
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 AZ ISTENTISZTELET LITURGIÁJA: 
 

  Köszöntés 
  Imádság 

  Ének: 463 („Isten élő Lelke, jöjj…”) 
 

  Alapige (ld. középen  ) 

 Igehirdetés (ld: a túloldalon) 
 

  Ráfelelő ének: Én Uram, én Istenem 
 

  Imádság 

  Csendes imádság 
  Miatyánk 
 

  Áldás  
 

  Hirdetések (ld. jobb oldalon  ) 
  Születésnaposok köszöntése 

Horváth Emese, Cieklinski Sándor József, 
Deme Attila, Ferencz Annamária, Kapsa 
Fanni, Sipos Petra Amália, Miklós Anna 
Júlia, Oros Eszter, Richter Ildikó 
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  GYÜLEKEZETI HÍREINK: 
 

 E héten temettük +Csiki Andrásné sz. Molnár 

Erzsébetet. Kérjük Isten vigasztalását családjának! 

 Jövő heti ONLINE alkalmaink:  kedd, 

csütörtök, szombat: TüKörKépeink (írás – 

honlapon)  Szerda 900: BESZÉLGETŐS 

BIBLIAÓRA (Google Meet)  Péntek 1630 

KonfIFI (Google Meet)  Péntek 1800 ANCORA 

IFI (discord)  Vasárnap 1000:  

ISTENTISZTELET  / gyerek-Istentisztelet (videó 

– YouTube-on / Google Meet)  Házi Biblia 

Körök  Hittanórák…  

 Márc. 22. 1830: Online Presbiteri gyűlés 

 Adó 1%: Alapítványunknak is felajánlhatjuk (l. 

lábléc) – az alapítvány közhasznúsági jelentése 

elérhető a honlapon. 

 Továbbra is gyűjtjük az adományokat a 

gyülekezet mindenkori másik lelkésze lakására! 

 Urnatemetőnk a kormányzati szigorító 

intézkedésekkel összhangban, ZÁRVA tartjuk, 

nyitás: további hivatalos bejelentéstől függően. 

 Urnatermi ügyintézés: Szabó Zsuzsánál: csak 

tel. és online (H-P 9.00-17.00), esetenként 

vasárnap délelőtt is. Más időszakban hangposta 

üzenet hagyható v. mail küldhető.  

 Márciustól-július végéig Sóskuti Zoltán 

lelkipásztor szombatféléven lesz. Ezalatt: a 

gyülekezet lelki élete, szervezése Jani Lívia lp. és 

Dr. Hajdú Csaba gondnokunk kezében lesz, hozzá 

forduljunk bizalommal. Az adminisztratív vezető 

lelkész ezalatt Bíró Botond mátyásföldi lelkész 

lesz. További lelkészi segítséget jelent Dr. Pecsuk 

Ottó, Sebőkné Babos Boglárka és Hajdú Bálint 
Kadosa lelkészek (március-május), illetve 

Peterdiné Molnár Judit egyházmegyei lelkész 

(június-július) közöttünk végzett szolgálata.  

Az Úr legyen Gyülekezetünk őriző pásztora! 

  A L A P I G E :  1  S Á M  7 , 2 - 1 2  

2 Attól a naptól fogva, hogy a láda Kirjat-Jeárímba került, sok idő, mégpedig 

húsz esztendő telt el. És Izráel egész háza sóhajtozott az Úr után. 3 Akkor ezt 

mondta Sámuel Izráel egész házának: Ha tiszta szívből akartok megtérni az 

Úrhoz, akkor távolítsátok el magatok közül az idegen isteneket és Astartékat! 

Ragaszkodjatok szívből az Úrhoz, egyedül neki szolgáljatok, akkor majd 

megment benneteket a filiszteusok kezéből. 4 Akkor eltávolították Izráel fiai 

a Baalokat és az Astartékat, és egyedül az Úrnak szolgáltak. 5 Majd ezt 

mondta Sámuel: Gyűjtsétek össze egész Izráelt Micpába, és imádkozni fogok 

értetek az Úrhoz. 6 Összegyűltek tehát Micpában, vizet merítettek, és 

kiöntötték az Úr előtt. Böjtöltek azon a napon, és ezt mondták: Vétkeztünk az 

Úr ellen! Sámuel pedig igazságot szolgáltatott Izráel fiai között Micpában. 7 

Amikor azonban meghallották a filiszteusok, hogy Izráel fiai összegyűltek 

Micpában, fölvonultak a filiszteusok városfejedelmei Izráel ellen. 

Meghallották ezt Izráel fiai, félelem fogta el őket a filiszteusok miatt, 8 és ezt 

mondták Izráel fiai Sámuelnek: Kiálts értünk szüntelenül Istenünkhöz, az 

Úrhoz, hogy szabadítson meg bennünket a filiszteusok kezéből! 9 Sámuel 

fogott egy szopós bárányt, és feláldozta teljes égőáldozatul az Úrnak. És 

Sámuel az Úrhoz kiáltott Izráelért, az Úr pedig meghallgatta. 10 Mialatt 

Sámuel az égőáldozattal foglalatoskodott, előrenyomultak a filiszteusok, 

hogy megütközzenek Izráellel. Az Úr azonban hatalmas hangon 

mennydörgött azon a napon a filiszteusok fölött, akik úgy megzavarodtak, 

hogy vereséget szenvedtek Izráeltől. 11 Ekkor az izráeliek kivonultak 

Micpából, üldözőbe vették a filiszteusokat, és vágták őket csaknem egészen 

Bét-Kárig. 12 Sámuel pedig fogott egy követ, felállította Micpá és Sén 

között, és elnevezte Eben-Háézernek, mert ezt mondta: Az Úr segített el 

bennünket egészen idáig! * 
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Lelkipásztoraink:  Sóskuti Zoltán (márciustól-július 31-ig szombatféléves szabadságon)  
 Jani Lívia  06-30-835-4917;    jani.livia.lp@gmail.com   Fogadó ója: kedd 15.00-18.30 + telefonon vagy neten át   szabadnapja: csütörtök  

   Gondnokunk:   Dr. Hajdú Csaba   30-618-7651  Urnatemetőnk átmenetileg zárva tart!  Ügyintézés: csak tel. és online (H-P 9.00-17.00), esetenként vasárnap délelőtt is. Más időszakban 

hangposta üzenet hagyható / v. mail küldhető. Szabó Zsuzsánál  06-70-3216838  szzsueva@gmail.com  
 

 

(online) ISTENTISZTELET, 2021. március 21. 

„AMIKOR ISTEN GYŐZ”  

címmel Igét hirdet: Hajdú Bálint Kadosa lp. 

 

FELHÍVÁS 

Kettőspont c. gyülekezeti újságunk új számát kezdjük összeállítani, melybe várjuk írásaitokat. A lap fő gondolata így hangzik: 

Csodák pedig vannak. Erről is kérnénk cikkeket szerzőinktől. Csodákról, melyek megtörténtek, csodákról, melyeket vártak, de 

egészen más történt, eseményekről, melyekről csak évtizedek múlva derült ki, milyen hálásak lehetünk, hogy nem az akaratunk és 

vágyunk szerint történtek, csodálatos találkozásokról és csodában reménykedő elengedésekről. Szeretnénk, ha március utolsó 

napjáig megkaphatnánk a cikkeket. Kérlek benneteket, az írásokat és fotókat a dereramihaly@gmail.com vagy a 

refkeresztur@gmail.com címre küldjétek. 
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Ez a történet egy nagy győzelem krónikája! De vajon ki is győz 

itt igazán, és ki a legyőzött? … GYŐZEDELMES ÉLET! Hát 

ki ne vágyna rá? Hogy: sikeresen vegyem az akadályokat / 

biztonságban tudjam minden szempontból a magam és a szűk-

tágabb értelemben vett enyéim életét / meglegyen minden: kellő 

nyugalom, kiszámítható körülmények, biztonság. Ez valahol 

alapvető mozgató, valahol jogos szükséglet. Meddig az? … 
 

Bizony vannak tévutak az Isten-ember kapcsolat terén is! Itt 

is ezt látjuk. Először is, helyezzük el a történetet a koordináta 

rendszeren: ₋› Izrael népe hosszú-hosszú időn át úgy 

gondolkodott: ha nálunk a szövetség láda, minden frankó, 

minden tuti: be vagyunk biztosítva… ₋› ÉS MÉGSE… Azt 

látjuk, mégse így van… Mert az Istennel való valóságos 

szövetség TÖBB ENNÉL! Korábbi fejezetek leírják: hiába van 

jelen fizikailag a szövetség ládája Izrael táborában, attól még 

vereséget szenvednek… ₋› hiába viszik magukkal a filiszteusok 

is, remélve, hogy azzal ők JHWH-t magát is birtokolják és így be 

vannak biztosítva ₋› Isten megmutatja hatalmát, és inkább 

szabadulnak a ládától… Visszakerül a láda Izraelbe₋› de mégis 

kell 20 év, mire rájönnek ez még így kevés ₋₋› Isten valóságos 

jelenléte, attól még, hogy a láda otthon van, továbbra is 

hiányzik az életükből! Isten népe, szép lassan az évtizedek 

múlásával zsákutcába jutott a bebiztosítós gondolkodásmóddal. 

De kellett ez az idő, hogy rájuk nehezedjen ennek a súlya és ez 

belátásra indítsa őket… Bizony néha át kell élni Isten 

jelenlétének fájó hiányát az életünkben ahhoz, hogy belátásra 

jussunk. Ezt a meglátást-belátást az ige ezt így fejezi ki „és 

Izrael egész háza sóhajtozni kezdett az Úr után…” 

Nem nehéz párhuzamot vonni az egyéni síkra Istennel való 

kapcsolat vonatkozásában. Ez a bebiztosítás, ez a „tárgyiasítása” 

Istennek, hányszor megtörténik napjainkban is. Csak nem 

szövetségládának hívják. 1. Sokak számára ez a tárgyiasítás egy 

kifejezés: keresztény demokrácia₋› és azt gondolják: ha úton, 

útfélen ezt harsogják, attól automatikusan Isten mellettük áll, 

ettől már keresztények, krisztusiak tetteikkel együtt ₋› 

összeszorul a szívem ezekért az emberekért… 2. Sokak számára 

ez egy attitűdben ragadható meg: a vallásos attitűdre gondolok, 

amely valami kifordult „cserekereskedelem” felfogáson 

nyugszik: én megteszem, amit Isten  kér: imádkozom, eljárok 

templomba, cserébe hallgassa meg kéréseimet… Ez mind-mind 

ugyanaz a zsákutca, mint egykor Izrael életében a frigyláda.  
 

De térjünk vissza a történethez. Isten népe egy idő után kezdi 

megérezni: valami hiányzik, valami nem egész, valami nem 

kerek, hiába van náluk a frigyláda… ₋› ekkor olvassuk: elkezdtek 

sóhajtozni az Úr után. De szépen fejezi ki az Isten utáni 

vágyódást! Sokan vannak körülöttünk, de lehet, talán közöttetek 

is, akik pillanatnyilag így érezhetnek: vmi nem kerek, vmi nem 

egész, valami hiányzik… ₋› a jó irány a megoldás keresésben 

nekik sem lehet más: az élő Isten jelenléte utáni vágyódás. Ő 

képes, és csakis ő képes a hiányérzetet nem pusztán enyhíteni, 

hanem betölteni teljesen. 
 

3. Nézzük meg Sámuel mit mond mi következik a sóhajtozás 

után: „Ha tiszta szívből akartok megtérni az Úrhoz, akkor 

távolítsátok el magatok közül az idegen isteneket és az 

Astartékat” Sámuel arra mutat rá, hogy jó-jó, szép dolog ez a 

vágyódás, sóhajtozás Isten után, hogy jöjjön, legyen jelen 

valóságosan az életünkben, érezzük az Ő jelenlétét, a vele való 

közösség erejét… Ez mind szép és maximálisan helyes. De ha 

ezt komolyan gondoljátok, akkor tartsatok először is egy nagy 

takarítást a szívetekben! Izrael népe ugyanis úgy sóhajtozott, 

úgy vágyódott, hogy: vágyódott is meg nem is… Ott volt a 

szívükben egy őszinte vágy, de volt, amit nem tudtak elengedni: 

bálványokat, az idegen istenségek kultuszát, ami minden 

bizonnyal a mindennapi élet szerves része volt, beépül a 

gondolkodásba, életvitelbe, mindenbe. Astart – pogány női 

istenség: termékenység istene – párja a másik fő istenségnek: 

Baálnak. Sámuel nagyon határozott és világos üzenetet ad: 

számoljatok le a kettős élettel! Ezt visszhangozza az egész 

Ószövetség is, Krisztusnak készítve az utat: „döntsétek el még 

ma, hogy kinek szolgáltok!” – Józsué; „ne sántikáljatok kétfelé!” 

– Illés; ide is egy kicsi – oda is egy kicsi? – Ézsaiás. Bizony 

végig kíséri Isten népe életét ez a kísértés. Azért van megírva, 

hogy mi tanuljunk belőle! Mert ez alól a kísértés alól mi sem 

vagyunk kivétel: a kettős élet veszélye… Ott a vágy bennünk 

Isten után, de ott van a vágy még más után is, amire azonban 

Isten határozott nemet mond… A Sámuel által hirdetett üzenet 

radikális, nem nevezhető túlságosan toleráns, megengedő 

hozzáállásnak Isten részéről: „Távolítsd el az életedből mindazt, 

ami Tőlem idegen! Amíg ezt nem teszed meg, addig az üres 

sóhajtozás, vágyódás egy helybe topogásánál nem jutsz tovább.  

Testvérek! … itt a böjt közepén tartva: ennyit kell beszélni a 

bűnről! Nem önmagában „lógatva” a témát, „ostorozni” egy jót 

vele. Nem azért, hogy mind jól lesújtva, ledöngölve álljunk fel a 

laptop elől… Nem tehetem már csak azért sem, mert a történet 

sem ér itt véget. Sőt! Ez után kezdődik igazán. De az eddigiek is 

kellettek. Látok magam körül életeket, látom a magam életében 

is a veszélyeket, ami azt mondatja ma velem: Vizsgáljuk meg, 

nincs-e mit kitakarítani az életünkből?! Annyi sóhajtozó ember 

van, talán közötetek is, akik mindig feltételes módban beszélnek 

csak Istenről: de jó lenne, ha. Ó, bárcsak érezhetném, bárcsak 

segítene, kiemelne… Lehet, hogy a továbblépéshez, itt a mában 

is ugyanaz az az út, mint egykor Izrael számára? A sóhajtozás 

már jó jel, de nem elég! A takarítása-eltávolítása a bálványoknak 

a következő lépés. Nem tudhatom, talán önmagad vagy a bálvány 

az életedben; talán megtűrsz vmi olyat az életedben, amit Isten 

nem tűr meg…; talán önmagadba helyezel nagyobb bizalmat, 

mint kéne… Ki tudja? Te is tudod, én is tudom a magamét. Ezzel 

dolgunk van, ÚJRA ÉS ÚJRA! ₋› TÁVOLÍTSÁTOK EL 

MAGATOK KÖZÜL, AMI IDEGEN ISTENNEK 
 

4. Aztán tovább is van, mondjam még? „Ragaszkodjatok szívből 

az Úrhoz és egyedül néki szolgáljatok…” – jön a következő 

lépcsőfok Sámueltől. SZÍVBŐL RAGASZKODNI – azaz 

teljesen ragaszkodni. Amikor Jézus a tiszta szívűekről beszél, 

hogy ők a boldogok, ők az áldottak, UGYANERRŐL BESZÉL!  

„Boldogok a tiszta szívűek, mert ők meglátják az Istent.”  

TISZTA SZÍV=OSZTATLAN SZÍV! TISZTÁN-TELJESEN AZ 

ÖVÉ! Az ember szíve azonban olyan, hogy újra és újra 

megkísértetik, mégpedig abban, hogy „osztódni akar.” De a fél 

szív mit ér? … Jézus nem azt mondja, boldogok azok, akik 

sóhajtoznak Isten után… Nem. Ez nem rossz, de még nem is cél! 

SZÍVBŐL RAGASZKODNI= osztatlan szívvel az övének lenni. 

Na, az a boldog ember! Az a győztes életű ember. 

Testvérek! A hétköznapi hit harcaimban, elbukásaimban, és a 

Krisztusban nyert kegyelem adta újrakezdések valóságának 

megélése közepette megtanultam már valamit: vagy én 

ragaszkodok Istenhez, vagy az istentelen ragad rám, és 

ragaszkodik hozzám… Más út nem nagyon van! Ezért hívja 

döntésre Sámuel is a népet ₋› és a nép dönt! (Elkészített idő, 

mellyel élt Izrael; és az Isten utáni sóhajtozást tettek követték, 

nagytakarítás a szívekben, aztán a ragaszkodás kinyilvánítása.) 

Meg is lett a következménye: hatalmas győzelem – egy hatalmas 

és nélkülözhetetlen tapasztalattal. 
 

Hadd szóljak most kiváltképp azoknak, akik benne állnak a 

szolgálatban, küzdenek, harcolnak lelkekért, vezetnek másokat 

Istenhez. Érdekes csatajelentet zajlik itt le: a filiszteusok 

rajtaütnek az istentiszteletet ülő (!) Izraelen; de nézzük meg a 

reakciót: „kiálts értünk szüntelenül az Úrhoz, hogy szabadítson 

meg bennünket…”; és Isten cselekszik is. De hadd mondjam így: 

mindenekelőtt Isten az, Aki cselekszik Izrael szeme láttára. Ők 

csak utána jöttek, miután Isten lépett. Minden szolgálatunkban, 

harcainkban ezt kell mindenek előttre helyezni: az ima 

fegyverével küzdeni… 
 

Arról halottunk ma, mi van akkor, ha Isten győz? Akkor lesz 

nekünk győztes az életünk! Ha először Isten győz - bennünk! 

Mert a győzedelmes élet titka az, amikor előbb Isten meggyőz 

és Ő legyőz bennünket! Láthattuk, hogy ennek van egy 

folyamata: vágyódás – takarítás – ragaszkodás – 

kiszolgáltatottság az ima által… Járjunk ezen a győzelmes úton! 

és bárhol is tartunk a felvázol folyamatban, tegyük meg a hallott 

következő lépést! Nincs más út! Ámen! 
 Hajdú Bálint Kadosa 


