
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ISTENTISZTELET LITURGIÁJA: 
 
 

  Köszöntés 

  Kezdő ének: 329:2 („Nem éltem még …”) 

  Keresztelés: Nyulasi Bernadett 

 

  Ének: KÉ 7 („Atyám, két kezedben …”) 

  Gyermekek az Úr asztala körül helyett 
 

  Fohász  

 Olvasmány (ld. középen  ) 

  Imádság 
 

  Igehirdetés előtt: 266:1 („Egek nagy Királya…”) 

 

  Alapige (ld. középen  ) 

 Igehirdetés (ld: a túloldalon) 

  Csendes imádság 

  Ráfelelő ének: 264:1-3 („Áldjad, én lelkem…”) 

  Imádság 

  Miatyánk 
 

  Hirdetések (ld. jobb oldalon  ) 

  Születésnaposok köszöntése 
 

  Záróének: 264:5 („Áldjad az Úr nevét…”) 

 Áldás 
 

  HIMNUSZ  

  GYÜLEKEZETI HÍREINK: 
Ha az Úr akarja és élünk…! 

 

 Beszámoló: Magvetők találkozója, Presbiteri gyűlés… 
8/2020. sz. határozat 

A presbitérium az érvényben lévő járványügyi szabályzat higiéniára 
vonatkozó előírásait érvényben tartja (ez továbbra is vonatkozik a 
liturgiás lap és az énekeskönyvek mellőzésére), ugyanakkor a 
gyerekistentiszteletek megtartását átmeneti jelleggel engedélyezi. A 
templom belső terében tartózkodók számára, így a gyerekeknek is, 
kötelező a maszk viselése. Belépéskor kötelező a kihelyezett 
kézfertőtlenítők használata. A presbitérium nyomatékosan kéri 
a gyülekezet minden tagját, hogy aki beteg, vagy a 
környezetében vírusfertőzéssel gyanús emberrel került 
kapcsolatba, vagy karanténban lévő személlyel találkozott, 
ne jöjjön a közösségbe, hanem otthonról online kövesse az 
istentiszteletet. Ha valaki részt vett az istentiszten és ezt 
követően derül ki, hogy koranvírus fertőzött, kérjük, hogy 
haladéktalanul értesítse az egyházközség vezetőségének 
valamelyik tagját. 
 

 Kedden 10 órától Baba-mama Kör!!!  
 Szerdán 9 órától  Bibliaórát tartunk.  

 Pénteken 16.30-tól a KonfIFI 
 Pénteken 18 órától  Ancora IFI 
 Hétfőn, 18.30-tól Biblia Kör Vezetők alkalma 
 Kedden, 19.30-tól Balogh Lázár doktori koncertje a 

Zeneakadémián. Érdeklődni nála! 
 Terveink szerint október 4-én Munkatársi Csendes 

Délutánt tartunk 
 Köszönjük mindazoknak, akik az adójuk 1%-t a 

gyülekezet alapítványának ajánlották: a tavalyi évből 
642 ezer forintot kapott az alapítvány! 

 Köszönjük a segítséget a tegnapi pakolásban! Még 
szükség lesz ilyen segítségre az új bútor érkezése és a 
lomtalanítás előtt. Kérjük figyelni a gyülekezeti 
naptárban/facebookon az időpontot. Infó: Szabó 
Zsuzsánál (06-70-3216838) 

 A faháznál lévő régi bútorok elvihetők keddi napokon 
15-18 között. 

 A KonfIFI-Ancora Hétvégét kénytelenek voltunk a 
járvány miatt újra lemondani… 

 Akinek karantén alatt volt a születésnapja, elviheti 
köszöntő lapját a kijáratnál névsorba rendezve kitett 
lapokból… 
 

Az Úr legyen gyülekezetünk őriző Pásztora! 

  O L V A S M Á N Y :  É Z S  4 3 , 1 - 1 3  

1 De most így szól az Úr, a te teremtőd, Jákób, a te formálód, Izráel: 

Ne félj, mert megváltottalak, neveden szólítottalak, enyém vagy! 2 Ha 

vízen kelsz át, én veled vagyok, és ha folyókon, azok nem sodornak el. 

Ha tűzben jársz, nem perzselődsz meg, a láng nem éget meg téged. 3 

Mert én, az Úr vagyok a te Istened, Izráel Szentje, a te szabadítód! 

Kárpótlásul adom érted Egyiptomot, Etiópiát és Szebát adom 

helyetted. 4 Mivel drágának tartalak és becsesnek, és mivel szeretlek, 

embereket adok helyetted, életedért cserébe nemzeteket. 5 Ne félj, 

mert én veled vagyok! Napkeletről visszahozom gyermekeidet, és 

napnyugatról összegyűjtelek. 6 Ezt mondom északnak: Add ide! – és 

délnek: Ne tartsd fogva! Hozd ide fiaimat a messzeségből, leányaimat 

a föld széléről, 7 mindenkit, akit rólam neveztek el, akit dicsőségemre 

teremtettem, formáltam és alkottam. 8 Hozd ki a népet, amely vak, 

pedig van szeme, és süket, pedig van füle! 9 Gyűljön egybe minden 

nép, jöjjenek össze a nemzetek! Ki tudja közülük megmondani és 

tudtunkra adni, hogy mi volt régen? Állítsák elő tanúikat, bizonyítsák 

igazuk, hogy aki hallja, azt mondja rá: Úgy van! 10 Ti vagytok a 

tanúim – így szól az Úr –, és az én szolgám, akit kiválasztottam, hogy 

megismerjetek, higgyetek bennem, és megértsétek, hogy csak én 

vagyok. Előttem nem lett isten, és utánam sem lesz! 11 Én, én vagyok 

az Úr, rajtam kívül nincs szabadító. 12 Én mondtam meg, hogy 

megszabadítalak, én hirdettem, nem valami idegen isten. Ti vagytok a 

tanúim – így szól az Úr –, hogy én Isten vagyok. 13 Ezután is csak én 

leszek! Nincs, aki kezemből kiragadjon, ha én cselekszem, ki 

másíthatja meg?  

  A L A P I G E :  É Z S  4 3 , 1 0 - 1 3   
( l d :  k i e m e l v e )  
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Mitől féltek? Mi rémiszt meg titeket igazán? Ha a 

történelemre nézünk, legyen szó akár a miénkről, akár 

másokéról, bizonyára felfedezzük, a félelem milyen rossz 

tanácsadó. Meggondolatlan szövetségek vagy pont, hogy 

háborúk kezdődnek így, olyan cselekedetek, amikre 

később aligha gondolhat büszkén az ember. A félelem 

nem jó tanácsadónak. Ezt nem nehéz felismerni másokon, 

de elismerni magunkkal kapcsolatban már annál inkább. 

Nem szeretünk kiszolgáltatottá válni, vakká és süketté, 

akiknek valamiért nincs hatalmuk az életük felett. A 

félelem nem jó tanácsadónak, de lehet jó emlékeztető 

számunkra. Emlékeztető arra, hogy az élet nagy kérdéseit 

tekintve valóban vakok és süketek vagyunk, hogy nem 

tudunk mindent kézben tartani, megmondani, felmérni. 

Ahogy a keresztelőben is elhangzott, olyan világban 

élünk, ami szinte minden pillanatban bizonyítékkal szolgál 

erre: ember, ha őszinte vagy, fogalmad sincs, nem csak 

arról, hogy mi lesz holnap, de arról se, hogy mi lesz két 

perc múlva.  

A mai igénk eredetileg is egy vak és süket népnek szólt 

vigasztalásként, bátorításként. Az örömhír, ami szólt, hogy 

olyan Istenünk van, aki előbb lép, mint bárki tenné. Aki 

Isten voltát azzal bizonyítja, hogy mindaz, amit mond, 

valóra válik. Mindaz, amit ígér beteljesedik. Ez az ígéret 

pedig nem más, mint a szabadítás, az élet helyreállítása. 

Hangozzanak ma nekünk is, sokszor szintén vakoknak és 

süketeknek, vigasztalásként, vagy ha épp nem félünk, 

megerősítésként, útjelzőként az ézsaiási igék! 

Szeretett Testvéreim! Biztasson bennünket ma az, hogy 

Isten egyedüli Úrként még mindig cselekszik a 

történelemben, az üdvtörténet folytonossága ma is Isten 

végtelen szeretetéről beszél számunkra. Biztasson az, 

hogy Isten a mi személyes élettörténetünkben is be akar 

mutatkozni, mint szabadító Isten. Bátorítson bennünket az, 

hogy mi pedig tanúi lehetünk mindennek, Neki! 

 

Ézsaiás egy olyan népnek hirdeti Isten üzenetét, akik 

fogságban élnek. Nem tudják úgy élni a hitüket, ahogy azt 

az atyáiktól tanulták, még akkor sem, ha szeretnék ezt 

megtenni: hiszen távol vannak Jeruzsálemtől, a 

templomuktól. Nincs lehetőség az Isten házába menni, 

nincs lehetőség áldozatot bemutatni, azaz úgy ápolni a 

kapcsolatot Istennel, ahogy a törvény előírja. Istent 

távolinak gondolják. Mintha megfeledkezett volna róluk. 

Ami van: idegen kultúra, más istenek tisztelete, 

kiszolgáltatottság. De az Úr, aki azt mondja, rajta kívül 

nincs más Isten, látja mindezt és szétfeszíti az emberi 

kereteket: idegen földön is szól, sőt, készíti az utat, 

hazafelé. 

Az üdvtörténet, arról szól, hogy Isten mit végez azért, 

hogy az ember kapcsolatban lehessen vele és ilyen módon 

örökké élhessen. Ez a cselekvéssorozat azonban néha úgy 

tűnik Isten választott népe számára, mintha véget ért 

volna. Vissza tudnak emlékezni arra, Isten mi mindenen 

vitte őket keresztül, hogy egykor megszabadította őket egy 

másik nagy fogságból, Egyiptomból. Hogy adott 

törvényeket, útjelzőkként, hogy eligazodjanak az életben. 

Hogy számtalan csatában és háborúban vezette őket, hogy 

megtartotta a népet, de mi van most? Most ez csak az a 

kognitív tudás, aminek a logikája az diktálja: nem 

törődtem Istennel, bűnhődnöm kell. De meddig még? 

Tényleg Jeruzsálemben maradt az Isten? Lemondott 

rólunk? 

… vajon hányszor hangzik jelen korunkban, közöttünk is: 

meddig még? Hol van ilyenkor az Isten? Percről percre 

növelve a kísértését annak, hogy valami mással pótoljuk ki 

az Isten alakú űrt az életünkben. 

Isten azonban nem mondott le a népéről. Isten azonban 

nem mondott le rólunk sem. Azt mondja: Én, én vagyok az 

Úr, rajtam kívül nincs szabadító. Előttünk van egy 

tárgyalás képe, ahol az a kérdés: ki az élet ura? Ki a valódi 

Isten? Az egyik oldalon ott áll az Úr, a másik oldalon az 

emberek alkotta istenek állnak. Felsorakoznak a tanúk. 

Képzeljük el! Ha mi is nézőként ott ülnénk a 

tárgyalóteremben, látva a tanúkat talán eldöntöttnek 

látnánk a kérdést. Az Úr mellett olyanok állnak, akik 

elvesztették a reménységüket, akiknek Isten tényleg 

történelemmé vált, hagyománnyá, akik maguk sem látták, 

hallották eddig Őt. Isten mégis velük bizonyítja istenségét. 

Mert a látszat ellenére nem mondott le róluk, rajtuk 

keresztül mutatja meg a hatalmát azzal, hogy hazavezeti 

őket Babilon földjéről Jeruzsálembe. Pusztán a létezésük, 

hogy élik az életüket és ezzel beteljesedik rajtuk, amit 

Isten ígért, tanúságtétel. Mert nincs más az egyetlen élő 

Istenen kívül, akinek a szabadítása ilyen valóságos, akinek 

az ígéretei így megállnak. Az üdvtörténet minden látszat 

ellenére nem ért véget ott és akkor a fogságban és nem ért 

véget most sem, még mindig Isten a világ, a történelem 

Ura!  

 

Mit jelent mindez számunkra a gyakorlatban? 

1. Vizsgáljuk meg magunkat, szeretett Testvéreim! Kiben, 

miben bízunk leginkább? Mire építkezünk? Akkor, amikor 

mindaz, ami a nagyvilágban, kishazánkban, vagy a 

személyes életünkben történik, és ijesztővé válik, mire 

nézünk? Mi az alap az életünkben? Ahogy Ézsaiás 

elképzelt tárgyalásán, úgy a mi személyes életünkben is, 

Istenen kívül minden más csak trónbitorló, aki elnémul, ha 

az élet kérdéséről van szó!  

2. Isten ma is szabadító Isten, akinek terve van az 

életünkkel, és ez a terv szorosan Hozzá kapcsol bennünket 

– már akkor drágának és becsesnek tartotta az életünket, 

amikor még semmit se tettünk érte! (Nagyon világosan 

beszél erről számunkra Krisztus keresztje!) Istennek 

nincsenek illúziói az emberről: tudja, milyen nyakasok 

vagyunk. De mint Hozzá tartozókról, rólunk is kimondja: 

Ő alkotott, formált bennünket, a legnagyobb szeretettel, 

hogy az életünk Róla beszélhessen, aki maga a szeretet és 

igazság. Önmagadban is értékes vagy! 

3. Tanúként hív bennünket! Mindannyiónkat! Elég 

cinikusan szoktuk mondani, hogy mindenki jó valamire: 

valaki példaként áll elénk, mások meg úgy, hogy nem kell 

csinálni. Nos, Isten nem ilyen tanúként gondol ránk! 

Hanem olyan tanúként, aki megtapasztalja és átéli, hogy 

bár ő maga sokszor tehetetlen az életével kapcsolatban, de 

olyan Istenhez tartozik, aki mindenek felett áll. Ezért 

örömmel engedelmeskedik neki! Az élet minden területén, 

egyre inkább, mert ha Isten cselekszik, ki másíthatná azt 

meg? Szeretett Testvéreim, hogy vagyunk a hétköznapok 

kihívásaival?  

 

Hol van Isten? Közelebb, mint gondolnánk! Mi még ki 

sem mondtuk a kérdésünket, ő válaszol. Még fel sem 

sóhajtottunk, már átölelt. Legyünk a tanúi ennek! Ismerjük 

meg, higgyünk benne, és döntsünk végleg mellette, mert 

rajta kívül nincs szabadító – se előtte, se utána nem lett 

Isten. 

Ámen 
 jani lívia 


