
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 AZ ISTENTISZTELET LITURGIÁJA: 
 

  Köszöntés 
  Kezdő ének: 342.1 („Jézus, világ Megváltója”) 
 

  Fohász  
 Olvasmány (ld. középen  ) 

  Imádság 
 

  Igehirdetés előtti ének: 130.1  
(„Te hozzád teljes szívből”) 

 
  Alapige (ld. középen  ) 

 Igehirdetés (ld: a túloldalon) 
 

  Csendes imádság 
  Imádság 

  Miatyánk 
 
 

  Hirdetések (ld. jobb oldalon  ) 
  Születésnaposok köszöntése 

Tihanyiné Bana Erika, Andrásiné Antal Éva, 

Kovácsné Peterman Orsolya, Papp Ferencné, 
Juhász-Kurdi Ildikó, Módis Boglárka,  

Csordás János Andrásné, Balázs János 
 

  Áldás  

 

  Záróének: 338 („Lelki próbáimban…”) 

 
 
 

  HIMNUSZ 

 

 

  GYÜLEKEZETI HÍREINK: 
 

 Beszámoló: presbiteri gyűlés 

 Nagyheti ONLINE alkalmaink:  

kedd: TüKörKépeink (írás – honlapon) 

szerda 900: Beszélgetős Bibliaóra (Google Meet) 

csütörtök 1800: Nagycsütörtöki online áhítat 

péntek 1800: Nagypénteki online Istentisztelet  

vasárnap 1000: Ünnepi online ISTENTISZTELET / 

gyerek-Istentisztelet (videó – YouTube-on / Google 

Meet)  

hétfő 800: Húsvéti online elmélkedés  

Az online áhítatok, Istentiszteletek a YouTube 

csatornán tekinthetők meg. 

ezeken kívül: Házi Biblia Körök; Hittanórák…  

 Adó 1%: Alapítványunknak is felajánlhatjuk (l. 

lábléc) – az alapítvány közhasznúsági jelentése 

elérhető a honlapon. 

 Tervezzük a szaletli festését: ehhez kérjük, várjuk 2-

3 hozzáértő testvér jelentkezését. 

 Továbbra is gyűjtjük az adományokat a gyülekezet 

mindenkori másik lelkésze lakására! 

 Urnatemetőnk a kormányzati szigorító 

intézkedésekkel összhangban, ZÁRVA tartjuk az 

ünnepek alatt is!  

 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! 

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

„Amikor közeledtek Jeruzsálemhez, és Bétfagéba, az Olajfák hegyéhez értek, 

Jézus előreküldte két tanítványát, és ezt mondta nekik: Menjetek az előttetek lévő 

faluba, és ott mindjárt találtok egy megkötött szamarat a csikójával együtt. 

Oldjátok el, és vezessétek hozzám! Ha valaki szólna nektek, mondjátok meg, 

hogy az Úrnak van szüksége rájuk, és azonnal elengedi azokat. Ez pedig azért 

történt, hogy beteljesedjék, amit az Úr mondott a próféta által: „Mondjátok meg 

Sion leányának: Íme, királyod jön hozzád, aki alázatos, és szamárháton ül, 

igavonó állat csikóján.” A tanítványok pedig elmentek, és úgy cselekedtek, ahogy 

Jézus parancsolta nekik: odavezették a szamarat a csikójával együtt, ráterítették 

felsőruhájukat, Jézus pedig felült rá. A sokaság az útra terítette felsőruháját, 

mások ágakat vagdaltak a fákról, és az útra szórták. Az előtte haladó és az őt 

követő sokaság pedig ezt kiáltotta: Hozsánna Dávid Fiának! Áldott, aki jön az Úr 

nevében! Hozsánna a magasságban! Amint beért Jeruzsálembe, felbolydult az 

egész város, és ezt kérdezgették: Kicsoda ez? A sokaság ezt mondta: Ő Jézus, a 

galileai Názáretből való próféta.” 
 

  A L A P I G E :  Z S O L T  1 3 0 - 1 3 1  

A mélységből kiáltok hozzád, Uram! Uram, halld meg szavamat, füled legyen 

figyelmes könyörgő szavamra! Ha a bűnöket számon tartod, Uram, Uram, ki 

marad meg akkor? De nálad van a bocsánat, ezért félnek téged. Várom az 

Urat, várja a lelkem, és bízom ígéretében. Lelkem várja az Urat, jobban, mint 

az őrök a reggelt, mint az őrök a reggelt. Bízzál, Izráel, az Úrban, mert az 

Úrnál van a kegyelem, és gazdag ő, meg tud váltani. Meg is váltja Izráelt 

minden bűnéből. Uram, nem fuvalkodik fel a szívem, nem kevély a 

tekintetem. Nem törekszem arra, ami túl nagy és elérhetetlen nekem. Inkább 

csitítottam, csendesítettem lelkemet, mint anya a gyermekét. Mint a gyermek, 

olyan most a lelkem. Bízzál, Izráel, az Úrban most és mindörökké! 
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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  
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DÁVID-SOROZAT/5. 

„MINT ANYA A GYERMEKÉT”   
címmel Igét hirdet: Dr. Pecsuk Ottó 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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A zsoltárok könyvében gyakoriak a páros zsoltárok. Olyan 

zsoltárok ezek, amelyek együtt tárják fel a valóságot, csak 

együtt érvényesek, együtt is olvasandók és imádkozandók. 

Ilyen zsoltárpárok a 105-106 vagy a 111. és 112. zsoltár. A 

131. zsoltár párja a 131. zsoltár, amelyet az első soráról 

jobban ismerünk: „Mélységből kiáltok hozzád, Uram”. Ez 

az a bizonyos de Profundis zsoltár, amelyet már az 

ősegyház a bűnbánati zsoltárok közé sorolt, és a gyónások 

idejére írta elő, de ez az egyik böjti zsoltárunk is. Ez az a 

zsoltár, amellyel az élet legnehezebb pillanataiban, a 

legnagyobb válságokban imádkoznak emberek Istenhez. 

Ahol az emberi élet a legmélyebb válságba kerül, ott szólal 

meg a 130. zsoltár: „Mélységből kiáltok hozzád, uram!” 

Az imádkozó ember már nem tud tovább élni Isten 

segítsége nélkül. Elborították a hullámok, és már csak 

abban reménykedik, hogy Isten meghallja könyörgése 

szavát a mélységből, a tenger mélyéből. Akit elborítanak a 

hullámok, annak csak másodpercei vannak hátra az életből. 

Ezzel a kétségbeeséssel csak egyetlen dolgot tud szembe 

állítani Dávid: Hogy ismeri Istent. „Lelkem várja az Urat, 
jobban, mint az őrök a reggelt, mint az őrök a reggelt.” A 

halálosan elcsigázott őrszemnek egyetlen biztos pont van 

az életében, amelybe kapaszkodhat. Hogy feljön a nap. 

Hogy az éjszakának egyszer vége lesz, és akkor 

megszabadul. Az éjszaka egyetlen bizonyossága, hogy 

eljön a reggel. A kétségbeesett ember bizonyossága, hogy 

Isten könyörülő Úr, aki nem hagy bennünket magunkra. 

Lehet, hogy amiben vagyunk, az a túlélésről szól, az 

elkeseredésről és az erőnk végéről, de a reggel eljön és az 

éjszaka véget ér. Isten nem hagy minket magunkra a 

végveszélyben. Dávid meg is fogalmazza ezt a 

reménységet, immár mint bizonyosságot, amelyet el akar 

mondani másoknak, a szeretteinek, a gyülekezetének, az 

egész népének: „Bízzál, Izráel, az Úrban, mert az Úrnál 

van a kegyelem, és gazdag ő, meg tud váltani.” – a teljes 

kétségbeeséstől a bizalommal teli várakozásig és a hittel 

teli bizonyságtételig jut el Dávid néhány vers alatt a 130. 

zsoltárban. De ahogy mondtam, ez csak a valóság fele, 

mert a másik felét a párja, a 131. zsoltár mondja el. Dávid 

eljutott oda, hogy a reménytelen helyzet ellenére meg tudja 

vallani a hitét Istenben, akinél a kegyelem, aki nem 

feledkezik meg rólunk, és kivált bármilyen bajunkból. Mi 

következik ebből a hitvallásból? A nyugalom, a békesség, 

a belesimulás Isten akaratába, és erről szól a 131. zsoltár.   

Ha jellemeznem kellene, azt mondanám, hogy „női” 

zsoltár. Vannak olyan igék, amelyekben Istenhez olyan 

tulajdonságokat kapcsol a Biblia, amely leginkább az 

anyákat jellemzi. A 131. zsoltárban is úgy bújik Istenhez a 

védelmet kereső zsoltáros, mint a gyermek az anyjához. 

Nincs ebben semmi különös vagy megbotránkoztató: az 

emberi élet drámai nagy pillanatai mindig az édesanyákhoz 

kapcsolódnak. Kinek akarod bemutatni a szerelmedet? 

Kinek mutatod meg az első gyermekedet? Ha még él az 

édesanyád, ki máshoz menekülsz, amikor összetört az 

életed? Miután elcsendesült Dávid a bizonyosságban, hogy 

Isten nem hagyja el és megszabadítja, olyan bizonyosan, 

ahogyan a reggel követi az éjszakát, odafordul Istenhez: 

„Uram, nem fuvalkodik fel a szívem, nem kevély a 
tekintetem. Nem törekszem arra, ami túl nagy és 

elérhetetlen nekem.”  Mint a gyermek, amikor odafordul 

az édesanyjához valami nagy bajt vagy ijedtséget 

követően, és azt mondja neki: anya, nem teszek ilyet többé. 

Ígérem, hogy jó leszek, engedelmes és szerető gyermeked. 

Dávid folytatja így: „Inkább csitítottam, csendesítettem 
lelkemet, mint anya a gyermekét. Mint a gyermek, olyan 

most a lelkem.” Emlékszünk arra, mit mondott Jézus 

azoknak a tanítványoknak, akik azon vitatkoztak, hogy ki 

lesz a legnagyobb az Isten országában? „Bizony mondom 

nektek, ha meg nem tértek, és olyanok nem lesztek, mint a 
kisgyermekek, nem mentek be a mennyek országába. Aki 

tehát megalázza magát, és olyan lesz, mint ez a 
kisgyermek, az a nagyobb a mennyek országában.” (Mt 

18,2-4) Ha olyanná válunk a bajban, mint az anyjához bújó 

kisgyermek, a lehető legjobbat tesszük. A 

megmagyarázhatatlan bajban, és kiismerhetetlen 

veszélyhelyzetben lehetünk olyanok, mint az anyjában 

bízó kisgyermek. „Nem fuvalkodik fel a szívem, nem kevély 
a tekintetem, nem törekszem arra, ami túl nagy és 

elérhetetlen nekem.” Milyen alázat kellett Dávidnak e 

szavak kimondásához! Itt nem a tudatlanság bevallásáról 

van szó, hanem arról, hogy lemond az értelmetlen 

küzdelemről, a másokon való átgázolásról, az 

önérvényesítésről. A keresztyén ember hite akkor válik 

igazán éretté, amikor képes beismerni, hogy vannak titkok, 

amelyek az Úréi (5Móz 29,29). Nekünk a kijelentett 

dolgok adattak, a legfőbb ezek közül a Jézus Krisztusba 

vetett hit lehetősége. De nem kaptuk meg az Istennél 

elrejtett titkok megismerésének ajándékát. Emlékszünk, mi 

történt az első emberpárral, amikor meg akarták ismerni a 

jó és a rossz tudásának fájáról leszakítható gyümölcsöt? 

(…) 

„Nem fuvalkodik fel a szívem, nem kevély a tekintetem, 

nem törekszem arra, ami túl nagy és elérhetetlen nekem.” 

Azzal, hogy Dávid ezt elmondja, belehelyezkedik Isten 

kegyelmes szeretetébe. Ez nem a tudatlanság vallomása. 

Dávidnak e zsoltár szerint megadatott, hogy ráébredjen, 

milyen is valójában az emberi élet: véges, önmagában 

védtelen és védelemre, Isten kegyelmére szoruló. Ez a 

vallomás ellentmond mindennek, amit a modern világ ma 

kínál nekünk. Ellentmond az önállóságnak, az 

önelégedettség és az autonómia iránti kétségbeesett 

küzdelemnek. A modern világ ugyanis mindennél jobban 

el akarja hitetni velünk, hogy a boldogságunk egyetlen 

feltétele, hogy felszabaduljunk minden függőségtől. A 

Károli fordítás ezen a helyen egy kicsit konkrétabb, mert 

így szól: „mint a tejtől elválasztott gyermek, olyan bennem 
az én lelkem”. Károli kiemel valamit, amit nagyon könnyű 

elképzelnünk, ha láttunk már szopós csecsemőt és olyan 

fél-egyéves kisgyermeket, aki már nem szorul mindig az 

anyja tejére. Az elválasztott gyermek már ott áll valahol a 

gyermeki függés és az önállóság első pillanatainak a 

határán. Már meg tudja tenni, hogy türelmes, ha éhes. Már 

nem működnek benne olyan ellenállhatatlanul az elemi 

ösztönök. Szinte látjuk magunk előtt, az elválasztott 

gyermeket, aki még az anyjához bújik, mert ott a védelem, 

mert ott a biztonság. De már nyitott a világra és kíváncsian 

tekint a külvilágra. Még nem önálló, mert még ott a 

szeretetkötelék közte és az anyja között, de már elég 

felnőtt ahhoz, hogy saját gondolatai és saját világa legyen. 

Dávid, mint az anyja karján ülő jóllakott kisgyermek, aki 

már a távolba néz, felismeri a helyét a világban, de közben 

tudja, hogy az arkhimédeszi pont az édesanyja, akire 

mindig mindenben számíthat. Bajok persze érhetik még az 

életben, de amíg van anyja, és amíg ő el nem hagyja az 

édesanyját, vagy meg nem tagadja vagy el nem temeti 

önmagában, addig nincs egyedül az életben, és addig 

minden a helyén van. Addig minden jó, minden boldog. 

Amikor ezt a két zsoltárt olvastam, nem tudtam szabadulni 

attól a gondolattól, hogy a mi helyzetünk mennyire közel 

van a 130. zsoltár kétségbeejtő állapotához. (…)  

Virágvasárnap van, a Megváltó eljövetelének az ünnepe. 

Jézus, az életünk Ura bevonulhat ma is az életünkbe, és mi 

befogadhatjuk őt. A megváltásunk napja, a Feltámadás 

ünnepe már karnyújtásnyi közelségben van. Kitartásra és 

gyermeki hitre van szükségünk csupán. Kérjük ezt el 

Istentől, gondoskodó Atyánktól és szerető, tápláló 

édesanyánktól. Ámen      Dr. Pecsuk Ottó 


