
 

 

 
 

 

 
Ézs 40,1 

 

 Igénk a vigasztalás könyvéből, a 40. fejezetből származik. Tévedne az az ember, aki azt hinné, hogy 

vigasztalásra csak annak van szüksége, aki koporsó mellett áll, aki sír, aki elvesztette hozzátartozóját. Az 

ember, úgy amint van, vigasztalásra szorul.  

 Jézus azt mondta a Szentlélekről, elküldöm hozzátok a Vigasztalót. Jézus nagyon jól tudta, hogy 

mindannyiunknak vigasztalásra van szüksége, mindenki az Isten Szentlelkére, a Vigasztalóra van rászorulva.   

 Isten újra elhívja Ézsaiás prófétát, és új munkát ad neki, mondhatni új munkába állítja. Eddig az volt a 

feladata, hogy prófétáljon, hirdesse Isten bűnt elítélő szavát, intse Isten népét. Tudjuk azt, hogy Izrael népe 

engedetlensége következményeként fogságba került, ezzel is kifejezve, hogy a pogány, bűnös nép rabságban 

van. Az engedetlenség, a bűn rabságában. A nép évről évre csak mélyebbre süllyedt a rabság nyomorúságaiba. 

Már a reménységét is kezdte elveszíteni arra nézve, hogy még egyszer virradni fog, hogy eljön a derű napja, 

hogy van kiút a nyomorúságból.  Isten ebben a nyomorúságos és reménytelen helyzetben újra megszólal, és 

küldi ki Ézsaiás prófétát. Mert Isten mindig a legjobb időben küldi a segítséget. Ezt mondja Isten: 

„Vigasztaljátok népemet! Vigasztaljátok népemet!”  

 Isten egyből megkétszerezi a feladatot. Nyomatékosítja a nép vezetői számára: „Vigasztaljátok 

népemet!” Biztos, hogy a gyülekezetben is vannak olyan testvérek, akik mélyponton vannak, akik nagyon 

nehéz időket élnek az utóbbi időben. Akik már-már kezdik elveszíteni a reménységüket, mert annyira 

megszomorodtak különböző dolgok miatt. Kapnak-e vigasztalást? 

       Mi is az Egyház és elhívott szolgáinak a feladata? Hogy hirdessék az Isten szeretetét, hogy az avval 

nyújtsanak vigaszt. Ezért állnak a lelkészek az élet különböző szószékein: a ravatalok, keresztelő kutak, az 

oltári szentség mellett, hogy hallható és a szentségekben látható és érezhető legyen Isten vigasztaló szeretete. 

Alkalomról alkalomra szól az ige, hogy Jézushoz mehessenek a megfáradtak, a megterheltek, a mélyponton 

lévők.  

       Isten engem is arra hívott el, hogy az Ő tőle kapott vigasztalást hirdessem. Világunk tele van 

ítélkezéssel, bántással és megalázással, de Isten nem engedi, hogy a rossz uralja a világot. Ezért olyan nagy 

ajándék a vigasztalás és az, aki Isten segítségével vigasztaló tud lenni. A vigasztalás tudomány, az élet 

iskolájában tanítják, és aki egyszer részesült benne, az másoknak is segítségére tud lenni. Az Egyház számára 

ezt az Istentől származó feladatot parancsként kell, hogy betartsa, mert sokan vágyakoznak a vigasztalás őszinte 

szavaira és tetteire.   

Jakab Béla 

 

 

 

 Az istentiszteleten Isten és ember találkozik egymással méltó formában és méltó tartalommal. 

Az Ószövetségben az ember Isten elé lépését az "istenkeresés" kifejezés jelöli (2Krón 20,4; Ám 5,4k). Ez 

általában egy bizonyos megszentelt helyen, adott esetben rendkívüli módon, legtöbbször azonban nagyon is 

szigorú rend szerint történik. De a kereteknél mindig jóval fontosabb a belső indíttatás és tartalom. Az 
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istentisztelet szent szándékkal, lelki hódolattal, útmutatás- vagy kijelentés-

kéréssel párosul, mert ahol Istent keresik és tisztelik, ott a benne való hit és 

reménység mutatkozik meg. Ez pedig csakis úgy lehetséges, hogy Isten 

ismerteti meg magát az emberrel. Az első lépés mindig az övé. Az ember 

válasza pedig arról tanúskodik, hogy mennyit értett meg Isten kijelentéséből. 

 A keresztény istentiszteleten Krisztus és népe ad találkozót 

egymásnak. Jézus szolgálni akar övéinek, és ők ezt elfogadják. 
(Forrás: WWW.egyszeregy.hu) 

 

 

 

 

 Amikor két vagy több ember találkozik, akkor általában beszélgetni kezdenek egymással. Nincs ez 

másként Istennel való találkozásunk esetében sem. Az istentisztelet éppen ezért egy sajátos párbeszédként is 

felfogható. Ezen az ünnepen Isten szól először az emberhez igéjében (az igehirdetésben),  
 

 
 

ő jön közel és ő lép közösségre népével a szentségekben, vagyis a keresztségben és az úrvacsorában. 
 

         

 

 Természetes, hogy Isten szavára, megszólítására a gyülekezet válaszol. Ez történik a közös éneklés, 

imádság és nem utolsó sorban a keresztény hit rövid összefoglalásának, a hitvallásnak az elmondása 

alkalmával. 

 Istennel folytatott beszélgetésünk izgalmas esemény. Vagyis soha nem unalmas, kényszeredett, üres 

vagy semmitmondó, hanem nagyon is érdekes, hiszen létünk alapvető kérdéseit érinti. 

Ez a beszélgetés őszinte. Semmi kétségünk nem lehet afelől, hogy Isten szava megbízható. Ő sohasem a 

levegőbe beszél. Amit mond, azt komolyan is gondolja. Mi sem válaszolhatunk másként csak nyíltan és 

őszintén. Persze tudnunk kell, hogy ez sokszor nem kellemes. 

 Az Istennel való párbeszéd épülésünkre, javunkra szolgál. Azt is mondhatjuk, hogy egyenesen a mi 

érdekünkben történik. Azzal a céllal, hogy életünk alapvető fordulatot vegyen, megújuljon.  

(Forrás: WWW.egyszeregy.hu) 

 

 

Weöres Sándor 

 
(részlet) 
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Vonj sugaradba Istenem!  

mint madár a fészkére, szállnék hozzád,  

de látod, a rét örömei közt  

elpattant a szárnyam csontja. 

Végy kosaradba Istenem!  

mint hal a horogra, sietnék hozzád,  

de látod, a gyürüző mélynek  

rám-tekeredett ezernyi hínárja. 

Szívemet kétféle húzás tépi,  

egyre lyukasabb, egyre zavartabb –  

ládd-e, sokszor már azt se tudom,  

melyik a te horgod zsinegje  

s melyik a mélység inda-köteléke.  

Vonj hevesebben! ön-erőmből  

nem jutok én soha hozzád. 

 
 

 

 
 

    

 Hitoktatás – gyülekezeti: hétfő 17 óra, 
– iskolai: az órarendek szerint. 

 Bibliaóra – szerda 10 óra. 
  Vendégünk D. Szebik Imre nyugalmazott püspök úr. 

Tisztújító közgyűlés  ––  ffeebbrruuáárr  2255--éénn,,  aazz  iisstteennttiisszztteelleetteett  kköövveettőőeenn..  

      KKéérrjjüükk  tteessttvvéérreeiinnkk  aakkttíívv  rréésszzvvéétteelléétt..  

Az új gyülekezetvezetés  

    beiktatása  
––  mmáárrcciiuuss  1111--éénn  aazz  iisstteennttiisszztteelleett  kkeerreettéébbeenn..  

 

 
 

 
 

Vétkeztem ellened, mert hallgattam igédet, de nem cselekedtem. 

Légy hozzám irgalmas, és adj engedelmes szívet, 

hogy igéd szerint, embertársaim javára éljek, az Úr Jézus Krisztusért.  

Ámen. 
(Evangélikus liturgia, hatvanad vasárnapi bűnbánati imádság) 

 

 

  


