
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INTERNETES  
ISTENTISZTELET LITURGIÁJA: 

 
 

  Köszöntés, pásztori szó 
  Énekek: 166  

(„Urunk Jézus, fordulj hozzánk…”)
  Énekek: 274 

(„Ki Istenének átad mindent…”)
 
  Fohász  
 Olvasmány (ld. középen  ) 
  Imádság 
  Igehirdetés előtt: 171:1   

(„Megáll az Istennek Igéje…”)
 
  Alapige (ld. középen  ) 
 Igehirdetés (ld: a túloldalon) 
 
  Csendes imádság 
  Ráfelelő ének: KÉ 9  

(„Az Úr jósága, hogy még élünk…”)
  Imádság 
  Miatyánk 
 
  Hirdetések (ld. jobb oldalon  ) 
  Születésnaposok köszöntése 
 

  Záróének: 178 („Dicsőség…”) 
  Áldás  
  HIMNUSZ (imádságként) 
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„A ROMOK FELETT”  
címmel 

Igét hirdet: Sóskuti Zoltán 

  GYÜLEKEZETI HÍREINK: 
 

Sajnos ISTENTISZTELETETEINKET és HÉTKÖZI 
ALKALMAINKAT, illetve ELŐRE TERVEZETT 
PROGRAMJAINKAT nem tudjuk megtartani a a 
válsághelyzet alatt. 

Az Istentiszteletek közvetítése, Napi Zsoltáros 
Gondolatok és egyéb lelki jók gyülekezeti 
honlapunkján: 

refkeresztur.hu. 
 

Bárkinek bármilyen segítségre van szüksége keresse 
diakónusainkat, lelkipásztorainkat! 

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! 

Az Internettel nem rendelkező tagjainknak 
igyekszünk e litlapot eljuttatni… 

AZ ÚR LEGYEN GYÜLEKEZETÜNK ŐRIZŐ PÁSZTORA! 

 

 Olvasmány: JerSir 1,1-18 
 

 Alapige: JerSir 3,17-16 
 

„Elvette békességemet, elfeledtem, mi a jólét. Már azt 
gondoltam: Nem lehet reménykednem és bizakodnom az 

Úrban! Üröm és méreg nyomorúságomra és 
hontalanságomra gondolnom; mindig erre gondol, és 

elcsügged a lelkem.  
De ha újra meggondolom, reménykedni kezdek: Szeret az 
Úr, azért nincs még végünk, mert nem fogyott el irgalma: 
minden reggel megújul. Nagy a te hűséged! Az Úr az én 

osztályrészem – mondom magamban –, ezért benne 
bízom. Jó az Úr azokhoz, akik benne reménykednek, akik 

hozzá folyamodnak. Jó csendben várni az Úr 
szabadítására." 
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Lelkipásztoraink:  Sóskuti Zoltán   BÁRMILYEN ÜGYBEN:  06-30-822-5435;     lp.rkeresztur@gmail.com  szabadnapja: kedd  
 Jani Lívia   BÁRMILYEN ÜGYBEN:  06-30-835-4917;  szoborka@gmail.com    szabadnapja: szerda  

   Gondnokunk:   Dr. Hajdú Csaba   30-618-7651  Urnatemetőnk nyitva tartása : vasárnap 8.00-12.00; kedd 15.00-18.30; szerda 9.00-11.00 illetve 15.00-18.30;  péntek 16.30-20.00 
ügyintézés: CSAK TELEFONON, MAILBEN Szabó Zsuzsánál  06-70-3216838  szzsueva@gmail.com 

 

„Áldott az Isten, a mi Urunk Jézus Krisztus Atyja, az 
irgalom Atyja és minden vigasztalás Istene, aki 

megvigasztal minket minden nyomorúságunkban, 
hogy mi is megvigasztalhassunk másokat minden 

nyomorúságban azzal a vigasztalással, 
amellyel Isten vigasztal minket.”  

(2Kor 1, 3-4) 



BEVEZETÉS 
Amikor valami nagy baj éri a hívő embert, rendesen, 

Istenhez fordul – mi reformátusok pedig azonnal Isten 
Igéjében keressük a válaszokat, a párhuzamokat.  

Több zsoltár, vagy a Jób könyve személyes mélységekben 
segítő lehet; nagy, társadalmi válságok idején pedig gyakran 
vesszük elő a különböző prófétai könyveket. Sok újszövetségi 
textus is eligazító lehet számunkra ilyenkor – vajon Jézus 
mond-e valamit ezekről…  

Most a Jeremiás Siralmaiból olvasunk egy részletet. Ez a 
könyv tényleg rettentő válságos időben íródott. Jeruzsálem 
falai, városa temploma romokban. Az egész város kifosztva, 
elnéptelenedve. Ezt senki nem hitte volna! (Csendesen 
jegyzem meg: kivéve azok, akik már a prófétáknak hittek és 
komolyan vették szavaikat!) 

Nyilván találhatunk párhuzamot ezzel a leírással – de 
minden párhuzam állításnál legyünk óvatosak! Ez AKKOR és 
OTT szólt. Ezért előbb az akkori és ottani helyzetben kell 
megértsük, hogy lássuk, mit mond ez ITT és MOST nekünk! 
[Az akkori bibliai szituáció magyarázata, annak 
egyedisége.]** 

 

1.) „ISTEN-ELŐTTISÉG” 
Jellemző e bibliai szöveg stílusára, hogy egyszerre a 

történet elmondása, feldolgozása, „kibeszélése”; így közben 
önreflexió (egy ember, egy nép nevében) is; Istenhez való 
imádság; és tanulságok, üzenetek megfogalmazása kifelé (az 
elhurcolt nép felé, az idegenek felé való kiszólásokkal). 

Az egészet átszövi az I S T E N - E L Ő T T I S É G : Isten 
mindenről tud, Istennek mindehhez „köze van”  – Isten elé 
állva lehetséges a mélységek igazi „feldolgozása” [**]. Ez 
már önmagában tanulság, példa. Most, a mi helyzetünkben ezt 
tesszük-e? Jellemez-e bennünket ez a fajta Isten-előttiség, hit, 
Felfelé figyelés, imádságosság? 

Egyáltalán kibeszéljük-e azt, ami látunk, ami történt? 
Jeremiás Siralmainak vannak erre nagyon erőteljes szavai (ez 
is tanulság lehet számunkra!): „Elvette békességemet, 
elfeledtem, mi a jólét. Már azt gondoltam: Nem lehet 
reménykednem és bizakodnom az Úrban! Üröm és méreg 
nyomorúságomra és hontalanságomra gondolnom; mindig 
erre gondol, és elcsügged a lelkem.”  

Hadd tegyek hozzá még valamit mindezekhez! A régiek 
valami ilyesmit értettek az istenfélelmen. Ami nemcsak azt 
jelenti, hogy Isten kezében vannak a dolgok, hanem azt is, 
hogy nincs a miénkben! Ez a válság ebben aláz meg minket, 

akik azt hittük, már mindent értünk, mindenhez értünk, 
mindent tudunk irányítani okos eszközeinkkel. 

Csak ezután, csak a harmadik részben, jön az első jele 
annak, hogy van remény a romok felett is: „De ha újra 
meggondolom, reménykedni kezdek..." Hát gondoljuk meg 
most mi is jobban – hogy eljussunk a REMÉNYIG! 

 

2.) ÖNVIZSGÁLAT, BŰNBÁNAT 
Ehhez azonban be kell járni egy nagy utat! Ahogyan 

Jeremiásnak és népének is nagy utat kellett végigjárni! Az 
Istenben hívő ember soha nem az Isten vádolásával kezdi a 
tragédia idején! (De sokan így kezdik – és ebbe bele is 
ragadnak…[**])  Van egy lelki lecke, lelki munka, amit 
mindig el kell végezzünk. Ez pedig az önvizsgálat útja: 
Hogyan éltem, miként gondolkoztam, miért futottam, mi 
foglalkoztatott…? 

A mostani válságnak is egy fontos kérdése felénk: vajon 
megbecsültük-e azt, amink van? Sőt: értékeltük-e, (jól) 
éltünk-e vele? Jeremiás idején is kérdés volt ez: vajon 
megbecsülte-e a nép kiválasztottságát, élt-e ennek 
lehetőségével, feladatával, vigyázott-e templomára…? 

Minden tragédia, ami velünk vagy körülöttünk történt 
alkalom a megállásra, csendre, befelé és felfelé figyelésre. 
(Éppen ez a szörnyű csapda a médiával túlterhelt 
világunkban: hogy a figyelmünket kintre hívják – és sajnos 
ott is ragad…! [**]) A lélek alázatos Istenhez fordulása ez, a 
bűnbánat ideje. Egyfajta kijózanodás: „Istenem, mit is 
csináltam eddig…?” 

Ahogy egyszer Sarkadi Nagy Pál fogalmazta: a tragédiák 
mindig a túlélőkért vannak, azért engedi meg Urunk… 
(Olvassuk el ezzel a szemmel Jézus szavait két korabeli 
tragédiáról – Lk 13 elején!) Nekünk van kihez fordulni 
bűnbánatunkkal: ahhoz az Úrhoz, aki „bővölködik 
megbocsátásban”! (Ézs 55) 

 

3.) MEGTÉRÉS (OK-OSKODÁS HELYETT) 
A babiloni fogság idején Isten népe azt élte meg, hogy 

bűneik, engedetlenségeik következménye a tragédia. Így adja 
elénk a Szentírás.  Ám itt is vigyázzunk ezt bármire a mi 
időnkben alkalmazni. Ne okoskodjunk okoskodva az okokat 
magyarázva!  

Két okból is illő az óvatosság bűn és tragédia között 
párhuzamot vonni. Először is azért, amit Jézus mond az 
előbb említett Lk 13-ban. Nem voltak a meghaltak 
bűnösebben (sem a túlélők bűntelenebbek!!!), hanem az a 
dolgunk, hogy ezt látva megtérjünk! Másodszor, jó szem 
előtt tartani mindig: ha Isten bűneink szerint bánna velünk, 

már rég nem élnénk. Jaj lenne nekünk, ha Isten „átállna 
adok-kapok üzemmódba”! 

Már Jeremiás idejére is igaz (de Mózes érckígyójának 
felemelésekor vagy éppen a Bírák könyvében is igaz volt): 
Isten a népe megtéréséért engedte meg a mélységet, mert volt 
mindig maradék, aki megtérhetett! A Siralmainak 3. részének 
ez a felirata: „Harmadik ének: A kegyesek szenvedése és 
annak értelme”. Ilyen mondatokat találunk benne: „Szeret az 
Úr, azért nincs még végünk, mert nem fogyott el irgalma 
minden reggel megújul. Nagy a te hűséged! Az Úr az én 
osztályrészem – mondom magamban –, ezért benne bízom. Jó 
az Úr azokhoz, akik benne reménykednek, akik hozzá 
folyamodnak. Jó csendben várni az Úr szabadítására.” 
(JerSir 3,22-26) 

Aztán majd jön Ezsdrás és Nehémiás időszaka, felépül újra 
a templom… Milyen más onnan visszatekinteni a szörnyű 
időkre...! Onnan nézve értelmet kaptak az események – még 
ha fájdalmas emlékek is. 

Lehet sok más haszna, gyümölcse személyes és közösségi 
mélységeinknek (ezt ritkán látjuk előre!), de a megtérésünk, 
az Úrhoz való szorosabb odafordulásunk már önmagában is 
elég – hiszen nincs ennél fontosabb! 

 

4.) A VIGASZTALÓ ISTEN KERESÉSE 
 „Szörnyű mélyre süllyedt, nincs vigasztalója.” – sóhajt 

Jeremiás. Milyen fájdalmas mondat ez…! Már az eleje is 
borzasztó kemény belátás – de ez együtt a vigasztalansággal 
nagyon elkeserítő…! Hát nekünk mélységünkben van 
vigasztalásunk?  Sőt, inkább így kérdezem: Mit mutat a 
hozzáállásunk, szavaink, belső nyugalmunk vagy 
nyugtalanságunk, reményünk vagy csüggedésünk? 

Azonban lássuk meg azt is, amint kimondja Jeremiás ezt a 
súlyos mondatot, máris kereste a vigasztaló Istent – hiszen 
Előtte mondta el! (Eszembe jut erről az azóta már megtért 
hívő énekesnő, aki dalában ezt énekelte: „kinek mondjam el 
vétkeimet, Istenem…”. Már akkor magamba mondtam: „hát 
Istennek, épp neki”. Előtte kérdezte, neki mondta el… Így 
lett ez a szomorú dal imádsággá…) 

Így nevezi Jézus a Szentlelket: „ama Vigasztaló”. Milyen 
nagy dolog, amikor szétárad lényünkben, annak legmélyéig 
Isten Vigasztaló Lelke! 

Minden imádság, legyen az egészen kétségbeesett is, a 
vigasztalódás felé indulás kezdete. Csak maradjunk benne az 
imában, ebben az „Isten-előttiségben”! 

A 2Kor 1,3-4 szavaival fejezem be: (ld. az első oldalon!] 
 

 Sóskuti Zoltán lp. 


