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 AZ ISTENTISZTELET LITURGIÁJA: 
 

 
  Köszöntés 

  Kezdő ének: KÉ 44.  

(Jöjj, itt az idő, hogy dicsérd) 
  Imádság 

 
  Alapige (ld. középen  ) 

 Igehirdetés (ld: a túloldalon) 

 
  Csendes imádság 
  Imádság 

  Miatyánk 

 
  Hirdetések (ld. jobb oldalon  ) 
  Születésnaposok köszöntése 

Ruthner Györgyné, Baranyi Lászlóné, 

Hajabácsné Dobos Dóra, Oroszi Natália, 

Kelemen Sándor, Gál Ágnes 
 

 

  Záró ének: KÉ 22.  
(Erőt adsz minden helyzetben) 

 
  Áldás  
 
 

  GYÜLEKEZETI HÍREINK: 
 

 A héten búcsúztunk Turbók Lászlótól. Kérjük Isten 

vigasztalását a gyászoló családoknak! 

 Beszámolók: Hálásan köszönjük a kertgondozók 

munkáját (szaletli festése, kertrendezés)! 

Bibliakör vezetők alkalma; presbiteri gyűlés 

 Templomunk nyitásáról részletes tájékoztatót a 

gyülekezetünk honlapján találunk.  
 Jövő heti ONLINE alkalmaink: 

szerda 900: Beszélgetős Bibliaóra (Google Meet) 
péntek: 1630 KonfIFI (Google Meet) 
              1800: Ancora Ifi (discord) 
vasárnap 1000: ISTENTISZTELET (YouTube) és 

Gyermek-istentiszteletek minden vasárnap: 
1000: az ált. iskola 3-6. osztályába járók számára a 

Google Meet-en (bővebb információk a közös 

Skype csoportban és Suga-Szurdi Nóránál: 

06307271724), ill. 1100: YouTube csatornánkon 
Házi Biblia Körök; Hittanórák 

 Máj. 10. 1830: Online presbiteri gyűlés 
 Urnatemetőnk ÚJRA NYITVA vasárnaponként! 

(Részletek honlapon, hirdetőtáblákon.)  
 Kérünk jelentkezőket temetőügyeletre máj. 16, 23, 

24, 30 délelőtt. Jelentkezés Zsuzsánál tel./mailben. 

 Urnatermi ügyintézés: Szabó Zsuzsánál: csak tel. és 

online (H-P 9.00-17.00)! 
 Adó 1%: Alapítványunknak is felajánlhatjuk (l. 

lábléc; a közhasznúsági jelentés a honlapon) 
 Továbbra is gyűjtjük az adományokat a gyülekezet 

mindenkori másik lelkésze lakására! 
 Máj. 31-ig céladományt gyűjtünk a Bajcsy-Zsilinszky 

kórház COVID osztályának. A gyülekezet részéről 

erre a célra érkező (bankszámlánkra utalt/külön 

perselybe bedobott) pénzadományokat a nehéz 

helyzetben lévő, szociálisan rászorult betegek 

életkörülményeinek, és az ott dolgozó 

ápolószemélyzet munkakörülményeinek javítására 

fordítja.  

 

Az Úr legyen Gyülekezetünk őriző pásztora! 

  A L A P I G E :  R Ó M  8 , 1 4 - 2 8  
 

14Akiket pedig Isten Lelke vezérel, azok Isten fiai. 15Mert nem a szolgaság 

lelkét kaptátok, hogy ismét féljetek, hanem a fiúság Lelkét kaptátok, aki 

által kiáltjuk: „Abbá, Atyám!” 16Maga a Lélek tesz bizonyságot a mi 

lelkünkkel együtt arról, hogy Isten gyermekei vagyunk. 17Ha pedig 

gyermekek, akkor örökösök is: örökösei Istennek és örököstársai 

Krisztusnak, ha vele együtt szenvedünk, hogy vele együtt meg is 

dicsőüljünk. 18Mert azt tartom, hogy a jelen szenvedései nem 

hasonlíthatók ahhoz a dicsőséghez, amely láthatóvá lesz rajtunk. 19Mert a 

teremtett világ sóvárogva várja Isten fiainak megjelenését. 20A teremtett 

világ ugyanis a hiábavalóságnak vettetett alá, nem önként, hanem annak 

akaratából, aki alávetette, mégpedig azzal a reménységgel, 21hogy a 

teremtett világ maga is meg fog szabadulni a romlandóság szolgaságából 

Isten gyermekeinek dicsőséges szabadságára. 22Hiszen tudjuk, hogy az 

egész teremtett világ együtt sóhajtozik és együtt vajúdik mind ez ideig. 
23De nemcsak ez a világ, hanem még azok is, akik a Lélek zsengéjét 

kapták: mi magunk is sóhajtozunk magunkban, várva a fiúságra, testünk 

megváltására. 24Mert üdvösségünk reménységre szól. Viszont az a 

reménység, amelyet már látunk, nem is reménység, hiszen amit lát valaki, 

azt miért kellene remélnie? 25Ha pedig azt reméljük, amit nem látunk, 

akkor állhatatossággal várjuk. 26Ugyanígy segít a Lélek is a mi 

erőtlenségünkön. Mert amiért imádkoznunk kell, nem tudjuk úgy kérni, 

ahogyan kell, de maga a Lélek esedezik értünk kimondhatatlan 

fohászkodásokkal. 27Aki pedig a szíveket vizsgálja, tudja, mi a Lélek 

szándéka, mert Isten szerint jár közben a szentekért. 28Azt pedig tudjuk, 

hogy akik Istent szeretik, azoknak minden javukra szolgál, azoknak, 

akiket örök elhatározása szerint elhívott. 
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Különleges nap a mai, igazán ünnepi! Ünneplünk, mert anyák napja 

van, mert újra nyitva templomunk, mert az Úr napja, ami 

önmagában is arra hív bennünket, hogy erősödjünk meg a Krisztus 

követők reménységében, élő Urunk van, aki miatt Isten fiaiként mi 

is kiálthatjuk: Abbá, Atyám! Aki miatt mi is Isten gyermekeiként 

vagyunk örökösei Istennek. Nagy hálát adjunk Istennek az életért, 

az életünkért, a kapott jókért!  

Ugyanakkor nem könnyű maradéktalanul örülnünk. Talán pont 

anyák napja miatt (gyász, veszteség). Bár nyitjuk a templomunkat, 

de csak óvatosan tudjuk… Talán maradéktalan örömmel éljük meg 

az Úr napját? Felráz bennünket az ige (17.vs). Dicsőség lesz a 

részünk, de most, a jelenvalóság a szenvedéssel függ össze, 

dicsőség és szenvedés elválaszthatatlanul összetartozik, ahogy 

Krisztus életében, úgy népe életében is. A miénkben is. Mihez 

kezdjünk hát ezzel a kettősséggel? Hogy lehet helye az életben a 

mélységeknek is, a szenvedésnek? Hogyan hív bennünket mégis 

életre, mégis reménységre, mégis ünneplésre Isten?  

 

Először vegyük észre, hogy a szenvedésünk valójában egy sokkal 

mélyebb közösségre hív bennünket! Az igénk a szenvedés kapcsán 

összefoglalóan hiábavalóságról beszél. Ez az egy szó magába 

foglalja az ürességet, értelmetlenséget, céltalanságot, az 

átmenetiséget. Lásd Prédikátor könyve: idő és tér keretezte 

világunkban, ha nem számolhatunk Istennel és az örökkévalósággal, 

minden zavaróan képtelenné válik, nem tudunk így létezni. pl. a 

mókuskerék, a sziszifuszi munka kifejezés: a napok egyformán 

váltják egymást, mintha minden végtelen körforgásban működne, 

amiben nincs sem megállj, sem megújulás. Vajon ki ne tenné fel a 

kérdést néha: miért is csinálom mindezt? Miért, ha minden újra és 

újra ismétli önmagát? Van, amikor csak bosszúságként, 

frusztrációként tapasztaljuk, máskor valóban meggyötör bennünket. 

És vajon ki ne érezte volna még az átmenetiség fájdalmát? Az 

elmúlást, a veszteséget nem tudjuk kiküszöbölni. Elveszíthetjük 

álmainkat, munkánkat, egészségünket, bizalmunkat, szerettünket, 

még mindig megdöbbent bennünket a halál nyersessége! Mennyire 

kiáltóan üres lesz tőle az életünk! Nincs ez másként Krisztust 

követve se: földi életünk során éppúgy tapasztaljuk a 

hiábavalóságot, mint bárki más, sőt! Isten gyermekeiként még 

érzékenyebbek lehetünk erre: mert Istent megismerve szüntelen 

várjuk és vágyjuk az örökkévalót, az el nem múlót! Ez a 

vágyakozás van ott a 90. zsoltár végén is: Kezeink munkáját tedd 

maradandóvá! Testvéreim, imádságunk ez?  

Mert a világ is, amiben élünk átmeneti, mulandó – éppúgy szenved 

és múlik el, mint ahogy az ember teszi azt. Ez az első nagy 

felkiáltójel: sóhajtozásunk része a természet sóhajtozásának, bár 

sokszor tudomást sem veszünk róla, vagy külön-külön próbálunk 

megküzdeni vele, de szenvedésünk összekapcsol bennünket 

egymással, sőt a világgal is! Belehív egy nagyobb történetbe – és itt 

kezdődik az örömhír! Mert Isten az egésszel számol: hiszen úgy 

szereti a világot, hogy Egyszülöttjét adja érte, hogy megszabadítsa a 

hiábavalóságtól! Akkor lehet válaszunk a saját küszködésünkre, 

veszteségünkre, szenvedésünkre, ha megértjük és bizalommal 

elfogadjuk, amit Isten cselekszik! Lehet válaszunk a 

frusztráltságunkra, a fejünk felett gyűlő felhőkre, a nagy 

mélységekre, ha számolunk Isten jelenlétével, munkálkodásával! 

 

Ez a 2. felkiáltójel: mindaz, ami történik, Isten újjáteremtő 

munkájához kapcsol bennünket! A napi hírekben, ismerősi vagy 

akár családi körben is újra és újra látjuk, tapasztaljuk, átéljük az élet 

drámáját, tehetetlenséget, kiszolgáltatottságot, bizonytalanságot, 

veszteséget. Azonban itt a földön játszódik egy másik nagy dráma 

is: a bűnbeesés és a megváltás drámája, amibe belekapcsolódik a mi 

személyes életünk is. Hogyan fedezhetjük fel Isten munkáját ma is, 

mi is az életünkben? Úgy, hogy figyelünk erre a drámára! Mert ami 

kezdetben történt –a szeretetből jónak teremtett világot Isten 

átkozottá tette az ember lázadása miatt– ma is éppúgy hatással van 

ránk. Ezért része a hiábavalóság az életünknek! Nem véletlenül, 

nem sorsszerűségből alakult így, hanem mert Isten határt húzott – 

nemet mondott a bűnre! Azonban nem hagyta magára a világunkat: 

20-21.vs. Mit jelent ez? Jézus Krisztus, Isten Fia megszületett, 

meghalt és feltámadt és ezzel megváltotta a hiábavalóságból a 

világot. Megízlelhetővé vált, milyen, amikor Isten helyreállítja a 

világot. Kóstolót kaptunk belőle! 

Erre a helyreállításra vár minden és mindenki ezen a földön, nem is 

akárhogy, hanem sóvárogva! Mint amikor pöttöm gyermek az ablak 

mellett nyakát nyújtva, lábujjhegyen ágaskodva feszülten figyeli az 

érkezőt, úgy várja minden Isten szabadítását. Sokan pattanásig 

feszült helyzetekben élünk – de vajon várjuk-e így Isten 

szabadítását? Vajon látjuk-e, tudjuk-e, hogy amikor így 

sóhajtozunk, az nem hiábavaló: nem értelmetlen, nem merő 

kétségbeesés, hanem olyan ez a sóhajtozás, mint a vajúdás 

fájdalma: olyan fájdalom, aminek értelme, eredménye, gyümölcse 

van. Olyan gyümölcse, ami elfeledteti a fájdalmat. Mint ahogy egy 

gyermek születése értelmet ad az azt megelőző fájdalomnak. 

Tudunk-e, merünk-e így nézni a világ sóvárgó vajúdására, hogy 

mindez Isten újjáteremtéséhez vezet? Tudunk-e, merünk-e így nézni 

a saját mélységeinkre, hogy ezek még szorosabban kapcsolnak 

bennünket Istenhez is, hogy az újjá formálódásunk részei? Hogy a 

frusztráltságból Vele lehet szelídség, az ürességből teljesség, a 

gyászban vigasztalódás, a sebekben gyógyulás, az életért hálaadás? 

 

Ez a harmadik felkiáltójele a mai igénknek: az újjáteremtés már 

elkezdődött, már most a részesei lehetünk. Isten gyermekeiként 

olyanok leszünk mind, mint az édesanyák, akiket ma ünneplünk. 

Talán furcsa a kép, de éppúgy hordozhatjuk magunkban Isten 

ígéreteit, mint anya gyermekét: őrizve, táplálva, bizonyosan, 

örömmel, míg kézzelfogható valósággá válik számunkra. Mert 

mindaz, amit Isten ígér, valósággá válik! Isten egy olyan világot 

ígér, amit végleg megszabadít a hiábavalóságtól, a céltalanságtól, az 

elmúlástól, veszteségtől, tökéletlenségtől. Abban a világban nem 

lesz fájdalom, de lesz helyette maradandóság, célba érés, békesség, 

világosság. Milyen nagy csoda, amikor enged bennünket 

belekóstolni mindebbe! Amikor értelmet nyer az életünk, amikor 

megtapasztaljuk jelenlétét, szeretetét, vigasztalását! Milyen sokat 

jelent, amikor áldássá lesz, amit teszünk: amikor egy-egy 

beszélgetés, egy bevásárlás, egy mosoly, kedves szó, a másik 

számára életet hoz – milyen csoda, amikor tapasztaljuk, Isten 

munkálkodik rajtunk keresztül is! Milyen csoda, amikor kisimulnak 

kapcsolatok, amikor begyógyulnak a sebek, amikor ott, ahol 

korábban fájdalom volt, az élet kezd növekedni! Ha belekóstolunk 

akárcsak egyszer is ebbe, akkor még kelleni fog belőle! Akkor már 

valóban vajúdó sóhajtozással várunk: buzgón és állhatatosan! 

Várunk türelmes buzgósággal, keresve, elősegítve, hogy jöjjön el a 

Te országod és buzgó türelemmel, imádkozva, legyen meg a te 

akaratod! Vajon mi várjuk Isten ígéreteinek beteljesülésé, mint 

édesanya gyermekét? 

Olyan jó nekünk azt tudni, hogy Isten nincs sem az itteni, sem az 

otthoni falak közé zárva, de még csak vasárnapra sincs korlátozva a 

találkozási lehetőség. Meg akarja mutatni, mit jelent aktuálisan a 

szabadító munkája, meg akarja mutatni, merre van a kiút a 

hiábavalóságból, sőt minket is be akar vonni ebbe a munkába! 

Hogy már most elkezdjük élni: győztesek vagyunk! Rajtunk, rajtad 

keresztül is életet adhat Isten: a világ sóvárogva várja Isten fiainak 

megjelenését! Rád van szükség, ott, ahol vagy: hogy a 

hétköznapjaidban, a munkahelyeden, az otthonodban, a családban, 

vagy a barátok közt, buszon az idegeneknek legyél egy-egy 

mozdulatodban a jóhír hírnöke! Aki az életet képviseli: őszinte 

szóval, segítőkészen, becsületes, szorgos munkával… de 

mindenekelőtt imádsággal: kérjük a Szentlelket, hogy az élet forrása 

cselekedjen általunk. S ha nincs semmire se erőnk, mert mi magunk 

is épp csak fájunk: bízhatunk abban, hogy a Szentlélek ad erőt az 

erőtlenségünkben is, hogy a mi ki nem mondott imádságainkat 

akkor is közbenjárássá formálja. Mert ezt jelenti, hogy már itt, már 

most az új teremtés része lettünk, Isten cselekvési tervében minden 

pillanatban ott az életünk! Mélységben és örömben egyaránt. 

 

Ma, amikor annyi mindent ünnepelhetünk, de talán nem felhőtlenül 

tesszük ezt, forduljunk így imádságban Istenünkhöz! Adjunk hálát 

az édesanyákért, az életért, az életünkért és kérjük, hadd vegyük 

észre, minden pillanatban – örömben és a mélységekben is, hogy a 

szenvedésünk a világ szenvedésének része. Lássuk meg, hogy a 

vajúdás valami új születésének kezdete, hogy rácsodálkozhassunk, 

ez az új, már most elkezdődött és bennünk is elkezdődhet Jézus 

Krisztusért, a Szentlélek által!    
 jani lívia 


