
  GYÜLEKEZETI HÍREINK:

 Jövő heti  alkalmaink:  kedd  930 Baba-Mama Kör;
szerda 1900 Felnőtt Konfirmációs felkészítő; péntek
1630 Konf  IFI  ;  1745 Oázis  IFI;  vasárnap  955

Istentisztelet;  előtte:  Kánon  Kör;  Imakör;  hét
közben Házi  Biblia  Körök (7  csoportban);
hittanórák

 Reformációi Úrvacsorás Istentis  

 zteletek:       10.30. vasárnap 1000 (nálunk); 10.31. 
hétfő 1800 (evangélikusokkal) Evangélikus 
Imaterem (Bakancsos utca)

 November 12. szombat 900: „ruhabörze”

 November  13.  vasárnap  Istentisztelet  után:
keresztelős patrónusok megbeszélése

 Urnatemetőnk Halottak napja körüli nyitvatartása  
honlapunkon,  a  kapukon  és  a  temetőben
szórólapokon elérhető.

 Kérnénk  ma,  Istentisztelet  után  két  férfi
segítséget

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

Az Úr legyen Gyülekezetünk őriző pásztora!

  OLVASMÁNY: Jel 2, 12-17
„A  pergamoni  gyülekezet  angyalának  írd  meg:  ezt  mondja  az,
akinél a kétélű éles kard van: Tudom, hol van a lakóhelyed: ahol a
Sátán trónja van, de ragaszkodsz a nevemhez, és nem tagadtad meg
az én hitemet Antipász napjaiban sem, aki hű tanúm, akit megöltek
nálatok, ahol a Sátán lakik. De egy kevés panaszom van ellened;
mert vannak nálad olyanok, akik Bálám tanításához ragaszkodnak,
aki  arra  tanította  Bálákot,  hogy  tőrbe  csalja  Izráel  fiait,  hogy
bálványáldozati  húst  egyenek  és  paráználkodjanak.  Így  nálad  is
vannak  olyanok,  akik  szintén  a  nikolaiták  tanításához
ragaszkodnak. Térj meg tehát, különben elmegyek hozzád hamar,
és harcolok ellenük számnak a kardjával. Akinek van füle, hallja
meg, amit a Lélek mond a gyülekezeteknek! Aki győz, annak adok
az elrejtett mannából, adok neki fehér kövecskét is, és a kövecskére
írva új nevet, amelyet senki sem tud, csak az, aki kapja.”

-----

  ALAPIGE: Mt 6,13b
„...mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké.

Ámen”
-----

  KERESZTELÉSI IGE: Mt 7,21
„Nem mindenki megy be a mennyek országába, aki ezt mondja

nekem: Uram, Uram, hanem csak az, aki cselekszi az én mennyei
Atyám akaratát.”
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Jelenések könyve – gyülekezeti levelek sorozat / 4.  (3.   levél)  

„Hol van már mindez…?” 
címmel 

Igét hirdet: Sóskuti Zoltán lp.

 AZ ISTENTISZTELET LITURGIÁJA:
A Magocska csoportba járó gyermekek 

lent kezdik az Istentiszteletet!
--------

  Csendes készülés 
  Köszöntés
  Kezdő ének: KÉ 84  („Új szövetséged….)
 Keresztelés: Karaba Milán Gergő
  Ének: 25  5:  1;  2;3;8    („Mely igen jó…”)
---

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

 Ének: KÉ 67  („Szabadításod öröme…”)

  Alapige (ld. középen ) 
 Igehirdetés (ld: a túloldalon)
  Mi Atyánk…
  Csendes imádság
  Imádság 
---

  Hirdetések (ld. jobb oldalon )
 Az Oázis IFI szolgálóinak megáldása
  Születésnaposok köszöntése
---

 Záró ének: 45  5:  1;  2;4;5;9  
(„Testvérek menjünk bátran…”)

  Áldás 
  SZÓZAT

Lelkészeink:
Sóskuti Zoltán 30/822-5435 lp.rkeresztur@gmail.com 

fogadó óra: szerda 1500-1830 szabadnap: csütörtök
Bereczk Dávid 30/374-2951 bereczkdavid@gmail.com 

fogadó óra: kedd1500-1830 szabadnap: hétfő
*

Főgondnokunk:
Dr. Hajdú Csaba 30/618-7651 hkisskati5@gmail.com

Gyülekezeti diakónia (segítségnyújtás):
 Soltészné Garay Réka 70/200-9717 soltesz.s@t-online.hu

Gyermekek közti szolgálat:
 Kelemen Zoltánné 30/691 8098 / Elbéné Mester Magdolna
Urnatemetői ügyintézés (kedden és szerdán 1500-1800):

 Szabó Zsuzsa 70/321-6838 szzsueva@gmai.com
Urnatetemető nyitvatartása:

 kedd 1500-1800; szerda 1500-1800; vasárnap 800-1200
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RÁHANGOLÓDÁS
 Tudjátok-e,  ki  volt  II.  Eumenész  király? (A
pergamonbeli  monumentális oltár, mely II. Eumenész
király uralkodása alatt,  Kr. e. 2. század első felében
épült a város várhegyén.)
 Tudjátok-e, hogy ez az oltár 35,46 méter széles és
33,40 méter mély oltár Pergamon városában, melynek
egyedül csak a lépcső ebből 20 méter? 
 Tudjátok-e, ki volt Carl Humann? (Német mérnök
volt,  aki  1878-ban  kezdett  el  hivatalosan  régészeti
ásatásba  a  pergamoni  várhegyen,  amely  1886-ban
zárult le.)

De ki tudja már…? Minden elmúlik...
 Szoktatok-e  áldozatot  bemutatni  Zeusz  füstölgő
oltárán?
 Elutaztok-e  gyógyulásért  Asklepios (a  "szótér",
azaz  megmentő,  megtartó,  szabadító,  megváltó)
kultuszát ápolni?

Mindez hatalmat, tekintélyt és hírnevet kölcsönzött
Pergamonnak! De ki tudja már…? Minden elmúlik...
 Mutatsz-e be áldozatot a császár képe előtt tömjént
égetve  e  szavakkal:  „a  császár  az  úr”  –  politikai
lojalitásukat  bizonyítandó?  (Ugyanis  e  levél
megírásakor  törvény  rendelte  el,  hogy  évenként
minden  római  polgár  ezt  tegye.  Aki  ezt  elvégezte,
igazolást, bizonylatot kapott róla.)
 Tudod-e  kik  a  nikolaiták?  („A  zsidó
gondolkodásban Bálám a hamis próféta és a tévtanító
ősképe,  aki  Isten  népét  bálványozásra,  a  pogány
istentiszteleti  kultuszon  való  részvételre  és  a
pogányokkal  való  keveredésre  akarta  csábítani.  A
nikolaiták  és  Bálám  tanításának  követői  egyébként
ugyanazok.  lényege,  hogy  meg  akarják  győzni  a
gyülekezetet arról, hogy kompromisszumot lehet kötni
a  császárkultusszal.  »Okos módon« a világhoz lehet
idomulni, alkalmazkodni.” (T.L.))

De hol van már mindez? Minden elmúlik...

Minden  ORSZÁG  és  URALKODÓ  eltűnik a
történelem süllyesztőjében! 

Minden HATALOM mennyire időleges! 
Minden DICSŐSÉG milyen mulandó!
Gondoljátok meg, mi mindent jelent ez  a mi jelen

életünkre nézve közösségileg és személyesen is!  [**]
(Ennek, ma, október 23-án különleges íze van! [**])

1.) ÁTMENETI REALITÁS
De  a  pergamoni  gyülekezet  számára  ez  volt  a

KONTEXTUS,  a  REALITÁS.  Ebben  kellett
hűségesen helytállni. Egyiküknek ez az életébe került –
nemcsak tanúságot tett,  hanem  vértanú lett!  A helyi
Római  birodalmi  bíróság,  melynek  Pergamonban
komoly hatalma volt, ítélt felette. A hűségnek mindig
ÁRA  van!  [**] ANTIPAS pedig  hitvalló  módon
kitartott! Annak a neve nincs feljegyezve, aki hatalmat
gyakorolt rajta, de az ő neve kétezer éve fennmaradt
(!) - de, ami sokkal fontosabb,  Istennél fel van írva!
(Azért ez nem semmi – sőt ez a MINDEN!) 

Tedd fel a kérdést magadnak: én hitvalló vagyok;
hűséges tanú; akár vértanú is?

Ebben  a  realtásban ez  a  közösség  is  küszködött
különböző  szellemi  áramlatokkal,  köztük
tévtanításokkal... 

Az IDOMULÁS [**] és a KEVEREDÉS [**] nagy
kísértései  a  mindenkori  földi  egyháznak,
gyülekezeteknek, és hívő embereknek személyesen is!

Egy kétezer évvel ezelőtti közösségről olvasunk a
pergamoni levélben. 

De hol van már mindez?
ITT és MOST, a  mi korunkban!  Kicsit  másképp,

mások a jelmezek és a díszletek [**], mégis ugyanaz.

2.) AZ IGAZI ÉS EGYEDÜL ÖRÖK REALITÁS
Mindig  a magunk  korábban  kell  hűségesen

helytállnunk, ragaszkodva hitvallásunkhoz: 
✔ Egyedül Jézus az ÚR!

✔ Ezért kizárólag csak NEKI HÓDOLUNK!
✔ Csakis NEKI ENGEDÜNK!
✔ Ő  A  MEGMENTŐNK,  MEGTARTÓNK,

SZABADÍTÓNK, MEGVÁLTÓNK.
✔ A mi GYÓGYÍTÓNK is végső soron Jézus, és

nem Asklepios  (Asklepios szimbóluma a kígyó volt.
Kígyó  és  Sárkány  a  Jelenések  könyvében  a  Sátán
neve.)

✔ A kétélű éles kard Krisztus bírói hatalmát jelzi:
Ő A BÍRÁNK és senki más!

Talán igaz lehet, kevéssé éljük át  a Jézustól tanult
imádság befejezésének,  adok  szolgának  felemelő  és
minket megerősítő jelentőségét!

Ahogyan  kimondjuk,  talán  megfeledkezünk  arról
is,  hogy  ez  figyelmeztet,  fegyelmez is  bennünket!
„Mert  tiéd  az  ország,  a  hatalom  és  a  dicsőség
mindörökké!”

Emlékeztet bennünket, hogy ez mindig így volt, és
mindig  így  lesz: EZ  A  LEGFŐBB  REALITÁS
MINDENEK FELETT!

Jézus  neve éppen  ezért  mindig  ÜTKÖZŐPONT.
Pergamonban is ezt jelentette  [gondoljuk csak át azt
ami eddig elhangzott az ottani korabeli helyzetről!]**,
és ma is ütköző pont Jézus Krisztus neve!

A  MIATYÁNKNAK  ez  a  befejezése  mindig
VIGASZTAL minket  [alkalmazás  –  személyesen  és
közösségileg!]**,  mindig  ERŐSÍT  [alkalmazás  –
személyesen  és  közösségileg!]**  és  mindig
MEGTÉRÉSRE  HÍV  [alkalmazás  –  személyesen  és
közösségileg!]**,  ahogyan a  Jelenések  könyve  is,  és
benne  a  hét  gyülekezeti  levél  is (a  maguk
hasonlóságaival és különbözőségeivel együtt)!

Érdemes hát lassan, elmélkedve elmondani!

 sóskuti zoltán


