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 AZ ISTENTISZTELET LITURGIÁJA: 
 

  CSEND – Istentisztelet előtt 5 perccel 
 Ráhangoló kérdés:   Hogy érint 

engem, első olvasásra, a mai Alapige? 
 

  Köszöntés 
 

  Fennálló ének: 1:1 („Aki nem jár…”) 
 

 A Házi Biblia Kör vezetők megáldása 
 

  Fő ének: KÉ 11  („Jöjj, az Úr vár reád…”) 

 

  Fohász  
  Olvasmány (ld. középen  ) 

   Imádság 
 

  Gyermekek az Úr asztala körül  
 

  Igehirdetésre készítő ének:  

180  („A töredelmes szívet…”) 

  Alapige (ld. középen  ) 
 Igehirdetés [ld:  a túloldalon] 
 

  Csendes ima 
  Ima 
  Miatyánk 
 

  Hirdetések (ld. jobb oldalon  ) 
  Születésnaposok köszöntése 
 

  Záróének: 479 („Hinni taníts…) * 

  Áldás    
  HIMNUSZ 
 

 

 GYÜLEKEZETI HIRDETÉSEK: 
 

 Beszámolók: Kisfecske-Sasok délután; a 
Felnőtt Közösségi Hittan, a KonfIFI illetve az 
Ancora IFI indulása… 

 

 Jövő heti alkalmaink:  
 Kedd 1000 Baba-Mama Kör  Szerda 900: 
Bibliaóra   Péntek 1630 KonfIFI  Péntek 1800 
Ancora IFI  Vasárnap 900: Kánon Kör és 
Imakör  Vasárnap 1000: Istentisztelet és 
gyerek-Istentisztelet;  Házi Biblia Körök 7 
csoportban  hittanórák 

 

 Felnőtt Közösségi Hittanóra október 3-tól – 
minden szerdán 1830-kor. Következő témánk: 
Kempis Tamás: Krisztus követése című híres 
könyve – és háttere. 

 

 HBK csoportvezetők alkalma minden hó 4. 
hétfőjén 1800-tól a Vadkacsa utcában – 
először október 22-én. Kérjük, aki tud közülük, 
maradjon egy rövid megbeszélésre 
Istentisztelet után! 

 

 Jövő vasárnap Úrvacsorás Istentisztelet lesz 
 

 Várjuk a 12 évet betöltött ifjakat KonfIFIre 
(konfirmációs felkészítése) 

 

 Várjuk a segítő testvéreket október 6-án 
szombaton reggelre egy templom- és kert 
nagytakarításra 

 

 Református iskoláink hirdetése (Baár-Madas ill. 
Gödöllői Református Líceum) 

 

 Egy egyszobás lakást keresünk leendő 
beosztott lelkészünk számára – egyelőre 
albérletként. Ha tudunk ilyenről a környéken, 
jelezzük! 
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Ízelítő az ósz-i prófátai könyvekből sorozat/1. 

„Annál jobban” címmel 
 Igét hirdet: Sóskuti Zoltán lelkipásztor 

 

 

 OLVASMÁNY: ÉZS 1, 1-9 
 

 ALAPIGE: ÉZS 1,5 
 

„Minél több verést kaptok,  
annál jobban ellenkeztek!  
Egészen beteg már a fej,  

egészen gyenge már a szív.” 
 



RÁHANGOLÁS „Minél több verést kaptok, annál jobban 
ellenkeztek!” – mondja Isten Ézsaiás prófétán keresztül a 
népnek. Nem furcsa? Nem úgy kellene lennie, hogy a nép 
„észhez tér”, megtér gonosz útjáról a fenyítéktől? A Bírák 
könyvének ritmusában például éppen ezt látjuk… Akkor 
Ézsaiás korában miért hatott a fenyíték? Mi hogy vagyunk 
ezzel...? Hogy hatnak ránk a szidások, fenyítések, „negatív 
visszajelzések”, büntetések – szülő-gyerek kapcsolatban, vagy 
a munkahelyünkön, netán a házasságban, sőt a 
gyülekezetben...? Hát Istentől? Isten büntet egyáltalán…?A 
lélektan kutatásai szerint dicsérettel sokkal jobban lehet hatni, 
motiválni, mint az elmarasztalással, szidással, büntetéssel… 
Isten, aki az embert teremtette és így „működését”, belső 
mozgatórugóit a legjobban ismeri, nem tudja ezt?  

Az Ószövetséget olvasva, olyan érzésünk is lehet, hogy Isten 
folyton fenyegetőzik, elmarasztal, büntet. Hát csoda, hogy a 
választott nép ennyire megátalkodott, makacs? 

A gyermeknevelésben is úgy van, ha egy gyereknek folyton 
azt mondják otthon vagy az iskolában, hogy ő „rosszgyerek”, 
akkor előbb-utóbb az is lesz. Biztos, hogy Isten „jó taktikát” 
választott akkor, amikor így próbája (akár most Ézsaiáson át) 
jóra bírni népét? 
1. Milyen nehéz hivatás lehetett az ószövetségi nép körében 
prófétának lenni! Talán ezért „akad ki” Jeremiás, amikor egy 
ponton elcsüggedve szól: Jer 20,7-9a. Teljesen érthető! Nem 
elég, hogy nem törődnek vele, hogy nincs eredmény – még ki 
is nevetik, gúnyolják, sőt az élete is veszélybe kerül… Ki 
akarna próféta lenni ezek után? Ha „meghirdetnék ezt az 
állást”, elmennél az „állásinterjúra”? Gondoljunk Jónásra! 
Nem csoda, hogy „meglóg”! Ijeszti a feladat… Ám sem 
Jónásnak, sem Jeremiásnak, sem egyetlen prófétának nincs 
választási lehetősége. Jónást a cethal veti ki a prófétai útra – 
Jeremiást pedig a szíve. Ugyanis így folytatja az előbbieket: 
„De perzselő tűzzé vált szívemben, csontjaimba van rekesztve. 
Erőlködtem, hogy magamban tartsam, de nincs rajta 
hatalmam.” (Jer 20,9b) Igen, igaz, hogy a 1Pt 20,-21! 

2. Különös tehát Isten ószövetségi „nevelési módszere” és a 
prófétákkal való „bánásmódja” is! Mondjuk ki: „i d e g e n  
tőlünk”! Ahogy igaz ez szinte az egész Ószövetségre – nehéz 
olvasmány, nehezen „emészthető”! Ennek talán két alapvető 
oka van.   Az egyik: mi már, ismerjük az Újszövetséget – 
benne Jézus személyét, szavait, „stílusát” és legfőképpen 
váltsághalálát, az Evangélium üzenetét. Természetes, hogy 
innen nézünk vissza az Ószövetségre – és ezért érzünk 
feszültséget, talán ellentmondást a kettő között.  A másik: 
ezek a történetek egy egészen más, tőlünk igen távoli korban, 

körülmények, társadalmi szokások, mentalitás közepette 
zajlottak – nehéz nekünk már érteni, hiszen a magunk kora, 
kultúrája, gondolkodása alapján „ítéljük meg”. 

Éppen ezért kell két nagy lépést tennünk, hogy miénk legyen 
az Ószövetség üzenete – és így a mai szakasz is!  Egyrészt 
próbáljunk elszakadni attól a marxista gőgtől, hogy a világ 
fejlődik, és mi vagyunk a fejlődés csúcsán, a régiekhez képest, 
mi már mindent meghaladva, jól gondolkozunk.  Ez először is 
hamis állítás [példák**]; másodszor pedig Goethe-nek van 
igaza, amikor azt mondja: „a világ halad, az ember marad”. 
Éppen ez a kapcsolópontunk: az embernek ugyanazok voltak 
akkor és most is fő problémái, örömei, vágyai, kérdései…! 
Ehhez azonban nem innen kell visszanézni, hanem lélekben, 
megértésben „el kell mennünk az ószövetségi időkbe”, 
megismerve azt a kort – és onnan értelmezni a leírtakat! Ehhez 
nyitottság, érdeklődés – és információ kell!  Másrészt 
hinnünk és vallanunk kell – ha református módon akarunk 
gondolkozni –, hogy ugyanaz az Istene mindkét szövetségnek, 
akinek ugyanaz a szándéka: hogy az ember újra ember legyen, 
Istenhez visszatérjen, és együtt boldogságban éljen Isten és 
ember. Csakhogy (időben nézve ezt!!! [**]) Isten ezt a 
munkáját a történelemben végzi, aminek van egy íve, ebben 
benne van Isten terve: ez az ü d v t ö r t é n e t . Jézus eljövetele 
előtt egy másik korszakban vagyunk. Csodálkozzunk rá, hogy 
ott is és akkor is, mennyire szereti Isten az embert, mennyire 
fontos neki a népe – nem adja fel velük, újra és újra küld 
prófétákat, velük pedig üzenetet. Ráadásul vegyük észre azt is: 
Isten ATYA, az Ószövetségben is. Atya, aki megfeddi, 
megbünteti a népét, hogy el ne vesszen; hogy legyen mindig 
SZENT MARADÉK, amely az igazságot képviseli, aki az egy 
igaz Istennel kapcsolatban van, és hozzá hívhat másokat is. 
Ahogy Pál a Filippieknek írja már az Újszövetség 
vonatkozásában: „hogy feddhetetlenek és romlatlanok 
legyetek, Isten hibátlan gyermekei az elfordult és elfajult 
nemzedékben, akik között ragyogtok, mint csillagok a 
világban, ha az élet igéjére figyeltek…” (Fil 2,15) Ez volt a 
tét! Minden ezért volt! 

3. Te apaként (anyaként is) nem azt szeretnéd, hogy a család 
ne haljon ki, hogy nevedet továbbvigyék, legyen folytonosság – 
és ha veszélyben van gyermeked, szólsz, figyelmezteted, óvod, 
véded? Tényleg elég csak a dicséret, bíztatás? Nem kell néha 
más is? Ha látod, hogy egy szakadék fele megy a gyermeked, 
akkor szép szóval, dicsérettel, bíztatással szólsz neki – nem 
inkább ráordítasz, hogy vigyázzon, mert veszélyben van!? Ha 
pedig nem sikerül, ha nem hallgat rá, odarohansz, és akár 
magadat is feláldozod érte, csak neki ne essen baja? Hát ezt 

tette értünk Isten! Az Ószövetségben még csak oktatta, 
figyelmeztette az embert, kiáltott utána. Az Újszövetségben 
pedig, látva, hogy mennyire nagy a baj, önmagát adta értünk 
Krisztusban, csak hogy mi megmeneküljünk…! Ez volt a 
büntetésünk…! Ezért Isten nem büntet – mert minden 
büntetésünk Jézuson van! Ha büntetne minket, már régen nem 
élnénk! Most csak figyelmezted, jelez, megállít, „megráz”… 
Mai szakaszunkban még korábban járunk – de a Szerető Atya 
szól tehát ott is. Az Ő fájdalmát, „aggodalmát” halljuk ki a 
prófétai szóból! Mert a Szentírásban Isten megismerését is kell 
keresnünk – nemcsak magunk körül forognunk! Ez a szakasz 
tehát Isten lényében enged betekintenünk! Szent hely ez – le a 
sarukkal! „Minél több verést kaptok, annál jobban 
ellenkeztek!” Hogy megértsük: gondoljunk arra a szülői 
fájdalomra vagy testvéri féltésre, amikor valaki nem hallgat a 
jó szóra, és hiába történik bármi, megátalkodottan megy 
tovább a vesztébe…. [**] Ebből az a t y a i  f á j d a l o m b ó l  
fakad az Újszövetség Evangéliuma is! Érjük? 
4. Miért „nem tér észre” a nép? Alapigénk folytatása válaszol 
erre: azért, mert „…egészen beteg már a fej, egészen gyenge 
már a szív.” A diagnózis szerint gondolkodásban, életerőben 
kimerült a nép. Ez dönti el, hogy miként hat az emberre a 
fenyíték, a nyomorúság! Ha a gondolkodás elferdült, ha a 
szívünk beteg, elveszett belőle az igazi ÉLETerő – akkor már 
„nem kapcsolunk”, akkor nincsenek „bekapcsolva a 
riasztóink”, akkor már nem működik az immunrendszer… Az 
Istenhez közeli szív a Szentírás azokat az Igéit is szereti, 
„beengedi magába”, megfontolja, melyek figyelmeztetnek, 
tükröt tartanak elénk, „negatív visszajelzések”. 

Mi kell ahhoz, hogy a szülőtől, főnöktől vagy bárkitől a 
negatív visszajelzéseket is meghallgassuk? ALÁZAT (Isten előtt 
vagyok, ismerem magam…) és egyszerre BIZTONSÁG is (Isten 
szeret – és Benne ezért én is szeretem magam, úgy, ahogy 
vagyok), egyfajta erős alap. A beteg gondolkozás és a gyenge 
szív éppen ennek a hiánya – és ez a lélek, sőt ez a néplélek, 
nem hallgat a szóra, sőt egyre jobban megkeményedik. [**] A 
templomba járókkal is így van… 

 

BEFEJEZÉS Istennek ezért mindig a szívünkkel, elménkkel van 
dolga. Bármi történik velünk, ott kell gyógyulni elsősorban! 
Teremtőnk igenis ismeri a mozgatórugóinkat – és tudta, miért 
éppen ilyen üzenettel látta el prófétáit. Ez a szó nemcsak ott és 
akkor szólt, hanem évszázadokon át és ma is! Akkor 
megkeményedtek rá, de volt és lesz idő, amikor ez hat és 
gyümölcsöt hoz. Attól függ, milyen „fejjel” és „szívvel” 
hallgatjuk – hallgattuk ma is!              Sóskuti Zoltán 


