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„ E R Ő F O R R Á S ”  címmel 

Igét hirdet: Horváth Evelin th.h. 
 

 OLVASMÁNY: ÉZS. 40 V.V.       ALAPIGE: ÉZS. 40, 25-31 
 „Kihez hasonlíthatnátok engem, kivel mérhetnétek össze? – 
mondja a Szent. Tekintsetek föl a magasba, és nézzétek: ki 
teremtette az ott levőket? Kivezeti seregüket szám szerint, 
mindnyájukat név szerint szólítja; olyan hatalmas és erőteljes, 
hogy egy sem mer hiányozni. 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.”  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 AZ ISTENTISZTELET LITURGIÁJA: 
 

   CSEND (9 55-től)  

>> Miben vagyok erőtlen? Miben lenne szükségem 
megújulásra? 

  Köszöntés 
  Kezdő ének: 84:1 („Ó seregeknek Istene”) 
 

  Fő ének: 274 („Ki Istenének átad mindent…”) 

 

  Fohász 
  Olvasmány [ középen] 
  Imádság 

  Gyermekek az Úrasztala körül 
  Igehirdetés előtt: KÉ 2 („Csak benned”) 
 

  Alapige [ középen] 

    Igehirdetés [ ld: túloldalon] 

 

 

  Csend 
  Ráfelelő ének: KÉ 9 („Jézus életem, erőm, 

békém…”) 
  Imádság  

  Miatyánk 
 

  Hirdetések  
  Záró ének 264,1-3 („Áldjad én lelkem…”) 

  Áldás 

 HIMNUSZ 

Szolgálat felelősök: Dr. Hajdú Csaba (főgondnok)  30-618-7651 Kelemen Zoltán 
(gondnok, honlap)  30-691-8098  kelemenzo@gmail.com; Horváth 
Kálmán (templomépület)  20-497-3354; Soltész Sándor (misszió)  70-597-
5395  sosan279@gmail.com; Janiné Vakulya Gabriella (pasztoráció)  30-
835-5427  gabijanine@gmail.com; Oláhné Nagy Anita (gyerekszolgálat)  
70-418-3745  o.nagy.anita@gmail.com; Dancsics Gábor (házasság-, 
családgondozás)   70-457-8043  dancsicsg@gmail.com; Szabados 
Ádámné (pénzügyek)  30-485-4056  drjutka@gmail.com 

További elérhetőségek: Kovács Lászlóné (Idősek és betegek 
segítése)  06-20-5301505;  kovacsnekornelia@hotmail.com; 
Kovács Zsófia (fiatal házasok, kisgyermekes családok segítése)  
06-30-485-2623;  paszkal4@gmail.com; Cieklinski Sándorné 
(Imacsoport)  06-70-615-9149;  eva470313@gmail.com; 
Szabó Zsuzsa (urnatermi ügyintézés)  707-2630;06-70-

3216838  szzsueva@gmail.com  

Urnatemetőnk nyitva tartása:vasárnap 8.00-12.00; kedd 15.00-18.30; szerda 9.00-11.00 illetve 15.00-18.30; péntek 16.30-20.00 ügyintézés: a kedden ill. szerdán 15.00-18.30 
 

Lelkipásztoraink: Sóskuti Zoltán lelkipásztor:  06-30-822-
5435; parókia: 209-4267;  soskutizoltan@gmail.com 
ill. sürgősebbekre: lp.rkeresztur@gmail.com Fogadó 
órája: szerda 15.00-18.30 + megbeszélt időpontokban;  
Kozák-Bella Virág beosztott lelkész:  06-30 581 7315; 
 bellavirag@gmail.com Fogadó órája: kedd 15.00-18.30 
+ megbeszélt időpontokban 
Honlapra írt cikket ide várjuk:   refkeresztur@gmail.com 
 

 

 GYÜLEKEZETI HIRDETÉSEK: 
 

 Beszámolók: Keresztkérések; Bibliaóra, 
Mennybementeli Istentisztelet 

 Nt. Szombathy Gyula szeretett templomépítő 
lelkipásztorunk temetése május 28-án 1500-kor lesz 
templomunkban… 

 Szeretettel köszöntjük vendégünket, Mészárosné 
Hegedűs Zsuzsanna lelkipásztort 

 A gyülekezeti tagok írásait a bal alsó sarokban lévő 
mail címre várjuk jövendő honlapunkra ill. a nyár 
végén megjelenő újságunkba… 

 Közös MUNKATÁRSI IMAREGGELI: 2017. június 18. 
vasárnap reggel 730 

 A lelkészi e-mailekről (ld: lent a keretezett részben!) 

 Egyházközségünknek ÚJ BANKSZÁMLÁJA van [ld: bal 
felső sarokban!] 

 SZÜLETÉSNAPOSOK KÖSZÖNTÉSE 

 

RENDSZERES ALKALMAINK:  Kedd 1000: Baba-Mama Kör 

 Szerda 900: Bibliaóra  Szerda 1830: Kérdések órája *1. és 3. szerda 
 Péntek 1630 KonfIFI  Péntek 1800 IFI  Vasárnap 900: Kánon 
Kör   Vasárnap 1000: Istentisztelet felnőtt ill. gyerek (4 csoportban) 

valamint  Házi Biblia Körök *4 csoportban kéthetente   Férfi ill. Női Kör 
minden hó 3. ill. 4. vasárnap du. 15.30

 KeReT-Konfi Délutánok havonta szombat du. 
ill. óvodai- és iskolai hittanórák 

 

 

 

JÚNIUS 3. 1600    Konformációs vizsga, bizonyságtétel  

JÚNIUS 3. 1800   Úrvacsorai előkészítő alkalom 

JÚNIUS 4. 1000  Pünkösdi Úrvacsorás- Konfirmációs 
Istentisztelet  

JÚNIUS 5. 1000  Pünkösdi Úrvacsorás Istentisztelet 

JÚNIUS 11. 1000   Hittanos Évzáró Istentisztelet 

JÚNIUS 11. 1700   BIBLIA KÖRÖK záró alkalma 
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Mindannyian tudjuk, érezzük, tapasztaljuk azt, hogy 

milyen sok helyzetben van szükségünk erőre. Ezek a 
helyzetek, kihívások természetesek. Szervesen hozzá 
tartoznak az emberi léthez, mégis olyan sokszor 
tapasztaljuk meg ezekben azt, hogy elfogy az erőnk. 
Amikor ez megtörténik, megéljük a gyengeségünket, a 
tehetetlenségünket, a fájdalmat, a félelmet és mindazt a 
sok negatív dolgot, amely az erőtlenséggel együtt jár. 
Ilyenkor felvetődik bennünk az a belső dilemma, amellyel 
minden egyes ember találkozik élete során: Istennek 
vagy nincs hatalma arra, hogy megszabadítson és 
megerősítsen ebben a helyzetben, vagy pedig nem 
érdeklem és nem foglalkozik a helyzetemmel.  

Ezzel a dilemmával találkozunk a felolvasott 
igeszakaszban is, amelyben Isten megmutatja népének a 
kiutat ebből. A zsidóság elfordult Istentől, amelynek 
számtalan következménye lett – többek között a fogság 
és száműzetés. Isten népe szenvedett, kilátástalan 
helyzetben látta magát, és megfáradt. Elfogyott az ereje. 
Lelkileg összetört.  

Igeszakaszunkban Isten egy prófétáján keresztül 
elmondta az övéinek, hogy hogyan kaphatnak új erőt. Az 
olvastuk, hogy azoknak újul meg az ereje, akik az Úrban 
bíznak. Két mozzanatot figyelhetünk meg ebben: a felfelé 
tekintést és a bizalmat. 

Izrael a saját megfáradásában nem látott túl saját 
magán, és ahelyett, hogy igazából Istenre tekintett volna, 
azt állította, hogy Isten nem látja helyzetét, nem vesz 
tudomást a sorsáról. A 27. versben azt olvastuk: „Miért 
mondod ezt, Jákób, miért beszélsz így, Izrael”. Látod, 
hogy Isten a teremtő, mindenható Isten, akinek hatalma 
nem ismer határokat, aki annyira bölcs, hogy emberi 
ésszel nem tudjuk megfejteni, felfogni, megérteni 
gondolatait, és még mindig azt gondolod, hogy nem látja 
azt, hogy milyen helyzetben vagy? Azok után, hogy 
hányszor tapasztaltad meg Isten szabadítását és tudod, 

hogy a mindenható, örökkévaló, bölcs Istenről beszélsz, 
még mindig kételkedsz a hatalmában? Hát nem tudod, 
hogy ki az Isten? 

Sokszor ilyenek vagyunk mi is. Érezzük, hogy elfogyott 
az erőnk, de ahelyett, hogy feltekintenénk Istenre és 
meglátnánk, hogy ki ő, csak a saját erőtlenségünket, 
kimerültségünket és nehéz helyzetünket látjuk. Nem arra 
az Istenre tekintünk, aki örökkévaló és bölcs, hanem a 
saját végességünkre és tanácstalanságunkra. Ilyenkor 

fogalmazódhat meg bennünk is az a gondolat, hogy Isten 

nem törődik velünk. 
Ahhoz, hogy valaki erőt kapjon és megújuljon, tehát 

először felfelé kell tekintenie. A felfelé tekintés azonban 
nem csupán Isten ismeretét jelenti. A felfelé tekintésben 
benne van a keresés, annak a felismerése, hogy van egy 
Isten, akihez fordulok, hogy van valaki, akit keresek. 
Benne van az, hogy nem csak magamba és magam elé 
nézek lehorgasztott fejjel, hanem feltekintek Istenre, aki 
nagyobb nálam, aki nagyobb a körülményeimnél.  

A megfáradás nem feltétlenül jár éles krízisekkel! Sokszor 
éppen azok miatt a dolgok miatt fárad meg az ember, 
amelyeket már megszokott, elfogadott, amelyekbe 
beletörődött. Ahol, amikor és amiben elfogadta azt, hogy 
nincs más. Ezekben tud a leginkább elfogyni az erő.  

Saját erőnkkel lehet újra és újra nekifeszülni bárminek, 
azonban az emberi erő mindig elfogy egy idő után. A 
megfáradás a legtöbbször egy lassú folyamat. Az ember 
teszi a dolgát, a tőle telhető legjobb módon igyekszik 
helytállni az élet minden területén, majd egyszercsak azon 
kapja magát, hogy elfogyott az ereje, és a legkisebb 
dolgok is egyre nagyobb erőfeszítésbe kerülnek.  

Ahogyan igénk is mondja, még a legkiválóbbak és a 
fiatalok is elfáradnak és megbotlanak, akikről teljes joggal 
gondolhatná bárki azt, hogy erősek, kitartók, stabilak, 
teherbírók. Ha még a legkiválóbbakkal is ez történik, akkor 
mit mondhatnánk mi, akik egytől egyig cipeljük a saját 
terheinket, és a legtöbbször nemhogy nem a 
legkiválóbbnak, hanem inkább a legerőtlenebbnek érezzük 
magunkat? 

Nagyon fontos, hogy ezekben a helyzetekben feltudjuk 
emelni a tekintetünket, és megtudjuk látni azt, hogy ki is 
Isten igazából! Nem csak az örömökben, nem csak a mély 
és fájdalmas krízisekben, hanem azokban a helyzetekben 
is, amelyeket talán már megszoktunk, elfogadtunk, 
amelyekbe beletörődtünk, amelyeknek újra és újra 

nekifeszülünk. 
Testvérek, amikor elfáradunk, akkor fontos 

mindenekelőtt feltenni magunknak azt a kérdést, hogy 
milyennek látom Istent? Látom-e azt, hogy ő milyen 
hatalmas? Látom-e azt, hogy hozzá viszonyítva hol a 
helyem a világban? Ezek azok a kérdések, amelyek 
segíthetnek abban, hogy a megfáradásban átértékeljük 
Isten, a nehézség és a saját helyünket. Ha ezt nem 
tesszük meg, akkor soha nem fogunk tudni túllátni 
magunkon, és csak egyre erőtlenebbek leszünk. 

A megújulás, az erőre kapás első mozzanata tehát az Isten 

felé fordulás, a második pedig a bizalom.  
A megfáradás állapotában hiába látjuk erőtlenségünket, 

hiába látjuk azt, hogy ki is a mi Istenünk, hogy ha nem 
tudjuk rábízni magunkat, hogy ha nem tudunk ráhagyatkozni, 
ha nincs bennünk remény. Isten, aki számára semmi sem 
lehetetlen, soha sem fárad el, végtelen bölcsességgel 
uralkodik, vezet bennünket, személyesen törődik velünk. Már 
annak a puszta ténye, hogy Isten Ézsaiáson keresztül szólt a 
megfáradt, kétségekkel küzdő népéhez azt bizonyítja, hogy 
Isten tud arról, mit élnek meg az övéi és nem hagyja őket 
magukra helyzetükben. 

Számunkra még nagyobb bizonyosságot ad a tudat, hogy a 
mindenható, örökkévaló, bölcs Isten Jézusban emberré lett 
és önmagát adta azért, hogy megszabadítson bennünket és 
örök életet adjon nekünk.  

Láthatjuk tehát, hogy Isten igenis törődik az emberrel. 
Igénk nagyon világosan beszél arról, hogy Isten erős, hogy ő 
nem fárad el, és hogy kész erőt adni azoknak, akik benne 
bíznak. Ő nem csupán önmagáért erős, hanem értünk és 
helyettünk is. A mi erőnk véges, nagyon sokszor elfáradunk, 
kimerülünk, megbotlunk, de Isten, aki kifogyhatatlan erővel 
bír, kész forrássá lenni a számunkra, kész erőt adni nekünk, 
mert fontosak vagyunk számára. 

Fontos látnunk azt, hogy a két mozzanat szervesen 
összekapcsolódik. A megfáradásban elengedhetetlen az, hogy 
magamról, a gyengeségemről, a körülményeimről Istenre 
emeljem a tekintetemet, de épp ilyen fontos az is, hogy 
amikor már tisztán látom őt, és hozzá mérten magamat, 
akkor mindenestől rábízzam magam. Nem ugyanazt jelenti 
elhinni, hogy Isten mindenható, mindentudó, örökkévaló és 
erős, mint elhinni és rábízni önmagunkat.  

Ahogyan már megállapítottuk, mindannyian szeretnénk 
erősek lenni. Azonban nem mindegy az, hogy honnan 
szeretnénk erőt kapni! Ha a saját erőnkre támaszkodunk, 
vagy mások erejére, az előbb-utóbb mindig elfogy. De ha 

Istenben bízunk, akkor ő az, aki erőt ad, mégpedig olyan 
erőt, amely soha nem fogy el.  

Testvérek, akár egyénileg, akár közösségként nézünk erre 
az igére, azt látjuk benne, hogy csak akkor tudunk a 
magasban szárnyalni, elfáradás nélkül futni, ha nem 
magunkra, hanem Istenre nézünk, és nem önerőből, hanem 
az ő erejéből merítve nézünk szembe az emberi élet 
legkülönbözőbb kihívásaival.  

 

                                 Horváth Evelin 


