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(evangélikusokkal) Evangélikus  Imaterem
(Bakancsos utca)

 November 12. szombat 900: „ruhabörze”

 November  13.  vasárnap  Istentisztelet  után:
keresztelős patrónusok megbeszélése

 Néhány  szó       a  templomkertről,  játszótérről,
termeinkről,  eszközeinkről,  fűtésről,
kézfertőtlenítésről...

 Várjuk       azok  jelentkezését,  akik  a  Halottak  napja
körüli temető nyitvatartásban szolgálnának… Szabó
Zsuzsánál lehet jelentkezni.

Az Úr legyen Gyülekezetünk őriző pásztora!

  OLVASMÁNY: Zsolt 139

„A  karmesternek:  Dávid  zsoltára.  Uram,  te  megvizsgálsz  és  ismersz
engem.  Tudod,  ha  leülök  vagy  ha  felállok,  messziről  is  észreveszed
szándékomat.  Szemmel  tartod  járásomat  és  pihenésemet,  gondod  van
minden  utamra.  Még  nyelvemen  sincs  a  szó,  te  már  pontosan  tudod,
Uram.  Minden  oldalról  körülfogtál,  kezedet  rajtam  tartod.  Csodálatos
nekem ez a tudás, igen magas, nem tudom felfogni. Hova menjek lelked
elől?  Orcád  elől  hova fussak?  Ha  a  mennybe  szállnék,  ott  vagy,  ha  a
holtak hazájában feküdnék le, te ott is jelen vagy. Ha a hajnal szárnyaira
kelnék,  és  a  tenger  túlsó  végén  laknék,  kezed  ott  is  elérne,  jobbod
megragadna  engem.  Ha  azt  gondolnám,  hogy  elnyel  a  sötétség,  és
éjszakává lesz körülöttem a világosság: a sötétség nem lenne elég sötét
neked, az éjszaka világos lenne, mint a nappal,  a sötétség pedig olyan,
mint  a  világosság.  Te alkottad  veséimet,  te  formáltál  anyám méhében.
Magasztallak  téged,  mert  félelmetes  vagy  és  csodálatos;  csodálatosak
alkotásaid, és lelkem jól tudja ezt.  Csontjaim nem voltak rejtve előtted,
amikor  titkon  formálódtam,  mintha  a  föld  mélyén  képződtem  volna.
Alaktalan testemet már látták szemeid; könyvedben minden meg volt írva,
a napok is, amelyeket nekem szántál, bár még egy sem volt meg belőlük.
Mily drágák nekem szándékaid, Istenem, mily hatalmas azoknak száma!
Számolgatom,  de  több  a  homokszemeknél,  és  a  végén  is  csak  nálad
vagyok. (…) Vizsgálj meg, Istenem, ismerd meg szívemet! Próbálj meg,
és  ismerd  meg  gondolataimat!  Nézd  meg,  nem járok-e  téves  úton,  és
vezess az örökkévalóság útján!”

  ALAPIGE: Zsolt 139,1
(ld. kiemelve az Olvasmányban)
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„Isten ismer téged egészen” 
címmel 

Igét hirdet: Sóskuti Zoltán lp.

 AZ ISTENTISZTELET LITURGIÁJA:
A Magocska csoportba járó gyermekek 

lent kezdik az Istntiszteletet!

  Csendes készülés 
  Köszöntés
  Kezdő ének: 135:  1  

(„Áldjátok az Úr nevét….)

  Ének: KÉ   9  
(„Az Úr jósága, hogy még élünk a földön…”)

---

  Fohász
  Olvasmány (ld. középen )
  Imádság
  Gyermekek az Úrasztala körül
---

  Ének: 480:  1  
(„Ó, könyörgést meghallgató…”)

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

 Ének: KÉ 24 („Én még mit sem tudtam…”
  Csendes imádság
  Imádság 
  Mi Atyánk…
---

  Hirdetések (ld. jobb oldalon )
  Születésnaposok köszöntése
---

 Záró ének: 199  
(„Adjunk hálákat az Atya Istennek…”)
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BEVEZETÉS
„Uram, megvizsgálták és ismersz.”
ISTEN EGÉSZEN ISMER – ez a mai üzenet.
(I.) Nézzünk bele ennek mélységébe és magasságába –

csodálkozzunk és csodáljuk Istent! (II.) Aztán nézzük meg
hogyan reagálhat erre az emberi lélek! (III.) Végül vonjunk
le három következtetést! 

Ezt a nagy lelki utat tegyük meg ma!

I.) RÁCSODÁLKOZÁS
Vannak olyan bibliai részek, amiket talán jobb  lassan,

becsukott  szemmel,  inkább  bele  csodálkozva,  mint
elemezgetve, hallgatni. A 139. Zsoltár ilyen. 

Egy  imádság,  rendkívül  meghitt  beszélgetés Istennel,
igazán intim dolog, ami megnyílik előttünk, Ezért áhítattal,
tisztelttel  beléphetünk mi is  ebbe az  imádságba,  ebben a
meghitt kapcsolatba.

Ez az imádkozó maga is  megrendülve és térdre hullva
elcsodálkozik mindazon, amit felismer: „Csodálatos nekem
ez a tudás, igen magas, nem tudom felfogni.”

Mire csodálkozik rá a szentíró - és vele együtt mi is?
1.)  Isten  már  akkor  is  ismert,  amikor  még  meg  sem

voltam.  2.)  Isten  látta,  ahogy  formálódtam,  sőt  Ő  maga
alkotott  engem! 3.)  Isten  ismeri  és egyben látja az egész
életutamat. 4.) Isten azóta is  figyel rám, törődik velem –
vagyis szemmel tartja az életemet, gondoskodik rólam. 5.)
Isten  tud  minden  cselekedetemről,  sőt  a  mögötte  lévő
szándékainkról is. 6.) Isten azt is pontosan tudja, mi zajlik a
lelkemben, és  már  akkor  is  ért,  amikor  még  meg  sem
formáltam  szavaimat.  7.)  Isten  elől  hiába  próbálunk
elmenekülni,  elbújni  –  sem  a  mennyben,  sem  a  holtak
hazájában,  sem  a  tenger  túlsó  végén,  sem  az  éjszaka
sötétjében.  Nem  tudunk  Előle  elrejtőzni,  mindenhol  lát
minket.

II.) REAKCIÓ
Mi  a  válasz  a  mindenre? Háromféle meghajlása  a

léleknek Isten előtt:
1.)  „MAGASZTALLAK téged,  mert  félelmetes vagy és

csodálatos;  csodálatosak  alkotásaid,  és  lelkem  jól  tudja
ezt.”

2.) „MILY DRÁGÁK NEKEM szándékaid, Istenem, mily
hatalmas  azoknak  száma!  Számolgatom,  de  több  a
homokszemeknél, és a végén is csak nálad vagyok.”

3.)  „VIZSGÁLJ  MEG,  Istenem,  ismerd  meg szívemet!
PRÓBÁLJ MEG, és ismerd meg gondolataimat! Nézd meg,
nem járok-e téves úton, és vezess az örökkévalóság útján!”

Akik  Jézussal  találkoztak az  evangéliumok  leírása
szerint, ha hittel reagáltak, valami ilyesmit éltek át, ez volt
az  ő reakciójuk is!  Jézus Krisztus  keresztjére is  ez  a  hit
válasza!

III.) KÖVETKEZTETÉSEK
Lássunk ezek után három következtetést! [Az első kicsit

részletesebben, egy kitérővel.]
1.)  Mivel egyedül  Isten  ismeri  az  embert  –  ezért mi

magunkat csakis Őáltala ismerhetjük meg igazán.
Ebből pedig az következik, igazából alig tudunk valamit

egymásról.  Ezért légy  óvatos,  amikor  a  másikról  bármit
mondasz,  mert nem vagy ennek a tudásnak a birtokában!
Jobb, ha egyáltalán nem ítélkezünk másokról!

*
(EGY FONTOS KITÉRŐ)

Hadd  emeljem  ki  ennek  a  következtetésnek  egy
speciálisan keresztény vonatkozását!

Sokszor hallottam már, hogy a hívők ítélkeznek egymás
hitéről: „megtért - nem megtért”, „élő hitű - nem élő hitű”,
„igaz hívő - nem igazi hívő” stb.  

Ugyan  mit  tudunk  mi  mások  hitéről?  A  gyümölcseit?
Valamit abból látunk...  A bűneit? Valamit talán abból is...
És akkor már mindent láttunk?

Jézus egészen ismerte azokat, akikkel találkozott, Benne
volt ez az isteni tudás!  Nekünk ez NEM a rendelkezésre –
ahogy  a  korabeli  vallásos  vezetőknek SEM.  Helyette
„sablonokat” használtak…  Igen,  nekünk  is  sablonjaink
vannak,  melyeket  mi  magunk  emberek  gyártottunk:  aki
ebbe belefér, az igazi hívő?  Aki  megtért (úgy,  ahogy mi
gondoljuk  megtérésnek),  aki  megtartja  a  maga
csendességet (a  mi  kegyességünk  szabványaink  szerint),
aki jár gyülekezeti közösségbe, aki ott  szolgál (persze úgy,
ahogy mi gondoljuk jónak),  „na az biztos igaz hívő, de a
többiek minimum gyanúsak”!

Sok  minden  más  mellett,  ez  is  sebzi  és  rombolja a
gyülekezeteket és magát az Anyaszentegyházat! 

Az  „evangélikál-pietista"  örökségünk [**]  e  négyes
sablonja szűk szűrő ám! Ahogy a karizmatikus [**] vagy a
katolikus  kegyesség  [**]  szűrője  is!  Ezek ráadásul
egymástól igencsak különböznek!

De  jó,  hogy nem  mi  rajtunk  múlik  ki  megy  be  a
Mennybe! De jó, hogy Isten ismer bennünket igazán! Isten,
Aki  a  szívünket,  szívünk  szándékait  nézi,  és  látja  is
egészen! Tehát Istenünk ismer bennünket (a hitünket is!).

*
2.)  A mai lélektan  négyféle én-ről beszél.  „Szubjektív

én”: ahogyan én látom magamat.  „Objektív én”: ahogyan
mások  látnak  engem.  „Ideális  én”:  amilyen  szeretnék
lenni.

De  melyik  vagyok  én?  Ki  vagyok  én  igazából?
Milyennek kellene lennem?

Az  említett  lélektani  modell  szerint,  a  negyedik  az
úgynevezett  „reális  én”,  azaz,  amilyen  igazán  vagyok.
Hadd kérdezzem: ki látja ezt tisztán?

A zsoltár alapján a válaszunk ez: egyedül Isten! 
A Szentlélek segíthet nekünk ennek felfedezésében: kik

vagyunk  igazából  –  adottságainkkal,  ajándékainkkal,
tehetségeinkkel, de  bűneinkkel (mert  azokat  is  világosan
látja!),  céltévesztéseinkkel,  mulasztásainkkal,  jó  és  rossz
szándékainkkal együtt! 

Ne  feledjük,  ennek  két  oldala van:  ez  félelmetes és
megnyugtató egyszerre!

Mert (csakis) Isten ismer minket egészen!
3.)  Végezetül hadd  vonják  le  egy  következtetést,

amelyet  ez  a  zsoltár  nagyon  erőteljesen  sugároz  felénk!
Egy  hatalmas vigasztalás van benne: Nem vagy egyedül!
Sosem  vagy  egyedül  –  soha,  sehol!  Isten ismer  téged,
mindig  lát.  A  kérdés  ez:  te  ismered-e  Istent,  te  (magad
mellett) látod-e? Ha igen, van vigasztalásod!  Jézus azért
jött a földre, hogy Istent megismerhessük, hogy többé sose
érezzük távolinak! Az Atya azért küldte a Szentlelkét, hogy
mindez  élő-átélt  valóság  legyen  számunkra!  Mert  Isten
egészen ismer – tudja, ki vagy; Övé vagy; gondja van rád;
veled van.  sóskuti zoltán


