
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 AZ ISTENTISZTELET LITURGIÁJA: 
 

   CSEND  Milyen elvárásokkal, milyen 
kérdésekkel jövünk Istentiszteletre? 

 Köszöntés 
 Fennálló ének: 84:1 („Ó Seregeknek Istene…”) 
 Főének: KÉ 15 („Mint szarvas...”) 
  Fohász 
 Olvasmány [ középen] 
  Imádság és énekek („Ne félj, ne aggódj…”; „Jó 

az Úrban bizakodni…”; „Áldott légy, Uram…”) 
 Uram, add, hogy felismerjem, amikor meglátogatsz, és ne 

kelljen sírnod felettem! 
 Uram, Te sokszor másképp jössz, mint várom: szeretném ezt 

elfogadni, kivárni, bízva, hittel, figyelemmel! 
 Szeretnék lángoló szívvel vágyakozni Teutánad, Istenem! 
 Uram és Istenem! Tisztelettel jövök eléd, Aki felettem állsz, 

Aki teremtettél és mindeneket kezedben tartasz! 
 Uram és Istenem, hálát adok Neked azért a sok jóért, amit 

az én életemben és a világban az idők kezdete óta teszel! 
 Uram és Istenem! Hódolok Előtted, mert lenyűgöz minden 

munkád és a lényed, leborulok Előtted, mert ezt érdemled! 
 Uram és Istenem, dicsőítelek Téged, mert lelkesitő, 

felemelő, megragadó ismerni Téged, rajongással, 
szerelemmel, örömmel zengem: Szent, szent, szent a 
Seregek Ura...! 

 Alapige [ középen] 
   Igehirdetés [ ld: túloldalon] 
  Csend 
 Ráfelelő ének: 466 („Rád tekint már hitem…”) 
  Imádság  
  Miatyánk  
  Hirdetések [ ld: jobboldalon]  
  Záró ének: KÉ 1 („A Mennyben fent…”) 
  Áldás    HIMNUSZ 

 GYÜLEKEZETI HIRDETÉSEK: 
 

 Kedd 1000: Baba-Mama Kör  Szerda 900: Bibliaóra  
 Péntek 1630 Konfirmációs óra  Péntek 1800: IFI 2.  
 Vasárnap 1000: Istentisztelet (közben négy korosztályos 
csoportban gyermekistentisztelet); Házi Biblia Körök; 
hittanórák ovikban, iskolákban… 

 
 

Beszámoló: Bibliaóra, Biblia Körök, Rákosliget 
A Baba-Mama Körbe segítőket keresünk! 
A parókia ügye 
Cursillo – jelentkezési lapok a kijáratnál 
Csoport Vezetők Köre: jan. 18. 18.30 
Évkezdő gyülekezeti ima alkalmak folytatása (Közös 

ima a missziói munkaterv alapján): jan. 31. vasárnap 
8.30-9.30. Mindenkit hívunk, várunk! 

Ökumenikus Imaheti alkalom most csütörtök 1800 az 
evangélikus templom gyülekezeti termében 

Jan. 24. 12.00: Presbiteri gyűlés 
A könyvterjesztés ajánlatából 
A Reformátusok Lapjáról… 

 
 SZÜLETÉSNAPOSOK KÖSZÖNTÉSE 

 
Házas Hétvége:  

február 6-7. (Vác) 
 

IFI-Konfi Hétvége: 
április 22-24 (Piliscsaba) 

 

Gyülekezeti Többgenerációs Hét:  
július 10-15. (Szajol) 
 Írjuk be a naptárunkba! 

 

 OLVASMÁNY: Ézs 50 
 

„1. Ezt mondja az Úr: Hol van anyátok válólevele, amellyel 
elküldtem őt? Van-e hitelezőm, akinek titeket eladtalak? Csak 
bűneitek miatt adtalak el, vétkeitek miatt küldtem el anyátokat!
2. Miért nem volt ott senki, amikor hozzátok mentem? Miért 
nem válaszolt senki, amikor szólítottalak? Olyan rövid már a 
kezem, hogy nem tud megváltani? Nincs már annyi erőm, hogy 
megmentselek? Íme, dorgáló szavammal kiszárítom a tengert, 
pusztává teszem a folyókat! Bűzlenek a halak, mert nem lesz 
víz, és elpusztulnak a szomjúságtól. 3. Feketébe öltöztetem az 
eget, és zsákruhát adok rá. 4. Az én Uram, az Úr megtanított 
engem mint tanítványát beszélni, hogy tudjam szólni igéjét az 
elfáradtaknak. Minden reggel fölébreszt engem, hogy 
hallgassam tanítványként. 5. Az én Uram, az Úr megnyitotta 
fülemet. Én pedig nem voltam engedetlen, nem hátráltam meg.
6. Hagytam, hogy verjék a hátamat, és tépjék a szakállamat. 
Arcomat nem takartam el a gyalázkodás és köpködés elől. 7. De 
az én Uram, az Úr megsegít engem, ezért nem maradok 
gyalázatban. Olyanná tettem arcomat, mint a kovakő, mert 
tudom, hogy nem vallok szégyent. 8. Közel van, aki igazságot 
szolgáltat nekem. Ki mer perbe szállni velem?! Álljunk elő 
együtt! Ki az én vádlóm? Lépjen ide! 9. Íme, az én Uram, az Úr 
megsegít engem, ki mer bűnösnek mondani? Mindnyájan 
szétmállanak, mint a ruha, melyet megrágott a moly. 10. Aki 
köztetek féli az Urat, hallgasson szolgája szavára! Aki 
sötétségben jár, és nem ragyog rá fény, bízzon az Úr nevében, 
és támaszkodjon Istenére! 11. Ti azonban, mindnyájan, akik 
tüzet szítotok, gyújtónyilakat gyártotok, saját tüzetek lángjába 
kerültök, nyilaitok tüzébe, melyet ti gyújtottatok! Az én kezem 
teszi ezt veletek, kínok közé kell jutnotok!” 
 

 ALAPIGE: Ézs 50, 4-8 
(ld. az Olvasmányban kiemelve) 
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AZ IGEHIRDETÉS VÁZLATA: (a teljes változat a honlapon megtalálható!) 
 
Bevezetés: Az istentisztelet és kérdéseink 

Kérdéseink, melyekkel érkezünk: Mindannyiunk élethelyzete más, de kérdéseink 
jellemzően a „miértek” és a „hogyanok”. Így érkezünk: talán itt megkapjuk a választ. 

A mi kérdéseink „biztonságosak.” Amíg azt kérdezzük, mit, miért, és hogyan, 
addig nem találkozunk egymással. 

Amikor azt kérdezzük, „miért” és „hogyan” – magunkat állítjuk a középpontba - 
ehhez illesztünk mindent: Istent, egymást, az eseményeket, és magunkat. 

Az istentiszteletet más nézőpontba hív. Másik típusú kérdések határozzák meg: a 
„ki” kérdések. „Ki az, aki szól?” És: „Ki az, akihez szól?” 

A „ki?” kérdések kihívóak – nem „biztonságosak” 
A „ki?” kérdés olyan találkozáshoz vezet, ami átalakíthat. A személyes találkozás 

kimenetele beláthatatlan. 
Az istentiszteleten az én központú kérdések és a „Ki” kérdések találkoznak, 

keverednek, majd – ha megadatik – történik egy váltás. 

Isten szavának hallgatása – Ézsaiás 50, a fejezetet 4 szakasza. 

1. Isten népe elhidegült (1-3. versek) 

2. A rejtélyes személy (4-5.versek) 

3. A szolga, aki felvállalja a szenvedést (6.) 

Ne rázzuk le magunkról – az Ige nekünk szól. Szegődjünk Ézsaiás mellé! 
A fejezet legmélyebb pontja. 
Hármas szenvedés 
A 12 versből álló fejezetnek a 6. középpontja és átmenete: megszólal egy új hang. 

 
4. A leghosszabb szakasz (7-12) 

Ézsaiás számára felragyog, hogy aki őt igazolja, itt áll, egészen közel. Nem 
egyedül van! Miközben Isten oldalán a mélységbe szállt, onnan Isten oldalán fel is 
emelkedett. Miközben arra figyelt, hogy az Isten szavában maradjon, az azzal járó 
megalázást vállalva, és nem törődött azzal, hogy magát igazolja, azt veszi észre, hogy 
Isten igazolja őt. Saját fényében méltatja. 

Pál a Római levél 8. részében, Ézsaiásra utalva, így ír: „Ki az, aki vádolja Isten 
választottait? Isten az, aki megigazít. Ki az ki kárhoztat?” (33-34.) Ézsaiás előtt 

Istennek ugyanaz a szeretete tárul fel, mint ami Krisztusban lett teljessé, amit aztán 
Pál is csodál. 

Miközben Isten szolgája Istent hallgatja, Isten életében részesül. A hallgatás egy 
jelentéktelennek tűnő cselekedet - mégis Isten cselekvésének ad teret. 

Tanulság: lélektani 

A szenvedés és az öröm összetartoznak. Az életnek mindkettő szerves része, egyik 
nélkül sincs teljesség. 

Az Ézsaiás üzenete: vegyünk részt Isten életében! 

Ha Ézsaiást úgy olvassuk, mint tanítványtárs, akkor nem mehetünk el amellett a 
tény mellet, hogy Ézsaiás figyelme Isten szavára irányul. Számára az élet Isten, életet 
gyúrni önmagából a szenvedésből, vagy az örömből, vagy akár azok elegyéből nem 
lehet. Isten az életünk forrása. Figyelmünk központja nem a fájdalom, és nem is az 
ujjongás, hanem Isten szava. Igaz, Istenben élni nem lehet se fájdalom nélkül, se öröm 
nélkül, hiába próbáljuk (legalábbis hosszútávon nem) – de ezek Krisztus életének a 
vonásai. Ami számít, az Krisztus, a Vele együtt szenvedés részvétel az ő életében. Ő 
az út, az igazság és az élet. 

Ézsaiás Krisztust nem a történelemből ismerte, a múltból, ahogy mi, hanem 
kijelentés által, és megelőlegezve. Ezzel együtt is közelebbről, mint sok keresztény. 
Érdemes tanulni tőle, mint tanítványtárstól. 

Bízzunk hát az élő Istenben, Krisztusban - aki a fejezet záró sorában is arra hív, 
hogy támaszkodjunk Rá. Ez azt jelenti, hogy hozzá kapcsolódjunk, hogy benne éljünk, 
és ő bennünk. 

Abban, aki ezt mondta: „Én vagyok az út, az igazság és az élet. Senki sem mehet 
az Atyához, hanem csak énáltalam.” 

Imádság: Ezeket mondani nem elég – segíts meg minket, Urunk, hogy éljük is! 
 

 Kovács Endre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ne félj, ne aggódj, ne sírj, ne bánkódj, 
Ha tiéd Isten, tiéd már minden. 

Ne félj, ne aggódj, ne sírj, ne bánkódj, 
Elég Ő néked! 

Jó az Úrban 
bizakodni, jó az Úr, 

Remélj és bízz 
Benned, jó az Úr! 

Áldott légy, Uram, 
Szent neved áldja lelkem. 

Áldott légy, Uram, 
Mert megváltottál már. 


