
  GYÜLEKEZETI HÍREINK:

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

 Ezen  a  héten  temettük  Heimuth  Emilné  sz.
Kovács  Katalint  81  éves  volt.  Istenünk
vigasztalja Családját!

 Az első HBK alkalmak 09.12-24 között lesznek,
majd  szokásosan  2  hetente.  Kérjük,  hogy  a
templomajtónál lévő papírokon iratkozzanak fel
a régi és az újonnan jelentkező tagok egy-egy
csoportba!  Aki  nem  tud  itt  lenni,  kérje  meg
valamelyik csoportvezetőt, hogy írja fel őt!

 Hittanos  tanévnyitó  istentiszteletünket
szeptember  11-én  vasárnap  tartjuk,  ezután
indulnak el a gyerekistentiszteletek

 Dr. Békési László köszönet mondása
 Munkatársi  megbeszélések  zajlanak

szeptember elején
 A  konfirmációs  alkalmak  (KonfIFI)  szokás

szerint pénteken 16.30-tól lesznek. Erre várjuk
a 12 éves kort betöltött új tagokat és a régieket
is!

 -Ifjaink közül többen a REFISZ nyári táborában
vannak.  Isten  adjon  sok  lelki  gyümölcsöt
számukra! 

 -Molnár Mária KülmisszióI Alapítvány Missziós
Napja:  szeptember  24.  10.00  (tvb.  info:
honlapunkon) 

Az Úr legyen Gyülekezetünk őriző pásztora!

 O L V A S M Á N Y :  2 K O R  6 , 1 - 1 0

 A L A P I G E :   A P C S E L  5 , 2 8 - 3 2

„28  Szigorúan  megtiltottuk  nektek,  hogy  tanítsatok
annak a nevében, és íme, egész Jeruzsálemet betöltitek
tanításotokkal,  és  ránk  akarjátok  hárítani  annak  az
embernek  a  vérét.  29  Péter  és  az  apostolok  így
válaszoltak:  Istennek  kell  inkább  engedelmeskednünk,
mint  az  embereknek.  30  A  mi  atyáink  Istene
feltámasztotta  Jézust,  akit  ti  fára  függesztve
kivégeztetek. 31 Isten őt mint fejedelmet és szabadítót
emelte  a  jobbjára,  hogy  megtérést  és  bűnbocsánatot
adjon  Izráelnek.  32  Mi  tanúi  vagyunk  ezeknek  az
eseményeknek,  és  tanúja  a  Szentlélek,  akit  azoknak
adott Isten, akik engedelmeskednek neki.”

ISTENTISZTELET
2022. augusztus 28.

„Istenben az igazság.” 
címmel 

Igét hirdet: Bereczk Dávid lp.. Keresztel: Sóskuti Zoltán lp.

 AZ ISTENTISZTELET LITURGIÁJA:

  Csendes készülés 
  Köszöntés
  Kezdő ének: 89:1 („Az Úrnak irgalmát…”)

Keresztelés: (Mt 7,7-8)
Pugner Dominik; Nyulasi Hanna;

Hatvani Sebestyén Tibor 

  Ének: 392:1-2 („Az Egyháznak a Jézus a
fundamentuma…”)

  Fohász
  Olvasmány (ld. középen )
  Imádság
  Ének:  164:1

(„Kegyes Jézus itt vagyunk…”)

  Alapige (ld. középen )
 Igehirdetés (ld: a túloldalon)

  Csendes imádság
  Imádság 
  Mi Atyánk…

Bizonyságtétel: Palásthy Zsolt
  Hirdetések (ld. jobb oldalon )
  Születésnaposok köszöntése

Záró ének: KÉ 34 („Indulj és menj…”)
  Áldás 
  HIMNUSZ
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Azért  vagyok  itt,  azért  vagyok  lelki
pásztor, hogy az ő szolgája legyek, az ő igéjét
hirdessem  és  az  ő  igazságáról  tegyek
bizonyságot mindenki számára!

Ez  a  feladatom.  Ez  a  lelkipásztor
dolga: Isten igazságait kutassa ki, értse meg, és
adja tovább nekünk, hogy mi is megértsük és
helytálljunk ebben a világban Jézus is  beszél
arról, hogy a szolgát teljesítsék Uruk feladatait
és éljenek e-szerint: 

Ez ma már nem egyértelmű! Azt látunk
már sok-sok év óta, hogy az igazság egyáltalán
nem számít, hanem csak az, hogy ki mondja ki
az  igazságot.  Az  válik  igazsággá,  amit  az  a
valaki  mond,  akit  én  elfogadok.  Akire  én
felnézek. Akinek a tekintélyét elfogadom. 

Ennek rengeteg példáját lehet mondani
a történelem során:

Adolf  Hitler,  a  Náci  Németország
diktátorának  fajelmélete  és  ellenségképei
milliók halálát okozták

Tanulmány:  a  koronavírus  járvány
során  körülbelül  6000  ember  elvesztése
elkerülhető  lett  volna,  ha  legalább  egy oltást
felvettek volna.

Olyan  világban  élünk,  ahol  nem  az
számít,  mit  mondanak,  hanem  az,  hogy  ki
mondja.  Az  ember  persze  számító  lény.
Magának  jót  akar.  Túl  akar  élni  a
nehézségekben,  vagy  jobb  időket  szeretne
elhozni  az  életébe.  És  ebben  a  helyzetben  a
megoldás az, hogy alkalmazkodunk a világhoz.
Megfelelünk a  körülöttünk élők  elvárásainak.
Úgy élünk és úgy viselkedünk,  ahogy azt  ők

elfogadják, amit ők igazságnak gondolnak. Ha
nem  így  teszünk,  akkor  elítélnek  minket,
megvetnek,  minket,  a  cancel  culture-t  az
eltörlés kultúráját alkalmazzák ránk, a közélet
minden  területéről  száműzni  akarnak  minket,
mert  a  mondataink,  gondolataink  nem
egyeznek az ő igazságukkal.

Ezekben  a  nehéz  helyzetekben  szól
hozzánk  Isten  igéje  és  jól  tesszük,  hogy
felfigyelünk  rá,  meghallgatjuk  és  megtartjuk
azokat. Még akkor is, ha teljes képtelenségnek
hangzik.

Erről  beszél  az  alapige.  Az apostolok
fogságban  vannak,  mert  megmerészelték  azt
tenni,  hogy  Jézusról  tettek  bizonyságot,
embereket gyógyítottak meg, ördögöket űztek
ki Jézus nevével. Ez szembeállt a farizeusok és
szadduceusok igazságával. 
A főpap felelősségre vonja őket. 

Olyan  tekintélyt  igényel  magának,
amely egyedül Istent illeti meg. 

Olyan  engedelmességet  vár  tőlük,
amely az Isten iránti engedelmességgel azonos.

 Olyan  engedetlenséget  kér  számon
rajtuk,  amely  kizárja  az  Isten  iránti
engedelmességet.

Azonban a főpap hangja nem az Isten hangja,
igénye nem az Úr igénye. 

Tetteiben,  rendelkezéseiben  főpap
létére Isten ellenségének bizonyul. 

Az igazságot akarja elnémítani.
Az  igazságot,  amit  nem  filozófiai

eszmecsere, gondolatvirágok egymásba fűzése,

agytorna.  Hanem  megélt  és  megtapasztalt
valóság. 

Jézus  tettei,  és  halála  az  isteni
igazságot  minden  ember  számára  valósággá,
valóságossá,  megérthetővé,  befogadhatóvá
tette. 

Szívük  legbelsőbb  meggyőződésévé
vált  Péter  és  a  többi  apostol  számára,  hogy
Jézus  értük,  bűneik  miatt  halt  meg,  hogy
megtérést  és  bűnbocsánatot  adjon.  Amelyet
meg is tapasztaltak, gondoljunk csak bele Péter
apostol  háromszori  tagadására  és  háromszori
feloldozására.  Az apostolok mellett  és által  a
Szentlélek tesz bizonyságot.  ez adja nekik az
erőt,  hogy  ellenálljanak  minden
megfélemlítésnek,  minden  kísérétésnek,
minden  ellenséges  erőnek.  Kimondják:
Istennek engedelmeskednek, nem az embernek.
És  nem  csak  ki  mondják:  meg  is  élik.  Sőt,
életüket adják érte. 

Isten  igazsága  a  mi  valóságunk,  ami
üdvösségünk,  ami  életünk.  Éljünk  tehát  úgy,
mint  akik nem hiába kapták Isten kegyelmét,
ahogyan fogalmaz Pál apostol. Hogy életünket
ajánljuk  fel  Istennek.  És  jöjjön  bármilyen
ellenség, külső nyomás, belső kétely, akkor is
ragaszkodunk az igazsághoz, a tényekhez.

Isten  igazsága  az  egyetlen,  ami  nem
gúzsba köt, hanem valóban fel szabadít minket.

Ámen!
Bereczk Dávid lp.


