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 O L V A S M Á N Y :  Z S O L T  1 2 1  
 

„Zarándokének. Tekintetem a hegyekre emelem: Honnan 

jön segítségem? Segítségem az Úrtól jön, aki az eget és a 

földet alkotta. Nem engedi, hogy lábad megtántorodjék, 

nem szunnyad az, aki védelmez téged. Bizony nem 

szunnyad, nem alszik az, aki védelmezi Izráelt! Az Úr 

védelmez téged, az Úr a te oltalmad jobb kezed felől. Nem 

árt neked nappal a nap, sem éjjel a hold. Az Úr megőriz 

téged minden bajtól, megőrzi életedet. Megőriz az Úr 

jártodban-keltedben, most és mindenkor.” 
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 AZ ISTENTISZTELET LITURGIÁJA: 
 

  CSEND – Istentisztelet előtt 5 perccel 
 Hogy állunk a kiszolgáltatottsággal? Merjük-e 

vállalni? 

 Mikor és milyen helyzetben éltük át leginkább 
Isten jelenlétét? 

 

  Köszöntés 

  Fennálló ének: 121:1  
 („Szemem a hegyekre vetem”) 

  Fő ének: 294 („Jézus vígasságom…”) 
 

  Fohász  
  Olvasmány  

   Imádság 

  Gyermekek az Úr asztala körül  

  Igehirdetés előtt: KÉ 21 („Rejts most el…”) 

 

  Alapige [ld. középen] 

 Igehirdetés [ld: vázlata a túloldalon] 
 

  Csendes ima 

  Ima 

  Miatyánk 
 

  Hirdetések [ ld: jobboldalon] 

 

 Záróének: 274 („Ki Istenének átad mindent…”) 

  Áldás    

  Himnusz 

 

 

 GYÜLEKEZETI HIRDETÉSEK: 
 

 

 Beszámolók: ökumenikus konferencia; KeReT-Konfi 
Délután; Sasfészek délután 

 Január 24. szerda 1830 , Szent Pál Templom: 
ÖKUMENIKUS imaheti közös Istentisztelet és 
szeretetvendégség 

 Akinek nem jutott ajándéktoll, most vihet még 

 Elkészült és elvihető az  ELMÉLKEDÉS/8. – a 
Gyülekezet Facebook oldalán is letölthető! 

 Alakuló Presbiteri Gyűlés: január 28. (Istentisztelet 

után); utána minden hó 2. hétfő 1830: Presbiteri óra 

 Keresünk olyan jó szakembereket, akik segítenének a 
templom padlójának, fűtésének és szigetelésének 
ügyében tanácsadással illetve később kivitelezésében 

 Házas Hétvége: 02.10-11 Jelentkezni lehet Kovács 
Zsófinál előleggel 

 KonfIFI Hétvége: 04.06-08 

 Nyári táborunk: SZAJOL, 2018. július 1-6 
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RENDSZERES ALKALMAINK:  
 Kedd 1000 Baba-Mama Kör  Szerda 900: Bibliaóra  

 Kéthetente Péntek 900 Himzőkör   Péntek 1630 KonfIFI   
Péntek 1800 IFI   Kéthetente: Házi Biblia Körök  

 Vasárnap 900: Kánon Kör   Vasárnap 1000: Istentisztelet 
és gyerek-Istentisztelet 4 csoportban; Házi Biblia Körök; 

óvodai- és iskolai hittanórák; Imaalkalom… 

 

  ISTENTISZTELET   
2 0 1 8 .  J A N U Á R  2 1 .  

„Kiszolgáltatva” címmel 

Igét hirdet: Sebőkné Babos Boglárka  lp.  
Liturgia: Sóskuti Zoltán lp. 

Lelkipásztorunk: Sóskuti Zoltán  06-30-822-5435; parókia: 209-4267;  sürgősebb levelekre: lp.rkeresztur@gmail.com  soskutizoltan@gmail.com Fogadó órája: kedd, szerda 15.00-18.30 + 
megbeszélt időpontokban   Szabadnapja: Csütörtök     Gondnokunk: Dr. Hajdú Csaba  30-618-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  Szabó Zsuzsa  707-2630;06-70-3216838  szzsueva@gmail.com 
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Bevezetés: 

Neil Armstrong először a Holdra lépett majd visszajött, és 

azt mondta: „Jártam az űrben, de Istennel nem 
találkoztam. Nincs ott semmi és senki a Földön kívül.” 

Ugyanezt mondhatják, akik átélték: Jártam a gyászban, 

jártam betegségben, sikerben, de nem volt ott Isten. 

Kerestem ott, de nem találtam. Tehát nincs.  Miért van az, 

hogy egyikünk megtalálta másikunk keserűen csak a 

hiányát fedezte fel? Vagy egyszer ott van a bajban, és 

érezzük, hogy segít, máskor meg nem? Hol lehet Vele 

találkozni?   

 

1.Kiszolgáltatottságban 

Istennel az találkozik, aki nem fél kiszolgáltatni magát 

Neki. „Szemeimet a hegyekre emelem, honnan jön 

segítségem?”  A zsoltáros, bár nem tudjuk konkrétan 

milyen bajban volt, de segítséget keres. Kétségbeesett. Így 

is fordíthatnánk: Mi lesz most velem? Ki fog rajtam 

segíteni? Aki tud kétségbeesni Isten előtt, annak lesz 

segítsége. Aki meri bejárni a mélyét a maga nyomorult, 

kétségbeesett helyzetének, annak lesz kegyelem, annak 

lesz segítség. Isten megvárja, amíg idejutunk. Nem a 

legnagyobb bajig, hanem eddig: kifogytam, elfogytam, 
nincs ötletem, Te jössz. Miért ez kell Istennek? Hogy 

kétségbeesettnek, megalázkodottnak lásson? „Közel van 

az Úr a megtört szívűekhez.” De miért nincs közel ahhoz, 

akinek jól megy sora, büszke és gőgös?  Mert ez a 

valóság! Ha látod nyomorult valóságodat, akkor a 

helyedre kerülsz, és belépsz az illúziók világából Isten 

világába!  Ahol Te segítségre szoruló vagy, Ő pedig az, 

aki mindenséget alkotott. Akkor meglátod, hogy Te egy 

tágabb történet része vagy. Hogy életed beszorult 

születésed és halálod közé,1 és ennyi lennél, ha Ő nem 

adna neked örök életet. Akit behatárol tér és idő, az 

egészségi állapota, a lehetőségei, képességei, és ha kicsit 

jobban ismerjük már magunkat, akkor tudjuk, a bűn is. 

(…) És belátjuk, tehetetlenek vagyunk. Annyi ráhatásunk 

sincs az életre, mint amennyire azt gondoljuk. Az 

életünket ezer szálból szőtték: egészség, család, pénz, 

munka, a környezetünk, de ott van egy csomó láthatatlan 

szál, ami mind valahol rá van kötve a miénkre. Olyan 

emberek élete, akiket talán nem is ismerünk, de valahogy 

kapcsolatba kerülünk. Lehet, hogy úgy érezzük, fogjuk 

                                                
1 Chiara Lubich 

egyik, másik szálnak a végét, de ettől még nem vagyunk 

urai semminek. Tekintetem a hegyekre emelem, honnan 

jön segítségem? Nincs megoldás, kiút abból ahol most 

vagyok. Ez az a pont, ahol kiesik az az 1-2 szál is a 

kezünkből, amit kézben tartottunk életünk fonalán, és azt 

vesszük észre, mégis a levegőben maradt, mert Valaki más 

is tartja nem csak azt, hanem a többit is, amit nem is 

láttunk eddig. Ebben az állapotban lehet Vele 

találkozni, innen lehet kapcsolódni Istenhez. De nem 
szeretünk kiszolgáltatottak lenni. (…)  

Ez a zsoltár párbeszéd a zarándok és az őt áldó pap között.  

Ezért jöttél ma ide, az áldásért, hogy megállj az életed 

zarándoklatán és valaki neked szóljon, megáldjon, az ÚR 

szaváért, amely MEGÁLLÍT! Azt nem útközben hallod, 

csak ha megállsz. Ezért vannak a próbák, hogy 

megállítsanak! A próbatételek nagyon is részei a 

zarándoklatnak!  Hogy átéld rászoruló vagy. Akik 

koldulják Istent. Jézus, akinek mindene megvolt 

„megüresítette önmagát, szolgai formát vett fel.” (…) Még 

Jézus is így volt ember, kiszolgáltatottan, rászorulva 

Istenre egészen. 

 

2.  Az imádság mozdulata 

Ez a zsoltár egy ú. n. polémia: vallási vita, és egyben 

hitvallás a környező bálványistenekkel szemben. 

Mindenki a hegyekre ment áldozni a kánaáni isteneknek. 

Onnan várták a segítséget. Megvolt az istene a bő 

termésnek, a szerelemnek stb. Ma így mondhatnánk: 

Tekintetem a protekcióra emelem, a pénzre, meg a csoda 

gyógyszerekre, honnan jön segítségem? Mert a szomszéd 
állítja neki onnan jött segítsége, de az én segítségem az 

Úrtól van, aki ezeken bőven túl van. Ez a felemelt tekintet 

az „imádság mozdulata”. Mikor felnézel a csillagos égre, 

és elcsodálkozol, és tekinteteddel tapogatod Istent, aki ott 

kell legyen ezek mögött, fölött. Aki nem szunnyad… Itt 

azt jelenti, hogy megkülönbözteti Őt a meghaló és 

feltámadó kánaáni istenektől, akik a természet elhalásával 

együtt maguk is meghalnak. A zsoltáros túllát ezeken.  

 

3.  Megtartó 

Az a héber szó hogy megtartó hatszor szerepel ebben a 

zsoltárban. Drámaian hangsúlyozza Isten gondviselését. 

Tényleg így van, hogy Isten megóv, megőriz minden 

bajtól? Pont ezt nehéz lenyelni, hogy Isten nem véd meg 

minden bajtól, pedig sokszor ezt várnánk Tőle.   

 Amikor teljes kétségbeesésedben vagy Isten előtt, akkor 

vagy a legnagyobb biztonságban! Mint a síró gyermek 

mikor odabújik a szülőhöz. Nem akkor, amikor elesik, 

nem is akkor mikor felkel, hanem mikor kétségbeesésében 

bújik, sír, segítséget kér. Amikor a legkiszolgáltatottabb. 

Akkor eshet legkevésbé baja. Mikor a föld kicsúszott a 

lábad alól, tart az a kéz, amely az Univerzumot alkotta. 

Mint anya a gyermekét.  

 Nem szunnyad őriződ. Nem kapcsolódik ki a 

történetünkből soha! Ahogy egy színdarabban, regényben 

vagy sorozatban lehet olyan szereplő, akit hiányolunk, aki 

„eltűnt” de pár epizód múlva váratlan fordulattal visszatér. 

Mikor hiányzik Isten, az arról beszél, hogy nem 

kapcsolódott ki a történetünkből, még kell legyen elvarrni 

való szál. „A harag felszínét ha megkaparod mindig 

szeretet van alatta.” Mert a harag alatt csalódás van, a 

csalódás a reményből fakad, a remény alatt ott a szeretet. 

Hogy szerettél, hogy vártad, hogy Ő is szeressen, és ennek 

megnyilvánulását, és Ő nem adta, vagy nem úgy, és Te 

haragszol. Mert még szeretsz. Ha haragszol Istenre, akkor 

Te még szereted Őt! Még fáj a hiánya, de haragod 

lebuktad, hogy szereted! Ő nem kapcsolódik ki a 

történetedből, mert Te vagy az Ő történetének része! 

Jézus története vagyunk. Akikkel történik Krisztus. 

Akikkel megtörténik Ő, mert változtatja őket, kihívja őket 

a komfortzónából, az addigi életéből és elküldi őket, hogy 

hívjanak másokat is meg ebbe a történetbe. Nem árt sem a 

Nap, sem a Hold. Nem ezeknek van kiszolgáltatva az, aki 

az Úrnak kiszolgáltatta magát. A Benned élő Krisztusnak 

nem árthat a baj!Aki Örökkévaló bennünk, kibírja amit mi 

nem tudunk kibírni. Ezzel az egyszerű kifejezéssel lehet 

ezt elmondani: TART! Mint anya a gyermekét. Így lesz 

Isten közegünkké, aki megtart a bajban. Tart, és nem csak 

tart, hanem kitart mellettünk. Nem szunnyad, nem kapcsol 

ki a történetünkből. TART, MEGTART, KITART   

Összefoglalás: Istennel tehát az találkozik, aki ráébred a 

Valóságra, mennyire kiszolgáltatottak vagyunk, aki ebben 

az állapotban Tőle kér segítséget. Aki felemeli a tekintetét 

egyre feljebb és feljebb, ameddig csak a hitünk szeme 

ellát, fel Istenre, és elámul. Azt Ő tartja. A bajban, akár 

úgy hogy segít, akár úgy mint szülő a gyermekét, aki 

karjába veszi és csak tartja. Közegévé válik most és az 

örökkévalóságban. Ámen 

       Sebőkné Babos Boglárka 

 
 



 
 


