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 CSEND – Istentisztelet előtt 5 perccel
 Ráhangoló kérdés:

 Áldott vagy? Mit jelent áldottnak lenni?

Köszöntés
 Fennálló ének: KÉ 12 (Csak benned…)
 Ének: 265

(„Hagyjad az Úr Istenre te minden utadat…”)

 Fohász
 Olvasmány (ld. középen )
 Imádság
 Igehirdetés előtt: 166:1

(„Urunk Jézus, fordulj hozzánk…”)

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

 CSENDES IMÁDSÁG
 RÁFELELŐ ÉNEK: KÉ 22

(„Erőt adsz minden helyzetben…”)
 Imádság
 Miatyánk

 Hirdetések (ld. jobb oldalon )
 Születésnaposok köszöntése

 Záróének: 398 („Úr lesz a Jézus mindenütt…”)
 Áldás
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 GYÜLEKEZETI HÍREINK:
 Elhunyt Kovács Lajos testvérünk. Isten adjon

vigasztalást!
 Jövő heti alkalmaink: Hétfőtől (03. 16.) MINDEN

GYÜLEKEZETI HÉTKÖZI ALKALOM a templomban és
házanként bizonytalan időre SZÜNETEL.

 Hasonlóképpen,Templomunkban ISTENTISZTELETET
sem tartunk. Ennek részleges pótlására minden
vasárnap felkerül az internetre az Istentisztelet.

 Ennek módjáról később – ebben is, ahogy minden
gyülekezeti ügyben a válság alatt, eligazító lesz
gyülekezeti honlapunk: refkeresztur.hu.

 Elmarad: KonfIFI-Ancora Hétvége, Húsvéti gyerek
délután, Bp. Levéltár látogatás, kirándulások
(Debrecen, Újpalota, Beregsom, Vajszló)

 A KERESZTELÉSEK is szünetelnek ez idő alatt. Ebben
az ügyben Jani Lívia lelkipásztorral kell egyeztetni.

 Az ESKÜVŐK ügyében javasoljuk az esküvő
elhalasztását – vagy szűk családi körben van mód
megtartani. Ebben az ügyben Sóskuti Zoltán
lelkipásztorral kell egyeztetni.

 A TEMETÉSEKET Altemplomunkban megtartjuk –
arra kérve a gyászolókat, hogy csak a szűk család
legyen jelen, Erről személyesen kell majd
egyeztetniük Sóskuti Zoltán lelkipásztorral.

 Az URNATEMETŐ nyitva lesz egyelőre a szokásos
látogatási időkben – nyitásáról és zárásáról,
felügyeletéről gondoskodunk.

 TEMETŐI ÜGYINTÉZÉS csak sürgős esetekben lesz,
egyszerűsített módon (Sóskuti Zoltán lelkipásztor lesz
az ügyintéző), így ún. elővásárlásra,
előgondoskodásra a válság ideje alatt nem lesz mód.
Minden INFORMÁCIÓ, szükséges eligazítás SZABÓ
ZSUZSÁNÁL – KIZÁRÓLAG TELEFONON VAGY E-
MAILEN keresztül lehetséges.

 A gyülekezet PASZTORÁCIÓJÁT, A
KAPCSOLATTARTÁST, LELKIGONDOZÁST A
LELKIPÁSZTOROK TOVÁBBRA IS VÉGZIK, telefonon,
e-mailben, Messenger-en elérhetők, sőt bátran
keressük őket!

 O L V A S M Á NY : 1M ó z 2 8 , 1 0 - 2 2
Jákób pedig elindult Beérsebából, és Hárán felé tartott.
Elért egy helyre, és ott töltötte az éjszakát, mert a nap
lement. Fogott egyet az ott levő kövek közül, a feje alá
tette, és lefeküdt azon a helyen. És álmot látott: Egy
lépcső állt a földön, amelynek teteje az égig ért, és Isten
angyalai jártak azon fel és le. Odafönt pedig az Úr állt, és
ezt mondta: Én vagyok az Úr, atyádnak, Ábrahámnak
Istene, és Izsáknak Istene! Ezt a földet, amelyen fekszel,
neked adom és a te utódaidnak. Annyi utódod lesz, mint a
föld pora, terjeszkedni fogsz nyugatra és keletre, északra
és délre, és általad nyer áldást, meg utódod által a föld
minden nemzetsége. Mert én veled vagyok, megőrizlek
téged, akárhova mégy, és visszahozlak erre a földre.
Bizony, nem hagylak el, amíg nem teljesítem, amit
megígértem neked. Amikor Jákób fölébredt álmából, ezt
mondta: Bizonyára az Úr van ezen a helyen, és én nem
tudtam! Félelem fogta el, és így szólt: Milyen félelmetes ez
a hely! Nem más ez, mint Isten háza és a menny kapuja.
Reggel fölkelt Jákób, fogta azt a követ, amely a fejealja
volt, fölállította szent oszlopként, és olajat öntött a
tetejére. Azután elnevezte azt a helyet Bételnek – azelőtt
Lúz volt annak a városnak a neve. És ilyen fogadalmat tett
Jákób: Ha velem lesz Isten, és megőriz ezen az úton,
amelyen most járok, ha ad nekem ételül kenyeret és
öltözetül ruhát, és épségben visszatérek apám házába,
akkor az Úr lesz az én Istenem. Ez a kő pedig, amelyet
szent oszlopként állítottam föl, Isten háza lesz, és bármit
adsz nekem, a tizedét neked adom.
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Kapcsolat jön létre menny és föld között, Isten és ember
között. Isten hozza létre ezt a kapcsolatot, az Isten, aki a
világot teremtette, aki pontosan ismeri Jákóbot és a helyzetét,
és tudja, mit tett. Ennek ellenére is megszólítja őt, az
álomban összeköti a bűnös világot az igaz mennyel és a
bűnöst az igazzal. Isten a kezdeményező ebben a helyzetben,
ahogy mindig, hiszen ő az, aki belelép az ember valóságába
és teljesen átformálja azt. Isten már nekünk is elküldte a
jelölést, a meghívót, melyre nekünk válaszolnunk kell,
szeretne minket is formálni.
Mikor Isten megszólal, bemutatkozik: Én vagyok. Ezt az Én
vagyok-ot csak Isten használhatja. Ez az a bemutatkozás, az a
név, amelyet a zsidók annyira tisztelnek, hogy nem mondják
ki, hanem azt mondják helyette az Úr. Ezért botránkoztató,
mikor Jézus azt mondja, Én vagyok az út, az igazság és az
élet. Mert Isten az, aki volt, van és lesz, aki minden
körülmények között ugyanaz, legyen jólét, legyen szenvedés,
vagy veszély, ő nem változik. Ezt követve tették a régiek
Isten megnevezése után, hogy áldott legyen az ő neve és
milyen jó meglátni, hogy mennyi mindenben megtartotta
őket Isten. De bemutatkozását Jákób apjához és nagyapjához
is kapcsolja Isten. Azt mondja: „Én vagyok az Úr, atyádnak,
Ábrahámnak Istene, és Izsák Istene!” Jákób Ábrahám áldását
kapta meg Izsáktól és Ábrahám áldását viszi tovább, ezért
mondhatja atyjának. Itt ezzel Isten lényegében azt mondja
Jákóbnak, hogy az lesz neki, mint őseinek, Istene lesz és
megáldja őt, mert ő nem változik. Az áldásnál nem számít,
hogy kicsalt, már megkapta apjától és az áldás hatásos és
visszavonhatatlan, ezért ő lett az áldás hordozója és Isten
áment mond arra, hogy Ábrahám áldása vele folytatódik.
Isten elfogadja őt örökösnek és megerősíti a szövetséget.
Az áldás két részből áll, a föld és az utódok ígéretéből.
Jákóbnak itt közvetlen kapcsolata van a földdel, ezen fekszik,
nincs mása, ezzel is jelenlegi helyzetéhez köti Isten az
ígéretet, a saját személyes élethelyzetében szólal meg neki
Isten ígérete a földről és az utódokról is, ugyanis bár sokszor
megfeledkezünk erről Ézsau fenyegetése miatt, de Izsák
feleségért küldi el erre az útra fiát, hogy anyja házából
hozzon magának feleséget és ne a kánaáni leányok közül
vegyen magának. Utódai pedig olyanok lesznek, mint a föld
pora, pont ahogy Ábrahámnak is ígéri Isten, hogy mint a föld
pora megszámlálhatatlanul sok utódja lesz. Az utód már a
teremtéstől kezdve áldást jelentett, hiszen az élet Isten
ajándéka. Sajnos erről az ember olykor elfeledkezik, hogy az
életet Isten adta neki, a saját életét is, azt is amit kapott
társként vagy gyermekként és az életteret, a földet is Tőle

kapta. Isten adta és ő veheti el. egyedül Ő élet és halál Ura.
Lényegében a bűnesetkor is ez a kettő szenved kárt, a föld,
amelyet fáradsággal kell művelni és az új élet világra
hozásának a fájdalma, ami az ember jussa az elfordulása
végett. Mégis Isten erre ad ígéretet és áldást, mikor valaki
hozzá tartozik. Mert Istennek nem ez volt a terve velünk,
nem az elfordulás magányát, a fájdalmat és a halált szánta
nekünk, hanem hogy Istent igazán megismerjük, szívből
szeressük és vele örökké tartó boldogságban élve őt dicsérjük
és magasztaljuk.
Isten már ebbe az áldásba belecsempészte a nagy örömhírt és
ígéretet tett Ábrahámnak, majd Jákóbnak, hogy benne nyer
áldást az egész teremtett világ. Pál ezt így írja le a galatáknak:
„Mivel pedig előre látta az Írás, hogy Isten a népeket hit által
igazítja meg, előre hirdette ezt az evangéliumot Ábrahámnak:
„Általad nyer áldást a föld minden népe.” (Gal 3,8) Az egész
világ, hiszen mind a négy égtáj felé eljutnak leszármazottai,
akik ennek az áldásnak a hordozói lesznek és azt tovább
tudják adni, és minden nemzetség a földön, azaz az egész
világmindenségre utal. Ez az áldás pedig maga Krisztus,
ahogy Péter mondja bizonyságtételében az Apostolok
cselekedeteiben (3,25-26): „Ti vagytok a fiai ezeknek a
prófétáknak és annak a szövetségnek, amelyet Isten
atyáinkkal kötött, amikor így szólt Ábrahámhoz: „És a te
magodban áldatik meg a föld minden nemzetsége.” Isten
elsősorban számotokra támasztotta és küldte el Szolgáját,
hogy megáldjon titeket, ha ti megtértek gonoszságaitokból.”
Ez a Szolga Krisztus, aki valóban hordozója volt Ábrahám
leszármazottjaként az ígéretnek az áldásban és a
szövetségnek, de ő egyben eleget is tudott tenni a
szövetségnek. Az emberré lett Isten az, aki helyreállíthatja a
megtört kapcsolatot Istennel, aki eleget tett a váltságdíjért és
Ő az, akin keresztül Isten valóban mindenkit hívhat a vele
való találkozásra. Isten célja a szövetséggel az
Ószövetségben az, hogy a megromlott kapcsolatot
helyreállítsa. Tudja, hogy az ember sosem lesz hű a
szövetséghez, ezért ígérte meg és küldte el Jézust, akiben
áldást nyer minden nemzetség, mert Ő az, akin keresztül
Isten valóban ajtót nyit minden embernek az ővele való
kapcsolatra, az áldásra, mely életet jelent, örök életet. Erről
mondja a Jelenések könyve (3,20): „Íme, az ajtó előtt állok,
és zörgetek: ha valaki meghallja a hangomat, és kinyitja az
ajtót, bemegyek ahhoz, és vele vacsorálok, ő pedig énvelem.”
Erre a szövetségre hív Jézus itt és most.
Isten Jákób aktuális valóságában szólal meg, az
élethelyzetében jelenik meg és az áldást is ennek megfelelően

adja. Jákób a pusztában volt két megnevezett hely között egy
névtelen helyen a semmiben, ezért Isten azt mondja neki,
hogy vele lesz, bárhova is menjen. Ezt az ígéretet Izsák is
megkapta, Izráel népe a pusztában és Jézus ugyanezt ígéri
meg tanítványinak, hogy velük lesz minden napon, a világ
végezetéig. Az áldást Jézus tovább adta mindazoknak, akik
elfogadták őt megváltójuknak és őt követik. Velünk lesz
bárhova megyünk is, szól a mi jelenlegi helyzetünkben is.
Jöhetünk épp egy kudarcból, mint Jákób és állhat előttünk
sok-sok nehézség, mint Jákób előtt, Isten akkor is a jelenlétét
ígéri számunkra. Jákób élete veszélyben volt bátyja, Ézsau
miatt és a puszta sem volt a legbiztonságosabb környezet, de
pontosan azt sem ismerte, amerre tartott. Ebben a veszélyben
hangzik Isten bátorítása, hogy megőrzi Jákobot. Megőrzi az
életét a testvérétől, a pusztában és a nehézségekben is
megőrzi, amelyek előtte állnak Lábánnál, kerüljön bárhova.
Isten az Őt követőknek is ezt ígéri, jelenlétét minden
helyzetben és azt, hogy megőrzi őket a veszélyben. A
kivetettségben Isten azt ígéri Jákóbank, hogy habár most
elhagyja az ígéret földjét, ez a kitaszítottság nem lesz örök,
mert vissza fogja hozni erre a földre, melyet megígért neki.
Az egészben nem Jákób az, aki cselekszik, nem ő érdemli ki
Isten áldását, nem ő akarja, hogy most itt legyen, Isten találja
meg Jákóbot, olyan helyzetben, amelyben nem tehet más,
csak hallgatja Istent és részesévé lesz a történetnek. Isten
választja ki és álmában kapja Isten áldását és ígéretét az
életére. Isten az, aki beteljesíti ezt az ígéretet és ezt meg is
erősíti, hiszen Isten tette és szava nem két külön dolog,
hanem szorosan összekapcsolódik, szóval egészen biztosak
lehetünk, hogy igy lesz.
A szövetség, amelyet itt Isten megerősít Jákóbbal, Jézusban
lett teljes és benne nyert áldást mindenki, mi is. Az áldást mi
is megkaptuk, Jézusban Isten minket is meghívott a vele való
életre, melyben egyre inkább hasonlóak leszünk hozzá
szeretetben és hűségben. Ezt kell a világ felé is közvetítenünk
és tovább adnunk az áldást, hogy az új szövetségben, valóban
mindenki részese lehessen az új teremtésnek, ahol
tökéletesen helyre áll Isten és ember között a kapcsolat. Már
csak egy kérdés maradt: Ennek az áldásnak a hordozói
vagyunk a mostani helyzetben is? Tovább tudjuk-e adni ezt
az áldást?

 Janiné Sándor Kincső


