
  GYÜLEKEZETI HÍREINK:

 +  Bőr Ferencné Rózsika testvérünk ezen a héten
hazament Teremtőjéhez, ott szolgál tovább...

 Jövő  heti  alkalmaink:  szerda  1900 Felnőtt
Konfirmációs  felkészítő;  péntek  1630 Konf  IFI  ;  utána
Oázis IFI; vasárnap 955 Istentisztelet; előtte: Kánon Kör;
Imakör;  hét közben Házi Biblia Körök (7 csoportban);
hittanórák; Baba-Mama Kör 09.20-ától lesz!

 Munkatársi  megbeszélések       során  indítjuk  be  a
különböző  szolgálati  ágakat.  Lezajlott  már  a
Presbiteri  gyűlés  ,  IFI  munkatársi  megbeszélés
illetve Hitoktatónk találkozása  . Ma délután lesz a
Diakóniai  megbeszélés  ,  és  szeptember 25.  1500-
tól a  HBK vezetők találkozása  . +a lp-i munkáról

 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... 

 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!

 Biciklis verseny oklevél átadás
 Istentisztelet után férfi segítséget kérünk

Az Úr legyen Gyülekezetünk őriző pásztora!

 A L A P I G E :   1 S Á M  3 , 1 - 1 0
(nincs külön Olvasmány – 

de az Igehirdetésben részletek lesznek az 1Sám 2-ből – lásd: túloldalon!)

„Az ifjú  Sámuel  pedig az  Úr  szolgája  volt  Éli  felügyelete  alatt.
Abban  az  időben  ritkaság  volt  az  Úr  igéje,  nem  volt  gyakran
látomás.  Egy napon az történt, hogy Éli a szokott helyén feküdt.
Szeme már meggyengült,  alig látott.  Az Isten mécsese még nem
aludt ki, és Sámuel ott feküdt az Úr templomában, ahol az Isten
ládája volt.  Az Úr szólította Sámuelt, és ő így felelt: Itt vagyok.
Majd odafutott Élihez, és ezt mondta: Hívtál engem, itt vagyok. Ő
azonban  így  válaszolt:  Nem  hívtalak,  menj  vissza,  feküdj  le!
Elment tehát, és lefeküdt. De újra szólította az Úr Sámuelt, Sámuel
pedig  fölkelt,  odament  Élihez,  és  ezt  mondta:  Hívtál  engem,  itt
vagyok.  Ő azonban így felelt:  Nem hívtalak,  fiam,  menj  vissza,
feküdj le! Sámuel még nem ismerte az Urat, mert az Úr még nem
jelentette  ki  igéjét  neki.  Az Úr azonban harmadszor is  szólította
Sámuelt. Ő pedig fölkelt, megint odament Élihez, és ezt mondta:
Hívtál engem, itt vagyok. Ekkor értette meg Éli, hogy az Úr szólítja
az ifjút. Azért ezt mondta Éli Sámuelnek: Menj, feküdj le, és ha
újból  szólít,  ezt  mondd:  Szólj,  Uram,  mert  hallja  a  te  szolgád!
Sámuel elment, és lefeküdt a helyére. Az Úr pedig eljött, megállt,
és  szólította,  mint  azelőtt:  Sámuel,  Sámuel!  Sámuel  pedig  így
felelt: Szólj, mert hallja a te szolgád.”

Hittanos Évnyitó
ISTENTISZTELET

2022. SZEPTEMBER 4.

„KAPCSOLATfelvétel” 
címmel 

Igét hirdet: Sóskuti Zoltán lp.

 AZ ISTENTISZTELET LITURGIÁJA:

  Csendes készülés 
  Köszöntés
  Kezdő ének: 42  :  1  

(„Mint a szép híves patakra…”)

  Ének: 463 („Isten élő Lelke, jöjj…”)

  Fohász
  Imádság
  Ének:

/ Szívem csendben az Úrra figyel,
Ki segít / x3

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

  Csendes imádság
  Ének: KÉ   57   („Ne félj, ne aggódj…”)
  Imádság 
  Mi Atyánk…

  Magvetők és Tanárok megáldása

  Hirdetések (ld. jobb oldalon )
 Bizonyságtétel: Csiszár Ágota
  Születésnaposok köszöntése

 Záró ének: 512:   1; 5   
(„Szólj, szólj hozzám, Uram…”)

  Áldás 
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RÁHANGOLÓDÁS

Aki  találkozott  már  külföldiekkel,
megtapasztalhatta,  milyen  fájdalmas  és  idegesítő,
hogy  nem  tudjuk  megérteni,  amit  mondanak,  és  mi
sem tudjuk  kifejezni  feléjük  gondolatainkat. Nagyon
megnehezíti  az  a  KAPCSOLATFELVÉTELT.  [**]
Meg kell tanulni a nyelvét annak, akivel kapcsolatba
szeretnénk kerülni.

Hasonlóan van  ez  Istennel  is.  Vele  is  szeretnénk
kapcsolatba  kerülni:  beszélni  hozzá (az  még  talán
megy, Ő minden nyelvet ismer), de jó lenne nekünk is
hallani, érteni Őt!

1.
Sosem  felejtem  el,  ahogy  nagymamám  kicsi

koromban  megtanított  az  esti  imádságra.  Onnantól
már  voltak  szavaim arra,  hogy  Istennel  kapcsolatba
kerülhessek.

Így tanulja meg a kis Sámuel az öreg Élitől ezt az
imát:  „Szólj,  Uram,  mert  hallja  a  te  szolgád!”
Onnantól,  hogy  Sámuel  ezt  megtanulta,  egy  mély
kapcsolata  épült  ki  Istennel,  amiben  nagyon  sok
mindent meghallott, amit Isten neki mondott.

Ezért  ebben az évben és  ezután is,  egy életen  át,
legyen ez a ti imátok is: „Szólj, Uram, mert hallja a te
szolgád”,  hátha ti  is meghalljátok Isten nektek szóló
üzenetét.

Vigyázzatok!  Ez  nem  varázsmondat,  „amire
kinyílik a barlang ajtó”! Ez a mondat, ima csak akkor
„működik”,  ha  szívetek  is  ezt  mondja,  ha  tényleg
vágytok és készen álltok figyelni Istenre.

Sok  mindent  meg  lehet  hallani  és  érteni,  amit
nekünk a templomban mondanak,  de itt  többről van
szó!  Arról  a  csodáról,  hogy  az  emberi  szavak  és
mozdulatok Istennel való találkozássá válnak.

2.
Éli  „szakember”  volt:  pap.  Neki  hallani  kellett

volna Isten hangját, ott volt egész nap a szent helyen.
Mégsem hallotta.

Ez  olyan,  mintha  egy  koncerten  lennél,  mégsem
hallanál semmit a zenéből. 

Vagy  olyan  mintha  be  állnál  focizni,  de  te  nem
tudnál részt venni benne, mert nem mozdul a lábad.

Ott vagy –  és mégsem vagy ott igazán. Sokan  így
ülnek a  templomban is... Ott vannak Isten közelében,
mégsem kerülnek kapcsolatba Vele.  Milyen fájdalmas
ez…!

Éli  úgy  elszokott  Isten  szavától,  hogy  csak
harmadszorra  jön  rá,  hogy  a  rábízott  kisfiút  az  Úr
szólítja.  Mit  is  olvashatunk  róla  és  fiairól  az  előző
fejezetben?

(2,12) „Éli fiai azonban elvetemült emberek voltak,
nem törődtek az Úrral.” (2,17) „Igen nagy volt tehát az
ifjak vétke az Úr előtt, mert megutálták az emberek az
Úrnak  szóló  áldozatot.”  (2,24)  „Ne  tegyétek,  fiaim,
mert hallom, hogy nem jó hírt terjesztenek rólatok az
Úr népe körében.” (2,25b) „De nem hallgattak apjuk
szavára.” (2,30a) „Ezért így szól az Úr, Izráel Istene:
Bár határozottan megmondtam, hogy a te házad népe,
a  te  családod  fog  örökké  színem  előtt  járni,  most
mégis így szól az Úr: Nem így lesz!”

Ha  vannak  is  olyanok,  akik  nem  hallgatnak  az
Úrra, Isten mindig megkeresi, aki majd a helyükre áll.
Így olvassuk szintén még a második részben:

(2,35)  „De  támasztok  majd  magamnak  hűséges
papot, aki szívem és lelkem szerint cselekszik.”

3.
[Térjünk csak vissza Sámuelre!] Mit olvasunk a kis

Sámuelről?

(2,18a)  „Sámuel  pedig  végezte  szolgálatát  az  Úr
előtt”  (2,21b)  „A  gyermek  Sámuel  pedig  az  Úrnál
növekedett.” (2,26) „A gyermek Sámuel pedig nőttön-
nőtt, és kedves volt mind az Úr előtt, mind az emberek
előtt.”  Majd  a  harmadik  részben:  (3,19-2)  „Sámuel
felnövekedett.  Az  Úr  pedig  vele  volt,  és  igéiből
semmit  sem  hagyott  beteljesületlenül.  És  megtudta
egész Izráel Dántól Beérsebáig, hogy az Úr prófétájául
rendelte  Sámuelt.  Az Úr még többször  is  megjelent
Sílóban, és kijelentette magát az Úr Sámuelnek igéje
által Sílóban.”

Minden vasárnap, de mindennap, az egész életünk
kérdése ez:  Sámuel útján járunk, alázattal várva, mit
mond nekünk az Úr, vagy Éli és fiai útját járjuk, akik
olyan  engedetlenek,  hogy  már  rég  nem hallják,  mit
mond nekik Isten?

4.
[„Három a magyar igazság, a negyedük a ráadás” –

tartja a mondás, úgyhogy még itt egy 4. pont. :) ]
Mert van abban valami fontos, hogy Isten négyszer

is  kész  megszólítani  ezt  a  gyermeket! Isten  sokszor
próbálkozik velünk, nemcsak egyszer, Ő kitartó! 

Miért? Mert nagyon szeretne velünk beszélgetni! 
Téged  is  szólongat  az  Úr.  Jó  meghallani  egy

éjszaka alatt, de vannak akiket  egy életen át szólítgat
Urunk, mégsem hallják meg.

Készítsük  a  szívünket,  hogy  minél  hamarabb  és
minél többször megszólíthasson minket az üzenetével
Istenünk!  Legyünk  mi  is  kitartóak  az  imádságban:
„Szólj, Uram, mert hallja a te szolgád!”

sóskuti zoltán


