
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 AZ ISTENTISZTELET LITURGIÁJA: 
 

   CSEND  
 Hogyan válaszolok legbelül Isten ítéletének 

közeledtére? Vajon miért vár még Isten az 
ítélettel? 

 

 Köszöntés 
 Kezdő ének: 78:1  

(„Hallgass, én népem, az én törvényemre…”) 
 

 Főének: 478 („Ó irgalmas Isten…”) 
 

  Fohász 
 Olvasmány [ középen] 
  Imádság 
 

 Gyermekek az Úr asztala körül 
 

 Igehirdetés előtti ének: 437:1  
(„Ó Jézus, mi idvességünk…”) 

 Alapige [ középen] 
   Igehirdetés [ ld: túloldalon] 
 

  Csend 
 Ráfelelő ének: KÉ 26 („Uram, itt vagyok…”) 
  Imádság  
  Miatyánk  
 

  Hirdetések [ ld: jobboldalon]  
 

  Záró ének: KÉ 23 („Találkoztam Teveled…”) 
  Áldás 
 HIMNUSZ 

 

 GYÜLEKEZETI HIRDETÉSEK: 
 

 Kedd 1000: Baba-Mama Kör  Szerda 900: Bibliaóra 
Szerda 1830: Keresztkérdések  Péntek 1630 KonfIFI  Péntek 
1800: IFI 2.   Vasárnap 1000: Istentisztelet (közben négy 
korosztályos csoportban gyermekistentisztelet); Házi Biblia 
Körök; hittanórák ovikban, iskolákban… 

 

Beszámolók: Vizitációs presbiteri gyűlés az új 
parókián; véget ért a Keresztkérdések-sorozat; 
Házas Kör; a KonfIFIről; Bella Virág t.h. beszámolója
tanulmányi útjáról 

 
Segítőt keresünk a temetői szolgálatra…! 
Várunk a nyári időszakra testvéreket, akik az 

Istentisztelet alatt a gyermekekre vigyáznak… 
Találtunk két Bibliát az urnateremben kb. 2 hete… 
Köszönjük a rendcsinálást három testvérünknek a 

munkatársi szobában! 
A Magyar Református Szeretetszolgálat nagy 

mennyiségű alma adományt kap az elkövetkezendő 
hetekben. A jelentkező gyülekezeteknek 
/intézményeknek kell gondoskodni az almák 
raktárunkból való elszállításáról gondoskodni. 

A gyülekezeti újságot Gyülekezeti Piknikre adjuk ki 
GYÜLEKEZETI TÖBBGENERÁCIÓS HÉT: JÚLIUS 10-15. 
 

 SZÜLETÉSNAPOSOK KÖSZÖNTÉSE 

 OLVASMÁNY: JÓEL 2, 1-3; 10-19; 24-27 
„1. Fújjátok meg a kürtöt a Sionon, fújjatok riadót szent hegyemen! 
Reszkessen az ország minden lakója, mert jön az Úr napja, bizony, közel 
van már! 2. Sötétség és ború napja az, felhő és homály napja, mint a 
hegyeket elborító szürkület. Jön egy nagy és hatalmas nép, hozzá hasonló 
nem volt még soha, és ezután sem lesz többé, míg csak emberek élnek. 3. 
Előtte tűz emészt, utána láng perzsel. Előtte Éden kertje az ország, utána 
sivár pusztaság. Nem menekül meg előle semmi. (...) 10. Reszket előtte a 
föld, megrendül az ég. A nap és a hold elsötétül, a csillagok elvesztik 
fényüket. 11. Úr mennydörög serege előtt. Roppant nagy a tábora, hatalmas 
az, ki végrehajtja parancsát. Az Úr napja nagy és igen félelmetes; ki fogja 
kibírni azt!? 12. De még most is így szól az Úr: Térjetek meg hozzám teljes 
szívvel, böjtölve, sírva és gyászolva! 13. Szíveteket szaggassátok meg, ne a 
ruhátokat, úgy térjetek meg Istenetekhez, az Úrhoz! Mert kegyelmes és 
irgalmas ő, türelme hosszú, szeretete nagy, és visszavonhatja még a 
veszedelmet! 14. Ki tudja, hátha most is megbánja, és áldást hagy maga 
után? Hozzatok étel- és italáldozatot Isteneteknek, az Úrnak! 15. Fújjátok 
meg a kürtöt a Sionon! Tartsatok szent böjtöt, hívjátok istentiszteletre a 
népet! 16. Gyűjtsétek össze a népet, tartsatok szent gyűlést, gyűjtsétek 
össze a véneket, gyűjtsétek össze a gyermekeket, még a csecsemőket is! 
Jöjjön ki lakásából a vőlegény, a menyasszony is a szobájából! 17. A 
templomcsarnok és az oltár között sírjanak a papok, az Úrnak szolgái! Így 
szóljanak: Szánd meg, Uram, a népedet, ne engedd, hogy gyalázzák 
örökségedet! Ne csúfolhassák őket a nemzetek! Miért mondanák a népek 
között: Hol van az ő Istenük? 18. Szánalomra indult országa iránt az Úr, és 
megkönyörült népén. 19. Így szól népéhez az Úr: Most már adok nektek 
gabonát, mustot és olajat, hogy jóllakjatok vele. Nem engedem többé, hogy 
gyalázzanak titeket a nemzetek. (...) 24. Megtelnek majd a szérűk 
gabonával, bőven ömlik a sajtókból a must és az olaj. 25. Kárpótollak 
azokért az évekért, amelyekben pusztított a sáska, a szöcske, a cserebogár 
és a hernyó: az a nagy sereg, amelyet rátok küldtem. 26. Ehettek majd 
jóllakásig, és dicséritek az Úrnak, Isteneteknek a nevét, mert csodát tett 
veletek. Nem kell szégyenkeznie népemnek soha többé. 27. Akkor 
megtudjátok, hogy én Izráellel vagyok, és hogy én, az Úr vagyok a ti 
Istenetek, senki más! Nem kell szégyenkeznie népemnek soha többé.” 

 

 ALAPIGE: JÓEL 2, 11-14 
[ld. kiemelve az Olvasmányban] 
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1. 
Istenünkről szeretnék beszélni előttetek, nagyon is 

emberi módon, mégis az Úrnak valami legbenső 
csodájáról, valóságáról! 

Jóel prófétáról nem tudjuk pontosan, hogy mikor és hol 
élt, keveset tudunk könyve keletkezésének hátteréről. [**] 
Ezt nem bízta ránk pontosan az Úr. Üzenetét viszont 
nagyon is el akarta és itt és most is el akarja juttatni 
hozzánk. 

Jóel ránk maradt írásában benne vannak azok a legfőbb 
motívumok, amik minden prófétai könyvben 
megtalálhatók: Isten közelgő ítélete és annak rettentő 
leírása; a nép megítélése és megtérésre hívása; valamint a 
reményteljes jövő ígéretének megmutatása.  

Isten megtehetné, hogy szó nélkül elhozza az emberre 
ítéletét. Akkor is, ma is megtehetné... Mégis szól és kérdez 
Jóel idejében is: „Az Úr napja nagy és igen félelmetes; ki 
fogja kibírni azt!?” 

 
2. 

Egy borzalmas, mindent elpusztító természeti 
katasztrófa rendkívül érzékletes leírását találjuk Jóelnél. A 
sáskajárás irtózatos képe tárul fel előttünk... [**] 

A természeti katasztrófák ismerősek. Tudunk hozzá 
kapcsolódni... [**] Miért ejtik annyira kétségbe a mai 
embert ezek (talán jobban, mint a régieket)? Mert ezeken 
nincs hatalma az embernek! Mert itt derül ki, hogy végső 
soron a dolgok mégsem az ember kezében vannak! 

Aki azonban Istent is ismeri, sőt ismeri az embert 
(önmagát) nem is szólhatna egy szót sem, hiszen Istennek 
igaza lenne. Mégsem így tesz! Prófétákat küld! Igéjével 
megszólít! Figyelmeztető jeleket ad! Jóel idejében is és ma 
is... Röviden: Igéje megtérésre hív!  

Érdemes odafigyelni Jézusra akkor is, amikor egy 
katasztrófáról kérdezik őt (a Siloámi torony leomlása) és 
egy rettenetes vérengzésről (Pilátus vérengzése) kérdezik: 
hogyan történhetett meg, miért pont azokkal az emberekkel 
történt, mit gondoljunk róla? Ismerős kérdések mindezek, 
ugye? Jézus egyszerűen, minden más okoskodás és 
magyarázat nélkül így kommentálja mindkettőt: „Sőt azt 
mondom nektek, ha meg nem tértek, mindnyájan ugyanúgy 
elvesztek.” 

3. 
Igen, Isten tükröt tart elénk, és megtérésre hív. Semmi 

mással, "csak" a Szavával - Isten Igéjének erejével!  
Erre bíz mindent Isten: Igéjére [**] - és persze 

Szentlelkére, Akiről már Jóel is prófétál (majd őt idézi 
Péter apostol pünkösdi prédikációjában). 

Jóel át az Úr így hívja a népet: „De még most is így szól 
az Úr: Térjetek meg hozzám teljes szívvel, böjtölve, sírva 
és gyászolva!” 

Böjtölve: azaz Istenre figyelve, minden mást letéve egy 
időre, csak Vele lenni, jelenlétét komolyan véve 
elcsendesedni, önvizsgálatot tartva... [**]  

Sírva: valóban megszomorodva bűneink felett, sőt 
általában elesett, mindig elbukó lényünk felett... [**] Sőt, 
hűtlenségünk felett - magát a kapcsolatot siratva, az abban 
Istennek okozott fájdalmat siratva... [**] 

Gyászolva: nem elég a bűn miatti fájdalom, a bűnbánat, 
el is kell temetni, el is kell engedni, el is kell gyászolni... 
[**] Hagyni kell időt, nem szabad olyan gyorsan elfelejteni 
egy úrvacsorázást, egy Igét, egy szent imádságot, egy sírós 
bűnvallást... Nem szabad úgy lerázni gyorsan, mint a mai 
ember teszi a gyásszal... [**] Időt kell hagyni, hogy 
valóban végbe menjen a gyász, az elengedés, és eljöjjön a 
megkönnyebbülés időszaka! Ha ezt elmulasztjuk, úgy 
járunk, mint azok, akik nem gyászolták el igazán szeretett 
halottjukat, és ez tovább kínozza őket... [**] Vigyázzunk! 
Az el nem gyászolt bűnnel később a kísértő sok további 
fájdalmat tud okozni nekünk...! [**] 

Az igazi megtérés nem a felszínen történik. nem 
formális, hanem a szívünkben, igazán és mélyen... [**] 
Ahogy Jóel könyvében olvastuk: „Szíveteket szaggassátok 
meg, ne a ruhátokat, úgy térjetek meg Istenetekhez, az 
Úrhoz!" 

4. 
Azonban a legfontosabbra térjünk rá, ami mindezek 

mögött van! Elhangzott: Isten megtehetné, hogy szó nélkül 
elhozza az emberre ítéletét. MIÉRT SZÓL MÉGIS? MIÉRT 
VÁR? MIÉRT AD REMÉNYSÉGET, IGÉRETEKET? 

Miért tette ezt Noé idejében? Miért tette ezt Izrael 
életében annyiszor, így Jóel idején is? Miért figyelmeztette 
Ninivét? És miért teszi ezt a mi időnkben is: velünk - veled 
és velem?  [Nagyon emberileg szólok, válaszolok. Igen, 
nehéz Istenről beszélni. Ő Isten. A Más. Az egészen más. 

Mégis szólnunk kell Róla - és Ő is szól önmagáról. 
Méghozzá antropomorf módon (emberhez hasonlóan 
ábrázolva) és antropopathizmusokkal (emberi érzelmek 
módjára). Valahogy meg kell fogalmaznunk, ki is Isten. 
Csak azzal kell mindeközben tisztában lennünk, hogy Kiről 
is van szó, hogy ezek egyfajta leszűkítései lényének, hogy 
Isten több, hatalmasabb, mint mi el tudjuk képzelni, be 
tudjuk fogadni, hogy Isten SZENT és VÉGTELEN. Isten 
MÁS (ahogy Karl Barth fogalmazta meg summásan, 
felrázva a XX. század elejére bizony sokban eltévelyedett 
teológiát)!] 

Szóval: MIÉRT SZÓL MÉGIS? MIÉRT VÁR? MIÉRT 
AD REMÉNYSÉGET, IGÉRETEKET? 

Képzeljük el Istent, ahogyan látja eltévelyedett, hűtlen, 
lázadó, Őt elfelejtő népét, ahogyan lát minket is...! 
Mennyire fájhat Neki ez a látvány! Hogy fájhat Istennek a 
mai reggelünk, az elmúlt hetünk, eltékozolt napjaink, 
imádságtalan heteink! Képzeljük el, micsoda elkeseredés, 
fájdalom kell ahhoz, hogy azt, ami az övé, elpusztítsa, 
veszedelmet hozzon rá, átengedje a gonosz erejének...! [**]  

Mindezt azért, hogy felébredjen, bűnbánatra jusson, 
megtisztuljon, megújuljon!  

Az utolsó pillanatig vár... Figyelmeztet... Megtérésre 
hív... Hát ezért van még világ! Ezért nem pusztította el 
Isten az emberiséget! Ezért adta ezt a napot is nekünk - 
neked személyesen! 

Mint a szerelmét váró ifjú: bár már fél órája nem jön 
szíve választottja a randevúra, de még vár, remél, hátha 
csak késik, hátha már úton van... Mint a tanár, aki még 
mindig reméli, egyszer majd megértik, egyszer majd 
készülnek, egyszer majd szárnyra kap az osztály... Mint 
egy Édesanya, aki soha fel nem adja a reményt, hogy 
gyermeke jó útra tér, hogy nem rossz ő..., csak most..., de 
majd... Értjük? 

Jóel így fogalmazza meg: "Mert kegyelmes és irgalmas 
ő, türelme hosszú, szeretete nagy, és visszavonhatja még a 
veszedelmet!" Isten "Szívéről" beszélünk! Arról szólok, 
hogy az Isten szereti a népét, szereti az embert, szeret 
téged személyesen! Mert az Övé vagy: Ő teremtett, Ő 
álmodott meg téged és küldött erre a világra, Ő 
gondoskodik rólad, Ő váltott meg téged, neked készítette a 
Mennyet! Mert: „az Isten szeretet!” 

  Sóskuti Zoltán 


