
 

 

 
 

 
 

 
 

 
Zengjétek dicső nevét, dicsérjétek dicsőségét! Mondjátok Istennek: milyen félelmesek tetteid! Nagy erőd 

miatt hízelegnek ellenségeid. Az egész föld leborul előtted, és énekel neked, énekli neved dicséretét.                                                              

(Zsolt 66,1-4) 

 

 
 

 
(Náh 1,7) 

 

 Náhum próféta könyve rövid része az Ószövetségnek. Egy lap két oldalára rá is fér az egész könyv. 

Nem egy hosszú írás, mégis elég nehéz olvasmány. A könyv Ninive vesztét hirdeti meg. Gyakran nehezen 

tudunk mit kezdeni a bibliai üzenettel. Mit mond nekünk – korunk hívő emberének – Isten egy több ezer 

évvel ezelőtt létező főváros pusztulásával? A könyv ugyanis Ninive pusztulásáról, Isten ítéletéről szól.  

 A kérdés oka legtöbbször az, hogy nem értjük, Isten haragja az Ószövetségben többször 

megnyilvánul, és jobban látható, mint az Újszövetségben. Bár Isten bűneink miatti haragja leginkább a 

golgotai kereszten ragyog fel, mégis inkább csak az Ószövetségben szoktuk ezt észrevenni. 



 Mindezeket hallva az ember inkább félni kezd az Úrtól, megretten Tőle, mintsem hogy közeledni 

kívánna Hozzá.  Ezért csodálatos, hogy igénkben a próféta által azt jelenti ki, hogy „Jó az Úr!” Ez a hetedik 

vers olyan, mint az oázis a sivatagban, amelyet meglátva az ember fellélegzik, és reménykedni kezd. Mert az 

Isten haragjáról szóló beszámoló közepette mennyei Atyánk biztosít bennünket arról, hogy bár Ő bosszúálló, 

végtelen hatalmu, és senki nem állhat meg előtte, de Ő mégis jóságos, „oltalom a nyomorúság idején.”  

 Miért vált át a próféta Isten hatalmának szép leírása után arra, hogy „jó az Úr”? Izrael népe saját 

bőrén tapasztalhatta meg, hogy mit jelent mások gonoszságától szenvedni minden nap. Többször beszámol a 

Szentírás arról, hogy az asszírok betörtek Júdába, elfoglaltak városokat, és hatalmas pusztítást végeztek. Ez 

hétköznapi valóság volt számukra, nem egy elméleti, politikai függés és elnyomás csupán.  És mindemellett 

a hívőkre terhelődött az is, hogy ebben a korban istentelen királyok uralkodtak, akik az Isten ellenségei 

voltak, akik más vallásokat, a bálványimádást részesítették előnyben. Egyedül Jósiás király uralkodásával 

lett jobb az egyház helyzete, de ekkorra már elkerülhetetlenné vált Júda száműzetése. Ezért küldte el Isten 

Náhum prófétát, hogy erősítse és bátorítsa az Ő népét.  

 A próféta neve azt jelenti, hogy ’vigasztalás’, mivel Isten a neki adott üzeneten keresztül akarta 

megvigasztalni népét.  

 Istent sok esetben korunk egyik fő örömforrásává fokozzuk le: azért keresd Istent, és azért higgyél 

Benne, mert így leszel boldog. És Isten máris valami wellnessforrássá válik számunkra, az öröm forrásává. 

És ezzel a gondolkozással nem az a baj, hogy az Ige ne beszélne arról, hogy Istentől származik az öröm. 

Dehogynem! Hisszük is azt, hogy Tőle származik az igazi öröm, de ez az öröm nem a világ öröme, hanem 

Isten öröme. Ne keverjük össze a testi vágyainkat, kívánságainkat az Istenben való igazi örömmel.  

 Isten arról beszél, hogy az övéinek ebben az életben sok szomorúsága is van, ahogy Náhum korában 

is volt. Az öröm azonban nem volt hiánycikk, csak másképpen érkezett. Az öröm nem a kényelmet és nem 

mást jelentett, hanem azt, hogy létezik vigasztalás.  

 Ez volt az öröm akkor, és ez mára sem változott. Isten vigasztalást adott, és ad a sok próbatétel 

közepette.  Az ilyen nehéz időben lehet Isten közelébe kerülni és megtanulni örülni, felfedezni az Úrban 

való igazi örömöt. 

Jakab Béla parókus lelkész 

 

 
 

 

Szeretteim, kérlek titeket, mint jövevényeket és idegeneket: tartózkodjatok a testi 

vágyaktól, amelyek a lélek ellen harcolnak. Tisztességesen éljetek a pogányok 

között, hogy ha valamivel rágalmaznak titeket, mint gonosztevőket, a ti jó 

cselekedeteiteket látva, dicsőítsék Istent a meglátogatás napján. (1Pt 2,11-12) 

 

Engedelmeskedjetek minden emberi rendnek az Úrért, akár a királynak, mint a 

legfőbb hatalomnak, akár a helytartóknak, mint akiket ő küld a gonosztevők 

megbüntetésére és a jót cselekvők megdicsérésére. Mert Isten akarata az, hogy jót 

cselekedve némítsátok el az értelmetlen emberek tudatlanságát, mint szabadok: nem 

úgy, mint akik a szabadságot a gonoszság takarójául használják, hanem mint Isten 

szolgái. Mindenkinek adjátok meg a tiszteletet, a testvéreket szeressétek, az Istent 

féljétek, a királyt tiszteljétek. Ti szolgák pedig teljes félelemmel 

engedelmeskedjetek uraitoknak, ne csak a jóknak és méltányosaknak, hanem a 

kíméletleneknek is. Mert kegyelem az, ha valaki Istenre néző lelkiismerettel tűr el 

sérelmeket, amikor igazságtalanul szenved. De milyen dicsőség az, ha kitartóan 

tűritek a hibátok miatt kapott verést? Ellenben ha kitartóan cselekszitek a jót, és 

tűritek érte a szenvedést, az kedves az Isten szemében. (1Pt 2,13-20) 

 

 



Dsida Jenő 

 

 

    Köszönöm Istenem az édesanyámat!  

    Amíg ő véd engem, nem ér semmi bánat!  

    Körülvesz virrasztó áldó szeretettel.  

    Értem éjjel-nappal dolgozni nem restell.  

    Áldott teste, lelke csak érettem fárad.  

    Köszönöm, Istenem az édesanyámat. 

 

  Köszönöm a lelkét, melyből reggel, este  

  imádság száll Hozzád, gyermekéért esdve.  

  Köszönöm a szívét, mely csak értem dobban  

  – itt e földön senki sem szerethet jobban! –  

  Köszönöm a szemét, melyből jóság árad,  

  Istenem, köszönöm az édesanyámat. 

 

     Áldd meg könnyhullatását, áldd meg szenvedését!  

     Áldd meg imádságát, melyben el nem fárad,  

     Áldd meg két kezeddel az Édesanyámat! 

     Halld meg jó Istenem, legbuzgóbb imámat:  

     Köszönöm, köszönöm az édesanyámat! 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 A Heti Hírmondónk 2019/17. számában részletes tájékoztatást adtunk templomtornyunk 

nyílászáróinak – a több mint 60 évvel ezelőtti felújítás utáni – nagyon elhasználódott állapotáról, az újabb 

felújítási munkák halaszthatatlanságáról. Ennek anyagi 

forrásait adományokból, illetve egyházmegyei pályázattal – 

ha nyerünk – kívánjuk előteremteni. 

E kiemelt célunk megvalósítása érdekében – 

egyházközségünk életéért érzett felelősségükre is hivatkozva 

– arra kérjük gyülekezetünk tagjait, hogy a fent vázolt sürgős 

munkálatok elvégeztetésére adakozzanak. Ennek módjai: 

csekk, átutalás az egyházközség számlájára, pénzadomány. Köszönettel és testvéri szeretettel: 

Egyházközség Vezetősége 

 

 

 



 

 
 Hitoktatás – 

          Gyülekezeti házban – hétfő 17 óra. 

          Iskolákban – órarend szerint. Az iskolai hitoktatást 

          1 főállású hitoktató és 3 óraadó végzi 13 iskolában, 53 órában. 

 Bibliaóra – szerdai napokon 10 órakor. 

 Utolsó konfirmációra előkészítő oktatás – május 24-25-i hétvége. 
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aki békességed ujjongó örömét ajándékozod népednek, 

add, hogy szent Fiad bátorításával könyörögjünk!  

Kísérje áldásod gyülekezetünket!  

Add, hogy megerősödjünk a hitben, a veled és az egymással való közösségben!  

Ne vond meg tőlünk szent igédet, hanem tápláld vele és növeld általa hitünket!  

Jézus Krisztusért kérünk. Ámen. 

(Evangélikus liturgia – könyörgő imádságok) 

 

 
 

 


