SzegedÚjszegedi Református Egyházközség
Együtt Jézus Krisztus dicsőségéért

Az Úr Jézus Krisztus kegyelme
által hisszük, hogy megtartatunk.
Apostolok Cselekedetei 15,11.

2011. március 6. vasárnap 9 óra – Istentisztelet
Szegedi Gabonakutató Tanácsterme – Sípos Ete Zoltán igehirdetése
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Lukács evangéliuma 19,1630.
16És ímé hozzá jövén egy ember, monda néki: Jó mester, mi jót
cselekedjem, hogy örök életet nyerjek? 17Ő pedig monda néki:
Miért mondasz engem jónak? Senki sem jó, csak egy, az Isten. Ha pe
dig be akarsz menni az életre, tartsd meg a parancsolatokat. 18Monda
néki: Melyeket? Jézus pedig monda: Ezeket: Ne ölj; ne paráználkod
jál; ne lopj; hamis tanubizonyságot ne tégy; 19Tiszteld atyádat és
anyádat; és: Szeresd felebarátodat, mint temagadat. 20Monda néki az
ifjú: Mindezeket megtartottam ifjúságomtól fogva; mi fogyatkozás
van még bennem? 21Monda néki Jézus: Ha tökéletes akarsz lenni,
eredj, add el vagyonodat, és oszd ki a szegényeknek; és kincsed lesz
mennyben; és jer és kövess engem. 22Az ifjú pedig e beszédet hallván,
elméne megszomorodva; mert sok jószága vala. 23Jézus pedig monda
az ő tanítványainak: Bizony mondom néktek, hogy a gazdag nehezen
megy be a mennyeknek országába. 24Ismét mondom pedig néktek:
Könnyebb a tevének a tű fokán átmenni, hogynem a gazdagnak az
Isten országába bejutni.
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tanítványok pedig ezeket hallván, felettébb álmélkodnak vala,
mondván: Kicsoda üdvözülhet tehát? 26Jézus pedig rájuk tekintvén,
monda nékik: Embereknél ez lehetetlen, de Istennél minden lehetsé
ges. 27Akkor felelvén Péter, monda néki: Ímé, mi elhagytunk mindent
és követtünk téged: mink lesz hát minékünk? 28Jézus pedig monda
nékik: Bizony mondom néktek, hogy ti, a kik követtetek engem, az
újjá születéskor, a mikor az embernek Fia beül az ő dicsőségének ki
rályi székébe, ti is beültök majd tizenkét királyi székbe, és ítélitek az
Izráel tizenkét nemzetségét. 29És a ki elhagyta házait, vagy fitestvé
reit, vagy nőtestvéreit, vagy atyját, vagy anyját, vagy feleségét, vagy
gyermekeit, vagy szántóföldjeit az én nevemért, mindaz száz annyit
vészen, és örökség szerint nyer örök életet. 30Sok elsők pedig lesznek
utolsók, és sok utolsók elsők.
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Nem adhatom fel az önazonosságomat…
Mt 19,1630.

Lk 5,2730.

1. Embertársunk és véleménye

2. Jézus egyedülálló vonzóereje

3. Meggyőződésünk Jézus igazságáról
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Szent szonettek 1.
Te készítettél s műved elhagyod?
Javíts ki most – a vég siet felém
egymásba futunk a halál meg én,
s a gyönyöreim már mind tegnapok.
Nem is tudom, hová pillanthatok,
hátul a Csüggedés, elöl a Rém,
a gyenge húst pusztítja a belém
bújt bűn s vele pokolra ballagok.
Te vagy csak énfölöttem, akiért
még fölkelek, ha nézhetek Terád,
de ősravasz ellenünk kísért
s egy óráig sem állom ostromát.
Kegyelmed szárnya tőle elvigyen:
mint adamant*, úgy vonzod vasszívem.
John Donn (15721631), ford.: Vas István
*adamant: középkorban a gyémántot jelentette
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