokszor Isten tervének megvalósulását gátolja.]

Mi az, amiben most engedetlen vagy Istennek, és így gyengíti
a  hitedet,  az  Úrral való kapcsolatodat? Talán már látod rossz
következményeit is... Mik azok?

A  hit  engedelmesség  nélkül  nem  működik. Ez  többször
megerősíti  a  Biblia.  Engedj  Istennek!  Ne félj,  bízz  Istenben,  és
áldás lesz rajta! Szeresd az Urat teljes erődből!

2.) AZ ÉRZÉS. „Teljes szívedből” – mondja a nagy parancsolat.
[Az ószövetségi gondolkodásban a szív az értelem és az érzelem
középpontja volt, jelezve hogy a kettő mennyire összetartozik. Az
Evangélium szavai már a görög-római kultúrában szólalnak meg,
így külön vették a kettőt. A szív alatt értjük most mi is hát  az
érzelmeket!]

Jónás  tud  örülni  a  halnak  és  a  fölé  nőtt  növénynek is,  de
Istennel  a  niniveiek  megtérésének NEM.  A félelem,  a  harag
eltorzítja  ugyanis az  érzésvilágát. Mondjuk  úgy,  az  érzései
nincsenek Isten érzéseire hangolva.

[Hadd tegyek itt egy kis kitérőt!] Mindig is voltak olyanok az
Egyházban,  akik gyanakodva  néztek  az  érzelmekre,  és
megbízhatatlannak  bélyegezték  azokat. Az  érzelmeink  valóban
gyakran hullámoznak, bár ez alkat kérdése is. Magam is nagyon
sok olyan embert láttam, akik elkezdtek lelkesedni Isten után , de
mivel nem telt meg ez a hit értelemmel és engedelmességgel is,
hamar  ellankadt,  hamar  kiégett,  elillant,  ellobbant  lánggá  vált.
[**]  Sokat  szomorkodok emiatt… Ugyanakkor  csak  ezért  nem
félhetünk az érzelmektől a hit terén – különösen igaz ez egy olyan
világban,  ahol  a  befogadásnak  fontos  kapuja  az  élmény,  a
hangulat. Ezt az Egyháznak is meg kell értenie!

Egyébként  is  nagy  szükség  van  a  hitben  az  érzelmekre.
Azonban  úgy,  ahogy Jónás  kapcsán  fogalmaztam:  az  érzelmek
Isten érzelmeire hangulatával.  Örülni annak, aminek Isten örül.
Lelkesedni, amiért Isten lelkesedik.  Meghatódni ott, ahogy Isten
szíve is megrendül.

[Egy fontos megjegyzés:] Itt nem Istent ruházzuk fel emberi
érzelmekkel,  mert  egyébként  egy  Isten  nem  érezhet!  Éppen  a
szeretni tudásunk és sok más érzelmeink Isten-képűségünk része!
A Bibliából nekem egy érzelmekkel teli Isten rajzolódik ki!

Jónás  nem  tud  együtt  örülni  Istennel Ninive  megtérésének,
mert  a  saját  érzéseivel  van  elfoglalva:  „Kimondtam,  nagy
nehezen  elvégeztem  ezt  a  nehéz  szolgálatot,  pusztuljanak!  Ha

nem, akkor cikis helyzetbe kerülök, mert nem pusztul el a város,
ahogy mondtam, ezért hát haragszom Istenre!”

És te? Hogy érzel Isten iránt? Fűt még az első szeretet lángja?
Csak elméletben tudod, hogy milyen Isten, mit jelent a kegyelem,
de nem éled át? Tudsz együtt örülni Istennel? Mennyi érzelem van
az Istennel való kapcsolatodban?

Szeresd  az  Urat  teljes  szívedből,  egészen  és  osztatlanul!
Hangolódj az Ő érzéseire! Legfőképpen kérd, hogy átjárjon az Ő
irántad  való  szeretete,  hogy  erre  válaszolhass!  Engedd,  hogy
szeressen!

3.)  AZ ÉRTELEM- Jónás  nem érti  Istent.  Ez pedig gátolja  az
érzéseit  is  és  az  akaratát  is. Sok  múlik  Isten  megismerésén,
majdhogynem azt  kell  mondjam:  minden  ezen  múlik! Csak  az
érzelemmel, vagy  éppen  görcsös  akarással  nem  lehet  messzire
jutni!  Isten  megismerése  NEM egy  elméleti  tantárgy,  ENM
csupán  információk  elsajátítása!  Őt  magát  megérteni  egy
lelkesítő,  érzelmeket  és  akaratunkat  is  „működésbe  hozó”
felfedezőút!

Jónás  Isten szívét nem értette! Nem értette, hogy Ő szereti a
niniveiket! Végül  is  megcsinálta,  amit  Isten  kért  tőle,  de  nem
értette  a  lényegét,  nem  fogta  fel  a  benne  lévő  kegyelem
lehetőségét. Mint  a  tékozló  fiú  bátyja,  mint  a  farizeusok  és
írástudók:  nem  tudott  örülni  a  bűnös  megtérésén.  Miért  nem
tudtak mindezek  ennek örülni?  Mert nem ismerték Isten szívét!
Nem  értették  meg,  hogy  az  az  Isten,  aki  a  szeretet  nagy
parancsolatát  adta,  maga is szereti  az embert. Megváltó Jézus
Krisztus  Urunkban ez lett  láthatóvá!  Ezért  az értelem munkája
Jézus Krisztuson át indul:  elsősorban Jézust kell megismerni és
megérteni!

Figyeljétek  meg!  Jónás haragszik  Istenre.  Miért? Mert  nem
érti.  Miért  nem érti? Mert  nem jól  ismeri.  Nem értette  meg a
leckét  sem  a cethallal,  sem a  növénnyel…  Te  megértetted  a
leckéidet? [A múlt  heti  Igehirdetésben  hallhattuk,  hogy tanulni
kell  a  hitet:  „megtanultam,  hogy  elégedett  legyek”  –  írja  Pál
apostol.] Te tanulod a Krisztust? Érted Isten szívét és szándékait?
Ismered  őt?  Teszel  érte  naponta,  hogy  megismerd?  Igaz
reformátusként,  tanulmányozod  a  Szentírást,  olvasol  lelki
könyveket...? Keresed az alkalmakat, amikor Uradról tanulhatsz,
hogy jobban ismered Őt?

ÖSSZEGZÉS.  Hiszel  Istenben? Tehát kapcsolatban vagy Vele?
Ez a kapcsolat átjár érzelmileg, értelmileg, az akaratodat? Vagyis
engedelmesen,  Isten  érzelmeire  hangolva,  őt  mind  jobban
megismerve éled a hétköznapjaidat?    

                                       sóskuti zoltán lp.


