
  GYÜLEKEZETI HÍREINK:
_______

 Presbiteri  gyűlésünkről  –  elkészült  a  jövő  évi
Missziói Munkatervünk

 Ma  lenne  80  éves  Horváth  Kálmán  odaadóan
szolgáló  szeretett  presbiterünk,  testvérünk.
Tisztelettel, hálával emlékezünk rá.

 Jövő héten, Advent 1. vasárnapján 
ÚRVACSORÁS Istentiszteletre   készüljünk!

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

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

 Ma  Istentisztelet  után: a  keresztelős
patrónusokkal   tartunk megbeszélést; majd a 1500-
kor a Diakóniai csoport   tagjai találkoznak.

 november  26.  (szombat)  1700 órakor  a  Főtéren
ökumenikus gyertyagyújtás   lesz, legyünk együtt!

 Sóskuti  Zoltán:  Villa  Jadranka  című  új
regényének könyvbemutatója: 2022. december 2.
péntek 1830, Vigyázó Sándor Művelődési Ház

__________
Az Úr legyen Gyülekezetünk őriző pásztora!

-

  OLVASMÁNY: Ef 5, 1-14
-

„Legyetek tehát Isten követői mint szeretett gyermekei, és éljetek
szeretetben, ahogyan Krisztus is szeretett minket, és önmagát adta
értünk  áldozati  ajándékul,  Istennek  kedves  illatként. Ellenben
paráznaság, bármiféle tisztátalanság vagy nyerészkedés még szóba
se  kerüljön  közöttetek,  ahogyan  ez  szentekhez  méltó,  se
szemérmetlenség,  se  ostoba beszéd  vagy kétértelműség,  mert  ez
nem  illik,  hanem  inkább  a  hálaadás.  Hiszen  jól  tudjátok,  hogy
egyetlen  paráznának,  tisztátalannak  vagy  nyerészkedőnek,  azaz
bálványimádónak  sincs  öröksége  Krisztus  és  Isten  országában.
Senki  meg  ne  tévesszen  titeket  üres  beszédével,  hiszen  éppen
ezekért  sújtja  Isten  haragja  az  engedetlenség  fiait.  Ne  vegyetek
tehát részt ezekben! Mert egykor sötétség voltatok, most azonban
világosság  vagytok  az  Úrban:  éljetek  úgy,  mint  a  világosság
gyermekei. A világosság gyümölcse ugyanis csupa jóság, igazság
és egyenesség. Ítéljétek meg tehát, mi az, ami kedves az Úrnak, és
ne vegyetek részt  a sötétség haszontalan cselekedeteiben,  hanem
inkább leplezzétek le ezeket. Mert amiket titokban tesznek, azokról
még beszélni  is  szégyen,  de mindaz,  amit  a világosság leleplez,
nyilvánvalóvá  lesz.  Mert  minden,  ami  nyilvánvalóvá  lett,  az
világosság.  Ezért  mondja:  „Ébredj  fel,  aki  alszol,  támadj  fel  a
halálból, és felragyog neked a Krisztus.”

-

  ALAPIGE: Jel 3, 1-6
(lásd: a másik oldalon, 

az Igehirdetésen belül kiemelt betűtípussal)
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„Akinek van füle, hallja meg!” címmel 

Igét hirdet: Sóskuti Zoltán lp.

 AZ ISTENTISZTELET LITURGIÁJA:
A Magocska csoportba járó gyermekek 

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

  Csendes készülés 
  Köszöntés
Ének: 119  :  1    

(„Az oly emberek nyilván boldogok…”)

  Ének: 164  („Kegyes Jézus, itt vagyunk….)
---

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

  Ének: KÉ   79    („Uram, itt vagyok….)
  Alapige (ld. középen ) 
 Igehirdetés (ld: a túloldalon)
---

  Csendes imádság
  Imádság
  Mi Atyánk…
---

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

Záró ének: 4  34    („Vezess, Jézusunk…”)
  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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1.) „TUDOK CSELEKEDETEIDRŐL (…) AKINEK VAN FÜLE,
HALLJA MEG,  AMIT A LÉLEK MOND A

GYÜLEKEZETEKNEK!”
Nem  szeretünk  orvoshoz menni,  mert  mindig  talál

valamit  –  aminek  aztán  következménye  van  (további
vizsgálatok, gyógyszerek, lemondás, életmód váltás…). 

Sokan éppen ezért  nem jönnek  templomba.  Mindig
kiderül  valami,  aztán…  [**]  Igen,  olyan  Valaki  előtt
állunk, Aki mindent tud rólunk… [**]

Jézus  Krisztus  Gyülekezeteinek és  benne  tagjainak
azonban  mindig  meg  KELL  állni  Isten  előtt:  hogy
elmondja,  milyennek  lát  minket!  „Akinek  van  füle,
HALLJA MEG…!” – ez felszólítás! 

Mégis  hadd  mondjam  így:  SZABADSÁG,  egy
LEHETŐSÉG. Így kapott levelet Jézustól hét gyülekezet
–  és  velük  most  mi  is  megvizsgálhatjuk  magunkat
közösségként és személyesen is.

Mit tud, mit mond az Úr a szárdisziakról? Nézzünk
bele ebbe a tükörbe…!

2.) „AZ A NEVED, HOGY ÉLSZ, PEDIG HALOTT VAGY”
Másnak  látod,  másnak  mondod,  másnak  mutatod

magad, mint ami vagy. Mindhárom fenyeget minket. 
A  legutóbbi,  amit  kifele  mutatok,  „vetítek”

magamról.  Ez  szimplán  képmutatás  –  megfelelésből,
elismerést  szomjazva vagy  csupán  védekezésképpen.
Mindnyájunkat  fenyeget  ez!  De  nehéz
ÁTLÁTHATÓNAK lenni!

Ám a másik kettő még nagyobb veszély: nem merjük
magunknak  sem  bevallani,  hogy…;  még  magunkat  is
átvágjuk,  áltatjuk…  De  nehéz  ŐSZINTÉNEK  lenni
önmagunk előtt!

Itt  konkrétan  ez  a  hazugság:  „ÉLÜNK”.  „Élő
közösség  vagyunk  –  élő  tagokból”.  „Jézusért  élő
közösség  vagyunk –  akikben Jézus  él.”  Sokféleképpen
kifejezhetjük. 

A  „tesztkérdésünk”  ez  lehet:  Él  köztünk,  általunk
Krisztus  –  érezhetően,  felismerhetően?  Konkrétabban:
Szeretete,  ereje,  bölcsessége,  békessége,  áldása
megjelenik köztünk és általunk? 

Hasonlóképpen érdemes ezeket  egészen személyesen
is feltenni… Mert a kettő igencsak ÖSSZEFÜGG – oda-
vissza hat, kölcsönösen!

A szardiszi  levél  két  dolgot  említ,  amiben  mindez
megnyilvánul:
a.)  „NEM TALÁLTAM CSELEKEDETEIDET TELJESNEK AZ

ÉN ISTENEM ELŐTT.”
Így lehetne „körbedadogni” ezt a kifejezést (aminek

nem  tudjuk  persze  a  pontos  hátterét  Szárdiszban):
Hiányos,  mint  amit  nem vitte  végig… A munka  maga
nem teljesedett  be,  valami elkezdődött  ugyan,  de  félbe
maradt. 

Vagyis  elkezdett  valami  megváltozni  a
mindennapjaitokban,  a  gondolkodásotokban,
érzéseitekben és  nyomában  a  cselekedeteitekben,  de
valahogy abbamaradt. Ha valami abbamarad, azt pedig
belepi a por, a rozsda és a pókháló. Látszik rajta, hogy
valaha…, de  most  mozdulatlan,  halott.  Mint  egy  félig
kész ház, vagy lezuhant repülő roncsa...

[Végtelen  szomorúsággal  mondom:]  Hány  ilyen
közösséget  ismer  a  lelkiségtörténet…!  Hányszor  láttuk
ezt Isten Egyházában...! Hány ilyen megindult hívő lelket
ismertem…!
b.) („AKIK NEM   SZENNYEZTÉK BE A RUHÁJUKAT”)

Ez a későbbi sor azt sejteti, hogy bizony a legtöbben
„beszennyezték  ruháikat”.  A tisztaság:  szívünk,  hitünk
és életvitelünk megőrzése tisztán…!

Mennyire  fontos  ez!  Mennyire  igaz,  hogy  ebben
mindig  meg  kell  újulni,  újra  meg  újra  kérni  Urunkat,
hogy tisztítson meg!

Hogyan is imádkozik értünk Krisztus Urunk? „Nem
azt  kérem,  hogy  vedd  ki  őket  a  világból,  hanem hogy
őrizd meg őket a gonosztól. Nem a világból valók, mint
ahogy én sem vagyok a világból való. Szenteld meg őket
az igazsággal: a te igéd igazság.” (Jn 17, 15-17)

3.) ÉBREDJ FEL

Isten  Szavára  ez  a  jó  reakció  –  újra  meg  újra,  ha
meghallottuk, mit mond a Lélek. Mit is jelent ez?
a.) „EMLÉKEZZÉL TEHÁT VISSZA…”

Egyre  jobban  úgy  látom,  hogy  a  hűséges,  élő
keresztyén  élet  egyik  alapmozdulata a
VISSZAEMLÉKEZÉS.  (Nem  a  nosztalgiázásra
gondolok!) 

Mit említ itt a szárdiszi levél?
 HOGYAN KAPTAD ÉS HALLOTTAD [**]
 TARTSD MEG AZT [**]
 ÉS TÉRJ MEG! [**]

Mit tegyünk ezután? 
b.) ERŐSÍTSD MEG A TÖBBIEKET,  AKIK HALÓFÉLBEN

VANNAK

Az egyik legfontosabb szolgálatunk egymás felé is az
EMLÉKEZTETÉS!  Ezért  jó  újra  meg  újra  hallani  az
Evangéliumot is.  Miért olyan fontos ez az emlékeztetés
közösségek között illetve a közösségek tagjai között? 

Ezt  olvassuk  sürgető  intésként  a  szárdisziakhoz  írt
levélben: „HA TEHÁT NEM ÉBREDSZ FEL, ELJÖVÖK, MINT

A TOLVAJ,  ÉS NEM TUDOD,  MELYIK ÓRÁBAN JÖVÖK EL

HOZZÁD.”
Ugyanakkor  így  olvastuk  a  szárdiszi  gyülekezetről:

„DE VANNAK NÁLAD NÉHÁNYAN SZÁRDISZBAN,  AKIK

NEM SZENNYEZTÉK BE A RUHÁJUKAT”  Vagyis  mindig
van egy kis mag, akik végezhetik ezt a szolgálatot („hol
te, hol én” – ám minden gőg nélkül! [**]).

Az  Egyház,  egy-egy  gyülekezeti  közösség  „szent
magja”,  mint  a  „maradék” az  Ószövetségben…  De jó
lenne  közéjük  tartozni!  Benned  van  ez  a  szent
vágyakozás!

4.) „ÉS FEHÉR RUHÁBAN FOGNAK JÁRNI VELEM EGYÜTT,
MERT MÉLTÓK RÁ.  AKI GYŐZ,  AZT ÖLTÖZTETIK FEHÉR

RUHÁBA,  ANNAK A NEVÉT NEM TÖRLÖM KI AZ ÉLET

KÖNYVÉBŐL,  HANEM VALLÁST TESZEK NEVÉRŐL AZ ÉN

ATYÁM ELŐTT ÉS ANGYALAI ELŐTT.”
Látjátok,  ezért  szép  a  Jelenések  könyve!  Mert

kitágítja  a  látást; meglebben  a  függöny; megmutat
valamit  a  láthatatlanból,  a  kifejezhetetlenből,  az
öröklétből, mert  REMÉNYSÉGET  ad.  Ebben  pedig
ERŐ  van,  és  vágyakozást  kelt,  motivál  és
FELÉBRESZT!  sóskuti zoltán


