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  Köszöntés 

  Kezdő ének: 274 („Ki Istenének átad mindent…”) 
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  Imádság 

 

  Igehirdetés előtt: 370:2  

(„Te , szentségnek új világa…”) 
 

  Alapige (ld. középen  ) 
 Igehirdetés  

(ld: a lap közepén kezdve, illetve a túloldalon) 
 

  Csendes imádság 

  Imádság 

  Miatyánk 
 

  Hirdetések (ld. jobb oldalon  ) 
 
  Születésnaposok köszöntése 

 
 

  Záróének: 134 („Úrnak szolgái mindnyájan…”) 

 Áldás 

  HIMNUSZ (imádságként) 

 





  GYÜLEKEZETI HÍREINK: 

 

 Beszámoló a presbiteri gyűlésről: 
- Presbiteri döntés alapján a Templomi 
szabályzatunk egyelőre érvénybe marad – a 
Testvérek türelmét, megértését és egymásra 
figyelését köszönjük!  
- Kérünk a temetésekhez férfi segítséget (65 év 
alatt), információért érdeklődni Sóskuti Zoltán 
lp-nál lehet. 
- Beosztott lelkészi lakhatásról… 

 
 Megszületett Sebők Samu – Isten éltesse 

családjával együtt!  
 Július 19. Erdő Péter Bence keresztelője lesz 
 Július 26. Templomunk felszentelésének 20. 

évfordulója – Rákosligeti küldöttséggel együtt 
emlékezünk 

 Szerdán 9 órától  Bibliaórát tartunk.  
 Pénteken 5 órától  Ancora IFI. 
 Köszönjük a temető ügyeletesek szolgálatát!  

 
 
 

Az Úr legyen gyülekezetünk őriző Pásztora! 
 

 

 

  O L V A S M Á N Y :  1 M Ó Z  3 2 , 1 - 2 2  

  A L A P I G E :  1 M Ó Z  3 2 , 2 3 - 3 3  
 

23 De fölkelt még azon az éjszakán, fogta két feleségét, két 

szolgálóleányát és tizenegy gyermekét, és átkelt a Jabbók-

gázlónál. 24 Fogta és átvitte őket a patakon, majd átvitte 

mindenét, amije volt. 25 Jákób pedig ott maradt egyedül. 

Ekkor Valaki birokra kelt vele, egészen hajnalhasadtáig. 

26 De látta, hogy nem bír vele, ezért megütötte a csípője 

forgócsontját, úgyhogy kificamodott Jákób csípőjének 

forgócsontja, miközben vele birkózott. 27 Akkor ezt 

mondta Jákóbnak: Bocsáss el, mert hajnalodik! Ő azt 

felelte: Nem bocsátlak el, amíg meg nem áldasz. 28 Ekkor 

megkérdezte tőle: Mi a neved? Ő így felelt: Jákób. 29 Erre 

azt mondta: Nem Jákób lesz ezután a neved, hanem Izráel, 

mert küzdöttél Istennel és emberekkel, és győztél. * 30 

Jákób azt kérte: Mondd meg nekem a nevedet! De ő így 

válaszolt: Miért kérded a nevemet? És megáldotta őt. 31 

Jákób Penúélnak nevezte el azt a helyet, és ezt mondta: 

Bár láttam Istent színről színre, mégis életben maradtam. * 

32 Már sütött a nap, amikor átkelt Penúélnál, és sántított 

csípőjére. 33 Ezért nem eszik meg Izráel fiai mindmáig a 

csípő forgócsontján levő inat, mert ütés érte Jákób 

csípőjének forgócsontján az inat.  
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… mit ismersz fel, és mit ismersz el magadból? Ki vagy Te? … 

Ma egy olyan történetbe hívlak bele titeket, amiben szintén 

elérkezett az ideje a nagy életrendezésnek. … hogyan lesz a 

mindent is maga módján megoldó csalóból olyan ember, aki 

teljesen Istenre bízza magát! 

[A név kötelez, avagy a történetem én vagyok] 

… Mi a neved? Jákób, aki megragad, mint az ikertestvére 

sarkát, a születésekor; aki kitúr, mint az elsőszülöttségi jogból a 

bátyját, Ézsaut. A csaló, aki az anyja, Rebeka tanácsára az 

elsőszülöttségi joggal együtt járó atyai áldást is kicsalta az 

apjától. Aztán menekült el messzire, a nagybátyjához, 

Lábánhoz, az ikertestvére bosszúja elől. Hiszen gyakorlatilag az 

akkori szemmel nézve kisemmizte őt. Az elsőszülöttségi jog, az 

atyai áldás, minden földi és égi jónak az öröklése is. … Mit hoz 

Jákóbnak a menekülés? Újabb csalások, alkudozások sorozatát. 

Abban a 20 évben amíg távol van testvérétől, kölcsönösen 

átverik egymást a nagybátyjával, Lábán előbb a másik lányát 

adja feleségül Jákóbhoz, mint akit megígért neki, majd Jákób 

trükközik egy sort az állatállománnyal, hogy a saját vagyona 

gyarapodjon jobban. Ami még súlyosabb, a csaló maga sem hisz 

többé feltétlenül senkinek, és nem bízik feltétlenül senkiben 

sem. Istennel több ponton is találkozik – különös látomása van, 

ígéretet kap (ő is az apjának és nagyapjának adott ígéret 

hordozója lett, Isten nem hagyja el őt, megőrzi és visszahozza a 

szülőföldjére), de nem tud bizalommal ebbe az ígéretbe 

kapaszkodni. Elismeri, hogy valami fontos történt, de 

hozzáteszi, HA valóban így lesz, akkor lesz az Úr az ő Istene is. 

E mellett ki is tart – ha probléma adódik, látjuk Istenhez szólni, 

fohászkodni és ezzel együtt olvassuk rögtön a terveit is, a 

kiskapus megoldásokat is. Jákób, a csaló, a menekülő, a mindig 

készenlétben levő, soha meg nem pihenő ember, aki a saját 

életének ura akkor is, amikor éppen Isten szavának 

engedelmeskedik. 

… Mi a mi történetünk? Mi az a batyu, ami soha ki nem kerül a 

csomagunkból? Mi a mi elásott konfliktusunk, sebünk, jelzőnk? 

Amivel megtanultunk együtt élni, ami azonban mégis minden 

napra rá tudja nyomni a bélyegét? Mi a neved? Jákób ez a 

nevem, a névvel együtt pedig vagyok számtalan történetet, 

konfliktust, sebet, terhet viselő ember. Ez vagyok én. 

[Isten színe előtt] 

Jákób, aki ott áll a rendezendő konfliktus kapujában. A 20 éve 

nem látott ikertesó kevésbé barátságos 400 fegyveresével jön 

elébe, hogy köszöntse. Az elmormolt imádsága után, a szokásos 

kiskapus lefizetős módszerrel készül – kettéosztja népét, 

mindenét, hátha így a fele megúszhatja, egy rakat ajándékot 

küld előre, meg egy nyájas, manipulatív, behízelgő 

magyarázatot: Szolgádé, Jákóbé, aki ajándékul küldi uramnak, 

Ézsaunak. (1Móz 32,19). Szolga az úrnak? Ha eddig nem lettünk 

volna biztosak abban, hogy Jákób lelke nincs rendben, akkor ez 

egyértelművé teszi. Lefizetés és behízelgés, a testvére előtt 

megalázkodás, hátha meghatja. Micsoda szalmaszál-

biztosítékok ezek! Nem csoda, hogy Jákób fél és félelmével 

egyedül akar maradni, ott, ahol a part szakad, a régi és az új, az 

elhagyott és a megígért határán. 

Ez a fordulópont, ahonnan vissza már nem lehet menni, de előre 

így nem tud az ember. Mert itt derül ki, hogy Jákóbnak 

elszámolnivalója van, de nem elsősorban Ézsauval. Hanem 

legfőképpen Istennel. 

A sötétségben, a kétségek legmélyén, a létbizonytalanságban, ott 

támad rá Valaki. A Biblia szűkszavú ezügyben, de nem is a 

pontos fizikai forgatókönyv érdekes számunkra. A héber nyelv 

szépen játszik itt a szavakkal – Valaki birokra kel (ábak) 

Jabbók-gázlónál Jákóbbal. Az ábak szó, belekapaszkodni, 

átkarolni jelentéssel is bír, így talán még inkább előttünk van, 

ahogy a harcolók összefonódva próbálnak győzedelmeskedni. 

Jákób most sem enged! Nem tud veszíteni, még Istennel 

szemben sem! Nem, addig amíg van esélye, mindent maga akar 

intézni: ahogy eddig is, nem Isten eszköze volt, hanem Isten volt 

az ő eszköze.  

… Vajon nem vagyunk-e néha mi is így? Mindent a kezünkben 

akarunk tartani, s ha nem megy, megengedjük Istennek, hogy 

kipótolja a hiányunk? Vajon nem küzdünk-e olykor, s 

haragszunk akár mindhalálig is? Mert nem tudunk veszíteni, 

Istennel szemben sem. 

Jákóbnak egy maradandó sérüléssel együtt járó ütésre volt 

szüksége ahhoz, hogy helyére billenjen az élete – ha előttünk 

van a birkózó pár, és az, amint Jákób teljesen egyensúlyát, erejét 

veszti a csípőjét ért ütéstől, szinte láthatjuk azt, hogy egyetlen út 

maradt számára: minden megmaradt erejét összeszedve az 

ellenfelébe kapaszkodjon. A támadója hirtelen a mankója, sőt 

ahogy látjuk a megmentője lesz! Jákób még mindig önmaga – 

áldást akar mindenek előtt, előnyöket, biztonságot. De Jákób 

már felvállaltan önmaga, a csaló, a gyengébb, a segítségre 

szoruló. Az Istennel való tusakodásban Jákób végre 

megszületik, felismeri és elismeri mindazt, ami meghatározta, 

hogy minden arra szolgált, a maga ura legyen. De már nem 

megszerezni akarja, hanem megkapni az áldást – valóban attól, 

aki egyedül megadhatja! A neve kimondásával elismeri, hogy ő 

a gyengébb fél. A név ismerete ugyanis hatalmat ad az 

Ószövetségben a másik felett. 

Testvéreim! Jákób harca a jobb, békésebb, áldottabb életért a mi 

harcunk is! De az ő tusakodása vajon a miénk-e? Az emberi szív 

legeslegmélyén gyökerezik a függetlenség iránti vágy, a 

szabadságvágy – hogy valójában a magam ura legyek! 

Találkoztál-e már ezzel? Megharcoltad-e? Kicsiben, nagyban? 

Mert e nélkül nincs valós megbékélés Istennel, „ha a szív 

mélyén nem lenne lázadás, akkor Krisztusnak nem kellett volna 

meghalnia a kereszten”.  

[Újjászületés] 

Ott a Jabbók partján az új nappal együtt azonban nem csak 

megszületik, hanem újjá is születik egy élet.  

„Nem Jákób lesz ezután a neved, hanem Izráel, mert küzdöttél 

Istennel és emberekkel, és győztél.” (1Móz 32,29) Jákób már nem 

a csaló többé, új identitást, új személyazonosságot kap Istentől. 

Izráel szó szerint azt jelenti: Isten küzd, vagy aki, Istennel 

küzdött. Itt a név magyarázatában ott van a győzelem is. Jákóbot 

is meglephette rendesen. Legyőzni Istent? Hogyan? 

Szeretett Testvéreim! Ez a győzelem az, ami nekünk is 

elkészíttetett. Ez az a győzelem, amikor az ember felismeri és 

elismeri teljes kiszolgáltatottságát Istennek, és mégis minden 

erejével belé kapaszkodik. Az a pillanatnyi talajvesztett állapot, 

amikor a „legyen minden úgy, ahogy nekem jó” világkép 

megreped, majd összetörik, hogy észrevegyük a valóságot: Isten 

kezében vagyunk és jó helyen vagyunk ott! Ez a megtérés és az 

újjászületés, amikor valóban megbékélünk Istennel. 

Felismerjük, hogy az életünket valójában a saját terveink, 

akaratunk szerint irányítottuk, pedig a Szentháromság Isten a 

világ Ura. Elismerjük, hogy bármihez joga van, de felismerjük, 

hogy életre hív bennünket, szeretetből. Ehhez pedig az utat is 

megmutatta. Mert ha valaki Krisztusban van, új teremtés az: a 

régi elmúlt, és íme: új jött létre.  

Jákób egész életében, szó szerint minden lépésében hordozta 

ennek az éjszakának, harcnak az emlékét. Minden mozdulata 

arra emlékeztette, hogy ő már Izráel. Izráel, aki látta Isten arcát, 

aki tusakodott Vele, akit megsebesített, de meg is áldott az Isten. 

Ő Izráel, aki nem uralkodhat a titokzatos Valaki felett, aki nem 

árulta el a saját nevét. Ő Izráel – aki küzdött és győzött. Ő 

Izráel, aki hajnalhasadtával immár a család élére állva ment 

testvére elé, rendezni a konfliktust.  

Szeretett Testvéreim! Minden konfliktus mélyén ott húzódik a 

legnagyobb konfliktus, a legnagyobb kapcsolati szakadás az 

Istentől való elszakítottság. Mert ilyenkor a magam igaza, a 

magam érdeme, dicsősége, jussa, érzései, méltósága, sorsa… 

kerül előtérbe vagy a másik tette, hibája, bűne. Pedig valójában 

nem körülöttünk forog a világ, Krisztusban pedig értelmét veszti 

a magam igaza, a magam érdeme, dicsősége, jussa, érzései, 

méltósága, sorsa vagy a másik tette, hibája, bűne, mert 

mindannyiónknak csak Krisztus adhat igazságot Isten előtt is, 

méltóságot, új életet és valódi békességet: Istennel – 

önmagunkkal – egymással. Így, ha a „Ki vagy Te?” kérdésre, 

sebeinkből, konfliktusainkból, kudarcainkból válaszolunk, 

vegyük észre még mindig Istennel küzdünk! Tehát Krisztusért 

járva követségben, mintha Isten kérne általunk: Krisztusért 

kérünk, béküljetek meg Istennel! (2Kor 5,20) Előbb Istennel, aztán 

egymással! Ámen  
 jani lívia 


