
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Olvasmány:
Zsolt 73, 12-28 (kapcsolódjunk bele egy bensőséges imádság részletébe!)
 1,35
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  GYÜLEKEZETI HÍREINK: 
 

 Szeretettel köszöntjük Bíró Botond, 

mátyásföldi lelkipásztort és Dr. Pecsuk Ottót, 

a KRE-HTK képviseletében. 

 Forgács Jánosné sz. Mészáros Anna temetése 

nov. 11-én, szerdán 14 órakor lesz. 

 Továbbra is gyűjtjük az adományokat a 

gyülekezet mindenkori másik lelkésze 

lakására! 

 A Presbiterium döntése alapján, a vírus 

helyzet súlyosbodására való tekintettel, 

illetve a közösségünkben lévő mind több 

sajnálatos megbetegedések miatt, nehéz 

szívvel jövő héttől bezárjuk 

Templomunkat.Urnatemetőnk egyelőre az 

eddigi rendben működik tovább. Hétközi 

alkalmaink megtartásáról a csoportok 

vezetői döntenek. 

 Köszönjük az Anonim Kertészeink 

szolgálatát! 

 Külmissziói Híradó – ingyenesen 

megrendelhető újság 

 A Kettőspont adventi számához szeretettel 

várjuk írásaitokat, bármilyen témában, amely 

gyülekezetünk életéhez illetve 

mindennapjainkhoz kapcsolódik. És persze 

várjuk, hogy írjatok arról, hogyan készültök 

Adventre, Karácsonyra, vajon hogyan fogunk 

ünnepelni „távolságtartással”? Határidő: 

november 15. (refkeresztur@gmail.com)  

 Talált tárgyak átvehetők a kijáratnál! 

Az Úr legyen Gyülekezetünk őriző pásztora!  
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Vigasztaljátok, vigasztaljátok népemet! – mondja Istenetek.  Beszéljetek 

szívhez szólóan Jeruzsálemmel, és hirdessétek neki, hogy letelt rabsága, 

megbűnhődött bűnéért, hiszen kétszeresen sújtotta az Úr keze minden 

vétkéért… Miért mondod ezt, Jákób, miért beszélsz így, Izráel: Rejtve 

van sorsom az Úr előtt, nem kerül ügyem Isten elé. Hát nem tudod, hát 

nem hallottad? Örökkévaló Isten az Úr, ő a földkerekség teremtője! Nem 

fárad el, és nem lankad el, értelme kifürkészhetetlen. Erőt ad a 

megfáradtnak, és az erőtlent nagyon erőssé teszi.  Elfáradnak és 

ellankadnak az ifjak, még a legkiválóbbak is megbotlanak. De akik az 

Úrban bíznak, erejük megújul, szárnyra kelnek, mint a sasok, futnak, és 

nem lankadnak meg, járnak, és nem fáradnak el. 
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1.Mindannyian vigasztalásra szorulunk:Amikor mai 

alapigénk első szavai - Vigasztaljátok, vigasztaljátok népemet! - 

elhangzanak, akkor nagyon is aktuálisak a választott nép 

életében: a nép már két generáció óta fogságban van a Babiloni 

birodalomban. Mindez pedig azt jelenti, hogy a jeruzsálemi 

templomot lerombolták, a nép tagjait idegen földre hurcolták, és 

kényszermunkára, gyakran kényszer katonaságra küldik, és szinte 

semmilyen esély ne látszik arra, hogy ebből a helyzetből 

megszabadulnának. Ezt pedig gyász Izrael életében, melyben 

nemzeti identitásukat, egzisztenciájukat, hazájukat, és a hitük 

alapját és kapcsolópontját vesztették el.  
Ahogy magunk előtt látjuk Izrael népét, olyan sok apró részlet 

nyomhatja meg bennünk az érzéseink piros gombját: én is ezt 

érzem, én is fájdalmon, gyötrődésen megyek keresztül. Ha csak 

erre a furcsa, különös évre gondolunk, mennyire vigasztalásra 

szorul ez a világ a járvány és hatásai miatt! Talán te is küzdesz  a 

vírus problémákkal. És olyan jó lenne, őszintén szívből elhinni, 

hogy minden rendben lesz... De valahogy mind tudjuk, mind 

érezzük, hogy nem lesz mindig minden rendben. Hiszen sokan 

ezért vagytok ma itt! Mert az elmúlt évben nem volt minden 

rendben… És most talán úgy érzitek már nem is lesz… Mert ti is 

átéltétek a próféta és a zsoltáros szavait: az ember élete, mint a 

fű… elszárad a fű, ha megfújja a szél, és helyét sem lehet 

felismerni, ha végigsöpör rajta. Mikor ezt megtapasztaljuk - mert 

mindannyian megtapasztaljuk, hiszen hosszabb vagy rövidebb 

ideje mind magunkkal hordjuk a gyász fájdalmát -, akkor igazán 

megértjük, hogy mennyire vigasztalásra szorult lény az ember. És 

ez nagyon fáj. Lelkileg is, testileg is. Fáj, mert már nem lesz 

minden rendben, nem lesz még egy esély. És fáj, mert tudod, 

hogy ez számodra pont úgy elkerülhetetlen, ahogy szeretteid 

számára elkerülhetetlen volt. Ez a tudat, ez az érzés pedig 

rámutat arra, hogy mennyire szükségünk van a vigasztalásra! 

Mennyire szükségünk van rá, hogy ahogy Izraelnek megígérte 

Isten ebben az igében a vigasztalást, úgy nekünk is megígérje. 

Izrael reménytelen helyzetére Isten ezzel az igével válaszolt. 

Mikor Jézus a haláláról és mennybemeneteléről beszél, 

Vigasztalót ígér a tanítványoknak. Nekünk vigasztaló Urunk van!  

2.Mennyire távoli Isten, ha csak kérdezzük, de nem 

hallgatjuk meg a válaszát: Kérdés, hogy mi hogy állunk ehhez 

az elkészített vigasztaláshoz! Hogy elfogadjuk vagy elutasítjuk 

azt? Hogy hasonlóak leszünk-e Izrael népéhez, akik veszekedni 

kezdtek Isten prófétájával, mikor ő vigasztalást és szabadulást 

ígért a fogságban gyászoló népnek. A legtöbb kutató szerint a 

prófétai hagyomány nem jegyezte le Izrael szkeptikus kérdéseit 

Isten ígéreteinek hallatán, csupán a próféta válaszát írta meg az 

utókornak: Izraelnek meg kell értenie, hogy minden nép és 

birodalom élete Isten kezében van. Azért kerültek fogságba, mert 

engedetlenek voltak, és bár sokáig tartott bűnhődésük, Isten most 

meg akarja szabadítani őket. Mert nem hagyta el őket! Hiába 

mondják ezt, nincs igazuk, Isten gondviselő és vigasztaló. Csak 

másképp, mint ők gondolják...  

Amit ebben az igében nagyon világosan látnunk kell: az emberben, 

amíg él újra és újra kérdések merülnek fel Isten cselekedeteivel 

kapcsolatban. Van, aki bevallja, van, aki nem. A tanítványok 

odamentek Jézushoz mikor leomlott egy torony Silomában, és választ 

követeltek tőle: miért haltak meg ezek az emberek, miért engedte ezt 

meg Isten? Testvérek! Sokszor szeretnénk hinni, hogy mi nem 

ilyenek vagyunk. Sokszor úgy érezzük, hogy nem szabad ilyennek 

lennünk. Sokszor vívódunk, mert nem merjük kimondani, de 

bennünk vannak a kérdések: Ha ilyen helyzetbe kerülhettem, ha 

ennyit küszködök, hogy mondhatja Isten, hogy ő gondot visel? Hogy 

mondhatja, hogy gondot visel, hiszen járvány van? Hagyta, hogy 

ilyen helyzetbe kerüljek, akkor hogy mondhatja, hogy majd Ő 

megvigasztal? A mai istentiszteletre azért hívtunk benneteket, hogy 

együtt egymás kezét fogva álljunk bele ennek a fájdalmába és együtt 

keressünk vigasztalást, és megmutassuk nektek azt a vigasztalást, 

amit Krisztusban találtunk. De ehhez az kell, hogy őszintén 

beszéljünk, hogy  együtt is kimondjuk őszintén, amit érzünk, hogy 

mennyire fáj, mennyire dühítő, mennyire elfogadhatatlan, megrázó, 

megalázó és kétségbeejtő az ember legnagyobb nyomorúsága, a 

halandóság. A mai istentisztelet azért van, hogy ne csak azt mondjuk, 

amit illik. Hogy ne kelljen úgy csinálni, mintha a hitünk ezt mindig 

könnyedén átvészelné. Vagy ha nem hiszünk, ne kelljen úgy csinálni, 

mintha mindazt, amit a papok beszélnek, el tudnánk fogadni… 

De a mai istentiszteletre azért is hívtunk titeket, hogy az Igébe, mint 

egy éles tükörbe együtt nézzünk bele: és meglássuk azt, amire a 

próféta is figyelmezteti Izrael népét, mikor Istent kérdezi, de nem 

figyel rá, hogy kicsoda Isten. Isten hatalmas, teremtő, mindent 

fenntartó Atya, aki mint pásztor terelget minket, sőt ölébe is vesz! 

Isten az, aki egyetlen lehelletével el is pusztíthatna minket – ezt 

olvastuk -, de Ő az élet lehelletét akarja nekünk adni! Látjuk ezt? 

Értjük ezt, testvérek? Figyelünk Isten válaszára?  

3.Mennyire közel jön hozzánk mégis Isten az Ő vigasztaló 

válaszában: A próféta figyelmezteti Izraelt a fogságban, a gyászban, 

a fájdalomban ne csak a kérdésekig jusson el, hanem vegye észre 

Isten válaszát is. Vegye észre, hogy mennyire kicsiny is valójában - 

mint a vízcsepp, mint a homokszem -, és értse meg, mekkora dolog, 

hogy kicsinysége ellenére a hatalmas Isten mégis vigasztalást és 

szabadulást szerez neki! Hogyan? Két úton is: először úgy, hogy 

megszabadítja őket Babilonból, másodszor pedig úgy, hogy 

megjelenik az Úr dicsősége, Jézus Krisztus, aki szabadulást szerez 

nekik és nekünk is a halál fogságából. Ezt az ígéretet hordozza a 

vigasztalás, amit a fogságban lévő Izraelnek hirdet a próféta. 

A gyászban, a fájdalomban, a veszteségben van harag, van düh, és 

van egy szétfeszítő tehetetlenség érzés. És ebben a dühben, haragban 

sajnos sokszor Istennel is harcba szállunk. Nem azért, mert akarunk. 

De azért, mert nem tudunk mit kezdeni a fájdalmunkkal, a 

tehetetlenségünkkel, azzal, hogy nem értjük, miért engedi meg 

mindezt Isten. Sokszor még évek múltán sem. De fontos, hogy ma 

meghalljuk a próféta szaván keresztül az ige figyelmeztetését: Isten 

hatalmas, mi pedig kicsinyek vagyunk, és Ő mégis odafordul 

hozzánk. És még fontosabb, hogy meghalljuk ennek a jól ismert 

Igének az örömüzenetét: bár Isten hatalmas, mi kicsinek vagyunk, és 

sokszor nem is figyelünk arra, hogy ki Ő, mikor kérdezzük Őt. Ő 

mégis odahajol hozzánk, vigasztal bennünket, erőt ad az 

erőtlenségünkben, megújít bennünket, és mi szárnyra kelhetünk.  

Most talán - Izraellel együtt - azt kérdezed, hogyan? Hogyan, 

mikor még mindent beterít a fájdalom? Ézsaiás könyvének 40. 

fejezete egy nagyon különleges képet láthatunk: Mint pásztor, 

úgy legelteti nyáját, karjára gyűjti a bárányokat, ölébe veszi 

őket… Hányszor vágyunk ölelésre testvérek! Hányszor 

vigasztaljuk egymást öleléssel! Mennyire nehéz, hogy most nem 

ölelhetjük meg egymást! És mit olvasunk Istenről? Hogy ölbe 

veszi az övéit, ahogy egy édesanya ölbe veszi a gyermekét. Mert 

átérzi a fájdalmát, mert vele van, nem akarja, hogy egyedül 

érezze magát, mert biztonságot és szeretet akar adni neki. Akkor 

is, mikor vigasztalhatatlanul sír, akkor is mikor dacosan kiabál. A 

világ leggyönyörűbb képe, mikor egy gyermek megnyugszik az 

édesanyja ölében! Hányszor vágyunk Testvérek felnőttként is 

egy igazi, megnyugtató ölelésre, hányszor vágyunk az 

édesanyánk karjába, csak már kimondani sem merjük… És 

Testvérek, itt az Ige! Van, aki átölel! Maga Isten! Néha egy 

másik emberen keresztül, néha pedig a maga titokzatos módján a 

lelkünket öleli át. És ebben van az erő, amitől szárnyra kelünk, 

mint a sasok! Az Isten átölelő szeretetében!  Jézus Krisztusben, 

akiben megmutatta, hogy mennyire közel tud lépni hozzánk a 

gyászunkban. Mert úgy szerette Isten ezt a világot, hogy 

egyszülött Fiát adta érte…  

Amikor kérdezed, amikor nem érted Istent, amikor veszekednél 

vele, jusson eszedbe, hogy milyen hatalmas Ő, mert 

megteremtette és fenntartja a világot, és jusson eszedbe, hogy - 

ígérete szerint - megszabadította Izraelt. És az is jusson eszedbe, 

hogy mennyire hatalmas Ő, mert Jézusban és az Ő halálában, 

Isten, aki egy lehelettel elvehetné az életünk, inkább kilehelte a 

saját lelkét, hogy nekünk új életünk lehessen! Kapaszkodj bele az 

Izraelnek szóló ígéretbe, és kapaszkodj bele abba, hogy az ígéret 

megvalósulása már nekünk is szól! Kapaszkodj bele abba, hogy 

Jézus Krisztusért mi is választott nép vagyunk, akiket szelíden 

terel, néha pedig ölében visz az Isten! Sőt, add tovább! Add 

tovább mindazoknak, akiken látod, hogy igazi vigasztalásra 

szorulnak! Vigasztald őket Isten szeretetével, amely minden 

élethelyzetben, így a gyászban, a szeretteink elvesztésének 

fájdalmában is reménységet kínál: mind életünkben, mind 

halálunk nem a magunké, hanem a mi hűséges Megváltónknak, 

Jézus Krisztusnak tulajdonai vagyunk. Ez a mi egyetlen és 

legfőbb vigasztalásunk! Vigasztaljátok ezzel magatokat! 

Vigasztaljátok ezzel egymást! Vigasztaljon meg titeket ezzel a 

legfőbb Vigasztaló, a Szentlélek Isten! Ámen 

kisturi eszter 


