
CÉLT TÉVESZTETT NÉP

  GYÜLEKEZETI HÍREINK:
 Jövő heti alkalmaink: 1630 KonfIFI; 1730 Oázis IFI;

vasárnap  955  Istentisztelet;  előtte:  Kánon  Kör;
Imakör; Baba-Mama Kör 09.20-ától lesz!

 Templomba  eljönni  nem  tudó  időseink
üdvözletének átadása 

 Munkatársi  megbeszélések:  IFI  munkatársi   ma
1700 (online);  Presbiteri  gyűlés   hétfő  1830;
Diakónia   szeptember  11.  1500;  HBK  vezetők
találkozása   szeptember 25. 1500) 

 Aki szeretne bekapcsolódni gyülekezeti  diakoniai
munkába  ,  kérjük, a megbeszéléssel jöjjön el,  és
jelentkezzen  előzetesen  Soltészné  Garay
Rékánál 

 A konfirmációs alkalmak (KonfIFI)   szokás szerint
pénteken 1630-tól  lesznek.  Várjuk a 12 éves kort
betöltött új tagokat és a régieket is!- 

 Azokkal,  akik  felnőtt  Konfirmációra   készültek
eddig  egyéni  módon  (és  aki  még  csatlakozna)
szeptember  14-től,  szerdákon  19  órától  közös
felkészítő  alkalmakat  tartunk  Reformáció
ünnepéig bezárólag... 

 Hittanos  tanévnyitó  istentiszteletünket       jövő
vasárnap tartjuk,  ezután  indulnak  el  a
gyerekistentiszteletek

 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!

 Ligeti testvéreink meghívása (október 15.)

Az Úr legyen Gyülekezetünk őriző pásztora!

 O L V A S M Á N Y :  J E R  1 3 , 1 - 1 1
„1 Ezt  mondta  nekem  az  Úr:  Menj,  vegyél  magadnak  egy
lenvászon  övet,  és  kösd  a  derekadra!  Ne  engedd,  hogy  víz
érje! 2 Meg  is  vettem  az  övet  az  Úr  parancsa  szerint,  és  a
derekamra  kötöttem.3 Másodszor  így  szólt  hozzám  az  Úr
igéje: 4 Fogd az övet, amelyet vettél, és a derekadon van! Indulj,
menj  el  az  Eufráteszhez,  és  rejtsd  el  ott  egy
sziklahasadékban! 5 Elmentem  tehát,  és  elrejtettem  az
Eufrátesznél,  ahogyan  az  Úr  parancsolta  nekem.6 Hosszú  idő
múlva ezt mondta nekem az Úr: Indulj, menj el az Eufráteszhez, és
vedd  elő  az  övet,  amelyről  azt  parancsoltam,  hogy  rejtsd  el
ott! 7 Elmentem az  Eufráteszhez,  megkerestem és  elővettem az
övet onnan, ahová elrejtettem. És íme, az öv tönkrement, egészen
hasznavehetetlen volt. 8 Ekkor így szólt hozzám az Úr igéje: 9 Ezt
mondja az Úr: Így teszem tönkre Júda és Jeruzsálem nagy-nagy
kevélységét! 10 Ez  a  gonosz  nép  nem  akar  hallgatni  az  én
beszédemre, megátalkodott szívük szerint élnek, és más isteneket
követnek, azokat tisztelik és imádják. De olyan lesz ez a nép, mint
ez az öv: egészen hasznavehetetlen. 11 Mert ahogyan az ember
szorosan a derekára köti az övet, úgy kötöttem magamhoz Izráel
és  Júda  egész  házát  –  így  szól  az  Úr  –,  hogy  az  én  népem
legyenek,  hírnevem, dicséretem és tiszteletem növekedésére.  De
ők nem hallgattak rám.”

 A L A P I G E :   J E R  1 3 , 1 1
(lásd kiemelve az Olvasmányban)

ISTENTISZTELET
2022. szeptember 4.

„Isten hírnevének, 
dicsőségének és tiszteletének hordozói” 

címmel 
Igét hirdet: Sóskuti Zoltán lp.

 AZ ISTENTISZTELET LITURGIÁJA:

  Csendes készülés 
  Köszöntés
  Kezdő ének: 65:  1   („A Sionnak hegyén…”)

  Ének: 266 („Egek nagy királya…”)

  Fohász
  Olvasmány (ld. középen )
  Imádság
  Ének: KÉ 18 („Egyedül csak Te vagy…”)

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

  Csendes imádság
  Ének: KÉ 15 („Dicsér a mindenség…”)
  Imádság 
  Mi Atyánk…

 Bizonyságtétel: Csutorosné Szabó Erika
  Hirdetések (ld. jobb oldalon )
  Születésnaposok köszöntése

 Záró ének: 447 („Uram, bocsássad el…”)
  Áldás 
  HIMNUSZ
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Isten  azt  várta  Izrael  népétől,  hogy  az  Ő  hírnevét,
dicsőségét és tiszteletét HORDOZZA és TERJESSZE.

Isten  mérhetetlenül  szomorú amiatt,  hogy  nem  ezt
teszi  népe,  és  szomorúságában  megfenyegeti  Izraelt,
hogy ennek „rossz vége lesz”, elpusztítja falait, vezetőit,
az embereket, és a maradék is fogságba kerül. 

Ezt a szomorúságot és ítéletet fejezi ki sokféleképpen
Jeremiás könyve rendkívül fájdalmasan és erőteljesen.

AZ EVANGÉLIUM HORDOZÓI

De  kicsoda  Isten?  Egy  hiú  celeb,  aki  még  több
rajongót  akar? Vagy egy rekordot  döntő sportoló,  aki
dicsőséget  akar?  Olyan  volna,  mint  egy  nagyravágyó
római hadvezér vagy egy államférfi,  aki  hírnevet  akar
szerezni hódításaival? Olyan lenne, mint egy hisztérikus
családapa,  aki  erőszakosan,  asztalt  csapkodva követeli
ki magának a tiszteletet?

Milyennek látjuk ez alapján Istent? Nem zavar meg
minket  ez  a  kép,  amilyennek  az  Ószövetségben  látjuk
Istent?

Izrael  népe,  léte,  elhívása  evangélium:  Isten  nem
mond le  az  emberről,  hanem hívja  Önt,  hogy helyére
kerüljön és boldog legyen. 

Erre hívta el, ezért áldja meg, e célból őrzi népét, és
ebből az okból feddi és tisztítja őket. 

Aki ezt nem látja, nem érti jól az Ószövetséget.

BOLDOGSÁG ÉS ISTEN-KAPCSOLAT

Az ember boldogsága KAPCSOLÓDÁSBÓL fakad, a
KAPCSOLATBAN van.

Akkor  zökken  helyére  az  életünk,  ha
visszakapcsolódunk  Istenhez,  a  boldogságunk az
Istennel való kapcsolatból bomlik ki. 

Ez  a  kiindulópont ahhoz,  hogy  értsük  Istent,  a
Szentírást,  benne  az  Ószövetséget  is,  és  benne  a  ma
felolvasott Igét is.

Isten nem maga miatt  kéri népét, hogy HORDOZZA
és TERJESSZE  hírnevét, dicsőségét  és tiszteletét! Neki
nem lesz több ettől! Ő Önmagában teljes, nincs szüksége
a mi dicsőítésünkre! 

ÉRTÜNK VAN AZ EGÉSZ!

ISTEN HÍRNEVE, DICSŐSÉGE ÉS TISZTELETE

1.) ISTEN HÍRNEVE hordozza szavait és tetteit, hogy ki
Ő, miként mutatja meg magát.

Az  Evangélium „hosszúsága”  ez, mely megmutatja,
milyen  régóta,  milyen  kitartóan,  hányféleképpen hívta
vissza az embert Önmagához, vagyis a boldog életre. 

Ez  Isten  megismerését  jelenti  –  enélkül  nincs
kapcsolódás  Hozzá,  és  nincs  boldogság!  Jézus
Krisztusban pedig ez már még tisztábban látszik!

2.)  ISTEN DICSŐSÉGE az Evangélium „magasságát”
jelenti,  olyan  értelemben,  hogy  megmutatja:
kifejezhetetlenül  több  az  élet,  ragyogóbb,  tisztább
„fényesebb”…

Az  Élet  Isten  maga,  ez  dobog,  lobog,  ragyog
dicsőségében. 

Ebből meglátva valamit fénylik Mózes arca! 
Ebből  látnak  meg  valamit  Péter  apostolék  a

Megdicsőülés hegyén! 
Olyan a viszonya a földi életnek a Mennyeihez, mint

az ujjadon lévő  arany gyűrűnek egy mesebeli arannyal
teli  barlanghoz,  ahol  csak  „hüledezel”,  és  az  egészet
akarod...  Ennyire  szépséges  Isten  –  enélkül  nincs
kapcsolódás  Hozzá,  és  nincs  boldogság!  Jézus
Krisztusban pedig ez már még tisztábban látszik!

3.) ISTEN TISZTELETE maga a kapcsolattartás Vele és
az  egyedül  helyes  viszonyulás  Teremtődhöz,
Gondviselődhöz, Megváltó Istenedhez!

A találkozás lehetősége! 

Mint amikor hosszú idő után  szerelmes újra láthatja
szerelmét, és hálásan, boldogan borul le, öleli át, suttog
szép szavakat, és ölelésükben eggyé lesznek! 

Ez a vallás lényege, erre valók Istentiszteleteink, hogy
erre hívjanak, bátorítsanak –  enélkül nincs kapcsolódás
Hozzá, és nincs boldogság!  Jézus Krisztusban pedig ez
már még tisztábban látszik!

HOL TARTUNK MINDEZEKBEN MI ÉS TE SZEMÉLYESEN?

Arra van Istennek mindenkori népe, itt és most mi is,
benne te is, hogy ezt HORDOZZUK és TERJESSZÜK. 

2022-ben  az  „Evangélizáció  évét”  hirdettük  meg
Közösségünkben. 

Ezt  tesszük?  Hordozzuk  és  terjesztjük  Istenünk
hírnevét,  dicsőségét  és  tiszteletét,  drága  Istentiszteleti
Közösség?

Beszélsz  Istenedről  legalább  annyit  és  legalább
annyira lelkesen, mint a kedvenc színészedről, a tegnap
látott filmről?

Csodálod az Urat legalább annyira, mint a kedvenc
sztárodat, elolvasva, megnézve mindent, ami róla szól?

Fáj, ha rosszat mondanak Istenről, vagy szidják, vagy
hamisságot  terjesztenek  Róla,  mint  Édesanyádról  vagy
jóbarátodról?  Kijavítod  őket,  mert  te  ismered,  és  fáj,
hogy ők tévedésben vannak felőle?

Ha nem így élsz, nem hiányzik az Élet, megelégedsz a
kevesebbel?

Nem  zavar,  hogy  szomorú  miattad  Isten,  fáj  Neki,
hogy  nem  vagy  a  helyeden,  nincs  igazi  kapcsolatod
Vele?

[egy testvérünk példája erről]**
És  végül:  nem  félsz,  hogy  egyszer  eljön  az  ítélet

feletted is?

Isten azt várta Izrael népétől, és ma tőlünk is, hogy az
Ő  hírnevét,  dicsőségét  és tiszteletét HORDOZZUK és
TERJESSZÜK Jézus Krisztus nevében.

sóskuti zoltán


