
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 AZ ISTENTISZTELET LITURGIÁJA: 

 

   CSEND 

 Mit teszünk, ha tragédia ér bennünket? 

 Köszöntés 

 Fennálló ének: 77:1  

(„Az Istenhez az én szómat…”) 

 Főének: 77:2-4  

(„Lelkem nagy bánatba esett”)” 

 

  Fohász 

 Olvasmány [ középen] 

  Imádság 

 

 Igehirdetés előtt: KÉ 3  

(„Egyedül csak te vagy…”) 

 

 Alapige [ középen] 

   Igehirdetés [ ld: túloldalon] 

 

  Csend 

 Ráfelelő ének: KÉ 4 (Eljönnél-e vélem…) 

  Imádság  

  Miatyánk  

 

  Hirdetések [ ld: jobboldalon]  

 

  Záró ének: 338 („Lelki próbáimban…”) 

  Áldás 

 HIMNUSZ 
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 Kedd 10.00: Baba-Mama Kör  Szerda 9.00: Biblia-

óra  Péntek 16.00 Konfirmációs óra  Péntek 18.00: 

IFI 2.  Vasárnap 10.00: Istentisztelet (közben négy 

korosztályos csoportban gyermekistentisztelet); Házi 

Biblia Körök; hittanórák ovikban, iskolákban… 
 

 Beszámoló: Ökumenikus Imaheti alkalom 

 Évkezdő gyülekezeti ima alkalmak folytatása (Kö-

zös ima a missziói munkaterv alapján): jan. 31. va-

sárnap 8.30-9.30. Minden gyülekezeti tagot hívunk! 

 Ma 12.00: Presbiteri gyűlés 

 Adó 1%: Magyarországi Református Egyház: 0066, 

Alapítványunkat ld. bal felső sarokban 

 Kérdések órája: febr 3. 18.30 

 Kérjük az iskolába készülő gyermekek szüleit ill. 

keresztelési patrónusait, hívják fel a figyelmet a kö-

telező hit- és erkölcstanra való jelentkezésre 

 Sóskuti Zoltán Rákosligeten. 

 Jan 31.: Leprások Világnapja. Ez alkalommal a kö-

vetkező vasárnapon külön adománnyal készülhetünk 

a Lepramisszió részére. 

 Január 22.,  a Magyar Kultúra napja: a Himnusz 

születésnapja. 
 

 Házas Hétvége: február 6-7. (Vác) 

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

 Gyülekezeti Többgenerációs Hét:  

július 10-15. (Szajol) Írjuk be a naptárunkba! 

 

 SZÜLETÉSNAPOSOK KÖSZÖNTÉSE 

 

 OLVASMÁNY: Ruth 1,1-19 

1 Abban az időben történt, amikor a bírák bíráskodtak, hogy éhínség 

támadt az országban. Elment ezért a júdai Betlehemből egy férfi, hogy 

jövevényként Móáb mezején lakjon. Vele volt a felesége és két fia. 2 A 

férfi neve Elímelek volt, a feleségének Naomi, két fiának pedig Mahlón 

és Kiljón volt a neve. Efrátaiak voltak, a júdai Betlehemből. El is jutot-

tak Móáb mezejére, és ott éltek. De meghalt Elímelek, Naomi férje, és 

ott maradt az asszony a két fiával. 4 Ezek móábi leányokat vettek fele-

ségül. Az egyiknek Orpá volt a neve, a másiknak Ruth. Ott laktak mint-

egy tíz esztendeig. 5 De meghaltak ők is mind a ketten, Mahlón és 

Kiljón is, úgyhogy az asszony ott maradt a két fia és a férje nélkül. 6 

Ekkor útra kelt a menyeivel, hogy hazatérjen Móáb mezejéről, mert 

meghallotta Móáb mezején, hogy ismét gondjaiba vette népét az Úr, és 

kenyeret adott neki. (…) 11 Naomi ezt felelte: Forduljatok vissza, leá-

nyaim! Miért jönnétek velem? Lehetnek-e még fiak a méhemben, akik 

férjeitek lennének? 12 Forduljatok vissza, leányaim, menjetek, mert én 

már öreg vagyok ahhoz, hogy férjhez menjek. Szabad-e benneteket 

visszatartani attól, hogy férjhez menjetek? Nem, leányaim! Az én sor-

som túl keserves volna a számotokra! Hiszen az Úr keze ért el engem. 

14 Azok erre még hangosabban kezdtek el sírni, majd Orpá megcsókol-

ta az anyósát. Ruth azonban továbbra is ragaszkodott hozzá. 15 Naomi 

azt mondta: Látod, a sógornőd visszatért népéhez és isteneihez. Térj 

vissza te is a sógornőddel együtt! 16 De Ruth azt felelte: Ne unszolj 

engem, hogy elhagyjalak, és visszatérjek tőled! Mert ahová te mégy, 

oda megyek, ahol te megszállsz, ott szállok meg én is. Néped az én 

népem, és Istened az én Istenem. 17 Ahol te meghalsz, ott haljak 

meg én is, és ott temessenek el! Úgy bánjon velem az Úr most és 

ezután is, hogy csak a halál választ el engem tőled! 18 Amikor látta 

Naomi, hogy mindenáron vele akar menni, nem győzködte őt tovább. 

19 Együtt, ketten mentek tehát tovább, amíg Betlehembe nem értek 
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Ruth története egy távoli korban, távoli országban, távoli 
kultúrában játszódik. Isten nem jelenik meg ebben a történetben, 
úgy ahogy a korábbi történetekben. A háttérből mozgatja a szálakat. 
Egy hétköznapinak látszó történetben láthatjuk meg Isten láthatat-
lan keze munkáját. Ezért is olyan ismerős ez a történet. A szereplők 
sokszor arra vannak utalva, hogy bizonytalanságban küszködjék 
végig a történetet. 

I. 

Egy család, akiknek semmi sem jön össze. A történet elején 
néhány sorban van összefoglalva egy egész évtized történése. 
Elimelek, a családfő, akinek azt jelenti a neve: „Az én Istenem ki-
rály”, nem úgy viselkedik, mint akinek valóban Isten lenne a királya. 
Elimelek hoz egy rossz döntést. Elköltözik a családjával. Otthagyja 
hazáját, a tágabb családi körét, a közösséget, a gyülekezetet, ahol 
Istent imádják. Moáb földjére költöznek. Oda, ahol istentelen népek 
laknak, akik elfordultak az élő Istentől és bálványokat imádnak. 
Elimelek és családja otthagyja Betlehemet (a „kenyér háza”). Az 
Isten kezét láthatjuk itt is. Éppen a kenyér házában, azon a helyen 
van nagy éhínség, amely arról híres, hogy jó kenyeret készítenek, 
hogy jó a gabonatermés. Az éhínség a Bibliában mindig egy jel, 
amelyet Isten készít az övéinek, amivel üzen, amivel tanít, amivel 
büntet. Elimelek vizont nem gondolkozik el azon, hogy miért törté-
nik ez vele és a családjával. Elmenekül a tragédia elől. Mi is ezt ten-
nénk, és sokszor ezt is tesszük. Vajon én észreveszem-e Isten kezét 
akkor, amikor semmi sem jön össze? Amikor válságba kerül az éle-
tem, amikor tragédia, kudarc, nehézség kerül elém? Mi vajon oda-
fordulunk-e Istenhez, vagy inkább menekülünk? 

Elimelek és családja Moáb földjére mentek az éhség elől. 
Azért költöztek el, hogy ne halljanak meg. De élet és halál kérdése 
nem a mi kezünkben van, hanem Isten kezében. Azért költöznek, 
hogy ne halljanak meg, ám mégis meghalnak. Nemcsak Elimelek, 
hanem a fiai is. Az elbeszélés szerint a fiak neve: Machlon és Kiljon 
vagyis „betegeskedés” és „sorvadás”. A fiúk neve nemcsak a haláluk-
ra utalt, hanem egyben egy értékítélet is volt. Mert a fiak idegen 
nőket vettek feleségül. Ami az akkori zsidó közösségben kifejezetten 
bűnnek számított. A Bírák korában játszódik a történet, amikor Isten 
beviszi a népét Izrael földjére és védi őket a körülöttük lévő és kö-
zöttük élő népektől. Emlékszünk a bírákra, akik mindig az idegen 
isteneket tisztelő népek ellen harcoltak, akik Isten erejével verték 
meg a filiszteusokat, az ammóniakat, a midjaniakat, és éppen a 
móábitákat. Az Ószövetség népe nagyon is fontosnak tartotta azt, 
hogy kik között élnek. Hogy milyen közösség veszi őket körül, hogy 
összetartanak-e a nép fiai, vagy engedik, hogy idegenek jöjjenek, 
akik idegen isteneket és bálványimádó szokásokat hoznak magukkal. 
Nekünk fontos, hogy kik vesznek körül minket? Machlón és Kiljón 

betegséget és sorvadást hordoznak magukban, mert eltávolodnak 
Isten néptől. Idegen népből veszik feleségül Ruthot és Orpát. 

Halállal és tragédiával kezdődik ez a történet. Nagy kérdés, 
hogy vajon hogyan illeszkednek bele ezek a dolgok Isten tervébe? 
Vajon Isten büntetését látjuk itt, vagy valami másról van szó? És 
amikor mi találkozunk halállal, tragédiával, akkor azzal vajon mi Isten 
célja, terve? 

II. 
A történet csak itt kezdődik. A reflektorfény először 

Naomira irányul. Mit tesz ő, amikor ebbe a nehéz helyzetben találja 
magát. A tragédia kellős közepén. Mit teszünk mi, amikor úgy néz ki, 
hogy semmi nem jön össze? Hol keressük a válaszokat, kihez fordu-
lunk, kitől várjuk a segítséget. Segítségünk a Szentírás lehet. Naomi 
élete akár gyakorlati tanácsot is adhat: 

 Naomi sír. Milyen jó, hogy sírhatunk. Gyászolók szokták 

mondani: „Nekünk erősnek kell lenni. Nem szabad sírnunk!” De 

miért? Miért is ne lehetne sírni akkor, amikor elveszítjük egy 

szerettünket? Amikor tragédia történik a családban? Jézus is sírt 

Lázár sírjánál, pedig egészen biztos volt abban, hogy barátja fel fog 

támadni. A mi Teremtő Istenünk nem véletlenül találta ki a könny-

csatornákat. A sírásnak vannak pozitív hatásai. Amikor tehetetlen-

nek érezzük magunkat, amikor szomorúak vagyunk, amikor csupa 

tragédia az életünk: Merjünk sírni. „Boldogok, akik sírnak” (Mt 5,4) 

 Naomi elindul. Elindul Isten felé. Nála ez fizikai helyváltozás-

sal járt. De egyben azt is jelentette, hogy visszaköltözik Isten közelé-

be, Isten népe közé. Minden kapcsolatban, akár baráti, akár szerel-

mi, házastársi kapcsolatban eljön az az idő, amikor megpróbáltatik a 

kapcsolat. Naomi életében ez egy komoly próba volt. Vajon megma-

rad Istennel a kapcsolata a tragédiák után is? Ha a mi éltünkben 

történik tragédia, vajon mi Isten felé-, vagy Istentől eltávolodunk? 

Érzelmi, szellemi, lelki értelemben elindulunk-e Isten felé akkor, 

amikor nehéz helyzetben vagyunk? 

 Naomi imádkozik. Imádkozik, és áldást kér menyeire, akik el-

kísérik őt a hosszú úton. Nem magára gondol, hanem azokra, akik 

körülötte vannak. A gyászban, a kudarcban, a vesztett háborúk után 

sokszor hajlamosak vagyunk arra, hogy csak magunk körül forog-

junk, ahelyett, hogy meglátnánk azokat, akik szintén nehéz helyzet-

ben vannak. Lépjünk ki az önsajnálatból! A sebeink által érezzük 

meg, hogy mennyire összetartozunk, mennyire egymásra szorulunk. 

Naomi áldást kér. Isten szeretetének megnyilvánulását kívánja és 

azt, hogy találjanak Istennél nyugvó helyet (eredetiben: „támaszpon-

tot”). Amit az Úr övéinek ad: a családban, a gyülekezetben és egykor 

a mennyben. Ez a legnagyobb kívánság, amit egymásnak mondha-

tunk, hiszen itt az üdvösségről van szó. 

III. 

Naomi elbúcsúzik menyeitől. Oprá elindul haza, ami egy telje-

sen logikus, érthető lépés. A reflektorfény Rutra fordul, aki meglepő 

módon ragaszkodik anyósához. Egy gyönyörű mondatban biztosítja 

Naomit arról, hogy ő kitart mellette. Igazi hitvallás, fogadalom, meg-

erősítés, konfirmáció ez. Akármilyen reménytelen is emberileg néz-

ve az ő helyzetük, ők összetartanak. Ruth szavai és cselekedetei az 

igaz hitről tanúskodnak. Hite ugrás a sötétbe, az ismeretlenbe. Nem 

tudja, hogy mi vár rá, hogy hogyan fogják fogadni őt, az idegent. 

Mégis megvan benne az a vágy, hogy Istenhez tartozzon és közössé-

get vállaljon a gyülekezettel. Ez a vágy és hit látható a gyülekeze-

tünkben is. Elindulni Isten felé, és a gyülekezet, a közösség felé, 

olyan dolgokba kezdeni, amit eddig nem csináltunk. Imádkozni, 

Bibliát tanulmányozni, Házi Bibliakörbe járni, konfirmálni, úrvacso-

rázni. Összetartozni azokkal, akik talán nagyon mások, mint amilye-

nek mi vagyunk.  

Ruth kitart anyósa mellett éppen akkor, amikor neki a legna-

gyobb szüksége van a segítségre, a támogatásra. Ezzel túlmutat 

önmagán. Ruth nem csupán Jézus ősanyja lesz, hanem itt Jézus 

előképévé válik. Ahogy Ruth ragaszkodik Naomihoz, és mellé áll a 

tragédiák közepette, ahogyan ő vigasztalja és bátorítja anyósát, úgy 

ragaszkodik és áll minden hívő ember mellé Jézus is, az Ő Szentlelke 

által, aki igazán vigasztal, bátorít bennünket.  

Ruth szavai nyomán megsejtjük azt, hogy ennek a két asszony-

nak a hűséges összetartozása elindít egy folyamatot. Azt tapasztal-

juk, hogy az Isten odaáll melléjük. A két nő szövetségébe Isten maga 

lesz a harmadik. Lehet, hogy korábban rossz döntéseket hoztak, de 

Isten a legrosszabb döntésekből is egészen jót tud kihozni. 

Ez az, amit mi is megtapasztalhattunk már sokszor és erre töre-

kedjünk továbbra is. Isten legyen a mi összetartozásunkban, akár jó 

dolgok történnek, akár tragédiák. Hogy Jézus lelkével egymást erő-

síthessük, segíthessük, vezethessük. Sebeink ne elválasszanak, ha-

nem közelebb vigyenek minket egymáshoz és Istenhez. Ámen 

 
 Szabó István 


