
  GYÜLEKEZETI HÍREINK:

 Az  elmúlt  heti  alkalmainkról  (reformációs
alkalmak, felnőtt konfirmáció)

 Köszönjük  az  Urnatemetőnk  Halottak  napja  
körüli  nyitvatartásában   szolgálatot  vállalók
odaadó munkáját! 

 Készül a jövő évi Missziói Munkatervünk

 Jelenések  könyve  –  gyülekezeti  levelek
sorozatunkat jövő vasárnap folytatjuk     

 Jövő heti  alkalmaink:  kedd  930 Baba-Mama Kör;
péntek 1630 Konf  IFI  ;  1745 Oázis IFI; vasárnap 955

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

 November  12.  szombat  900: „ruhabörze”   és
templom takarítás

 November  13.  vasárnap  Istentisztelet  után:
keresztelős patrónusok megbeszélése

Az Úr legyen Gyülekezetünk őriző pásztora!

  OLVASMÁNY: Zsolt 23
  ALAPIGE: Róm 14, 7-9

„7. Mert közülünk senki sem él önmagának, és senki sem hal
önmagának; 8. mert ha élünk, az Úrnak élünk, ha meghalunk,
az  Úrnak halunk meg.  Tehát  akár  éljünk,  akár  haljunk,  az
Úréi vagyunk. 9. Mert Krisztus azért halt meg, és azért kelt
életre, hogy mind a holtakon, mind az élőkön uralkodjék.”

-----
Lelkipásztoraink által búcsúztatott elhunytak az elmúlt két évben

+2020:  Forgács  Jánosné  sz.  Mészáros  Anna;  Szabó  Antal  ifj.;
Szabó  Kálmán  Csabáné;  Rácz  Józsefné;  Sáfrány  Ferenc;
Krasnyánszki  Márk;  +2021:  Tóth  Andrásné;  Kacsó  István;  Elek
Gusztáv;  Kálmánczi  Sándor  Lászlóné;  Ténai  József;  Csiki
Andrásné; Németh Béla; Ágoston Antal Sándorné; Nagy Jenő Ernő;
Turbók László;  Plesovszky  Mihály;  Pécsi  Ferenc Jánosné; Birinyi
Lóránt; Grimm László; Debreczeni Benjáminné; Derera Mihály Dr.;
Wodicskáné  Sárközi-Kiss  Borbála;  Soltész  Sándor  id.;  Sipos  Pál
József;  Ivanics  Ferenc;  Tót  Imre  Jakab;  +2022: Szegedi  János;
Budavári László; Vajda István és Vajda Istvánné; Kiss Éva Mária;
Balogh István; Szőnyi Gáborné; Rédei József; Strelinger Mária; Pál
Jolán;  Rákóczi  Gábor;  Németh  Lajos;  Kalla  Tibor  Lajos;  Richter
Ildikó;  Róth  Lajosné;  Horváth  Béla  Imre;  Heimut  Emilné;  Bőr
Ferencné Rózsika; Kovács János; Galli  Lajosné; Szágyi Lászlóné
sz. Tóth Eszter; Szabó Ferenc
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„Élet és halál”  címmel 
Igét hirdet: Sóskuti Zoltán lp.

 AZ ISTENTISZTELET LITURGIÁJA:
A Magocska csoportba járó gyermekek 

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

  Csendes készülés 
  Köszöntés
Ének: 23  :  1    

(„Az Úr énnékem őriző pásztorom…”)
Elhunytak neveinek felolvasása
  Ének: 276  („Egyedüli reményem….)
---

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

  Ének: KÉ   18    („Egyedül csak Te vagy….)
  Alapige (ld. középen ) 
 Igehirdetés (ld: a túloldalon)
---

  Csendes imádság
  Ráfelelő ének: KÉ   2  

(„A Mennyben fenn a trónusnál….)
  Imádság
  Mi Atyánk…
---

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

Záró ének: 4  22  :  1;  4  
(„Hadd menjek, Istenem…”)

  Áldás 
  HIMNUSZ

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

Bennünk  az  ÉLET  és  a  HALÁL  egy  határozott  és
félelmetes határvonallal KETTÉVÁLIK.

Azonban  a  Bibliában  Isten  mindkettőről beszél,
mindkettőben jelen van, sőt összefügg a két rész.

I.) LEVÁLASZTVA

Mi  elválasztjuk a  kettőt  egymástól,  külön-külön
gondolunk az életre illetve a halálra. 

Lássunk ehhez két segítő képet!
a.)  Olyan ez, mint amikor  kettéreped egy jégtábla,  mi

állunk  az  egyiken,  és  egyre  távolabb  sodródik  tőlünk  a
leszakadt másik fele. Ez a  gyász, az elszakadás fájdalma
[**], de maga a halálhoz való viszonyulásunk képe is. [**]

Ennek oka az a kettészakadás, ami az édenkerti bűneset
után történt [**] – annak a fájdalmát éljük át újra és újra...
A látható és a láthatatlan közé „kerítés” épült. [**]

b.) Egy másik képpel: ismerjük és belaktuk már az erdő
egyik felét,  olyan, mintha nagyjából uralnánk,  de a másik
fele  ismeretlen,  sötétnek  és  félelmetesnek  tűnik,  ezért
kerítést  építünk.  Csak  az  ismerős  területtel  törődünk,  a
másik pedig szorongást vált ki belőlünk.

Ez  a  kép  inkább  a  mi  félelmeinket próbálja
megjeleníteni.

Többféleképpen  mélyítjük  ezt  a  különállóságot
gondolkodásunkban. Lássunk erre három példát!

a.)  Vannak,  akik  így  gondolkoznak:  „Az  élet  valami
vidám, izgalmas, élményekkel teli dolog, míg a halál sötét,
komor és félelmetes.”

b.)  Mások pedig így vélekednek:  „Az élet szenvedés és
küszködés, a halál pedig megnyugvás, megsemmisülés.”

c.)  Megint  mások  tudomást  sem  akarnak  venni  a
halálról,  számukra  csak  az  élet  van,  és  mindent  ettől
várnak.

A  közös  mindegyikben  az,  hogy  el-/leválasztja
egymástól  a kettőt,  így az összefüggéseiket sem láthatják
meg.

II.) EGYBEN

Pedig ha jól akarunk látni, a kettőt mindig együtt kellene
nézzük!

Csak az életet nézni a halál nélkül, sekélyes és felelőtlen
életvitelt  hoz.  Nem  értheti  az  életet,  aki  a  halált
különválasztja,  vagy  nem  veszi  komolyan,  vagy  nem
törődik vele!

Aki  pedig  a  halált  önmagában  nézi,  az  élettel  való
összefüggése nélkül, könnyen beleszédülhet a sötét félelem
bugyraiba.  A  halál  mást  jelent  azoknak,  akik  az  élettel
összekapcsolva látják.

De mi kapcsolja össze akkor e kettőt? 
Pontosabban: Ki kapcsolja össze ezeket?
A kapocs maga a MEGHALT ÉS ÉLETRE KELT ÚR

JÉZUS KRISZTUS!
Jézus bejárta az utat, halálon és feltámadáson át, hogy

URALKODJON (lásd Krisztus himnusz – Filippi levél 2.
rész)

Az  életünk  és  halálunk  kérdése  így  ez:  Látjuk-e
önmagunk élete fölött az Ő királyi dicsőségét (bár ez tőlünk
független realitás!),  elfogadva mindazt amit ez az uralom
ad a számunkra? 

Alapigénk szerint: „akár éljünk, akár haljunk, az Úréi
vagyunk”. Hányféle módon hangsúlyozhatjuk ezt – mögötte
többféle érzéssel, hittel?

a.)  Lehet  beletörődve:  „ez  van,  úgysem  tudok  mit
csinálni…”

b.)  Lehet  cinikusan  vagy  flegmán:  „végül  is  minden
mindegy, úgyis…”

c.)  Lehet tehetetlenül, dühödten:  „miért az Úr kezében
van minden?”

d.)  Lehet  felszínes  könnyedséggel:  „végül  is  az  Úré
vagyok”  (komolyan  nem véve,  nem gondolva  át  igazán,
hogy ez az életemre nézve mit jelent, vagy éppen a halálra
nézve mit jelent…)

e.)  De  lehet  mély  meggyőződésből,  boldog
HITVALLÁSKÉNT is!

Utóbbi  esetben igaz  VIGASZTALÁS,  elvehetetlen
BÉKESSÉG,  végtelen  ÖRÖM,  boldog  HÁLAADÁS

rejtezik  ebben a mondatban!  Így is  mondhatnánk:  „Ő az
Uram, a Gazdám!”

a.)  IGAZ VIGASZTALÁS:  A  Heidelbergi  Káté  1.kf.
szerint ez a vigasztalásom: „nem a magamé, hanem az én
hűséges  Megváltómnak  tulajdona  vagyok.” Neki  fontos
vagyok, számon tart, mert az Övé vagyok.

b.) ELVEHETETLEN BÉKESSÉG: Aki itt vigyáz rám,
Ő lesz velem halálomban és azután is!

c.) VÉGTELEN ÖRÖM:  Aki ideát örömmel töltött  el,
halálom után is örömforrásom marad.

d.) BOLDOG HÁLAADÁS: Aki itt gondot viselt rólam,
Ő tart még halálomban, Ő gondoskodik rólam azután is.

Ilyen  értelemben tehát  nincs  különbség  élet  és  halál
között!

Ha  ez  tényleg így  van,  akkor  az  életnek  hatalmas
jelentősége van:

Felismerem-e itt az Urat?
Elismerem-e már itt Uramnak?
Megismerem-e már itt az én Uramat?
Vagyis: az Úrnak élünk-e?
Ha az  Úrnak élünk itt a földön, akkor  Őneki is  halunk

majd meg. Akkor miénk a vigasztalás, a békesség, az öröm
és a hála!

(Egyébként  mai  alapigénk  egy  vita után  hangzik  el
eligazításképpen:  az  ítélkezés  ellen  szól,  és  azzal  érvel,
hogy majd mindenki maga fog számot adni Isten ítélőszéke
előtt életéért.

SUMMA:

Az életet és a halált csak együtt szabad értelmezni.
Újra  csak egy képpel:  halálunk után végképp leomlik

minden  díszlet  és  meglátszik  Isten  uralma  és  dicsősége.
Érdemes  már  most  a  díszletek  között  is  ennek fényében
élni!

Akkor mást jelent számunkra az élet. [**]
Akkor mást jelent számunkra a halál. [**]

 sóskuti zoltán


