
Kezdőének: 90,1 Tebenned bíztunk eleitől fogva… 

Ének: 210,1-7. Ó áldandó Szentháromság… 
 

OLVASANDÓ: Zsolt 61,2-6 

ALAPIGE: Zsolt 61,3-5 

 

„3A föld széléről kiáltok hozzád, mert elepedt a szívem. Vezess el engem 

a kősziklára, mert az igen magas nekem! 4Hiszen te vagy menedékem, erős 

bástyám az ellenség ellen. 5Hadd lakjam mindenkor sátradban, hadd 

meneküljek szárnyad oltalmába!” 

 

Szeretett Testvéreim a Jézus Krisztusban! 

 

Igen különös napokat élünk mostanában. Sok országban már istentiszteletet 

sem lehet tartani. Jövő héten már evangélikus alkalmak sem lesznek. Mi, most, 

még itt lehetünk együtt, hogy Isten felé forduljunk együtt egy akarattal. 

Ráadásul Március 15-e van. Magyarságunk meghatározó dátuma. Hiszen 1848. 

március 15-én és az azt követő eseményekben a magyar nép valami olyat tett, 

amire sajnos csak nagyon ritkán vagyunk képesek. Egy célért, egy akarattal 

fogott össze: a magyar szabadságért. Nemesek és közemberek, gazdagok és 

szegények, konzervatívok és haladó szellemiségűek, jobb és baloldal együtt, egy 

akarattal küzdött a magyar szabadságért, s ezért olyan különleges a ’48-as 

forradalom és az azt követő szabadságharc. Mert megmutatta az összefogás az 

egység erejét. 

Bizony minden összefogásnak és egységnek hatványozottan sokszoros 

ereje van, és hatalmas dolgokat vihetünk általa végbe. Ugyanakkor a 

széthúzásnak is hatványozott a pusztító ereje, amint ezt sokszor megtapasztaltuk 

már népünk történelmében. Ma ismét összefogásra van szükség, hiszen az 

elrendelt járványügyi veszélyhelyzetben az egyéni felelősségünk különösen is 

felértékelődik. Közös felelősségünk mindnyájunk biztonsága. 

Napjaink világában egyre többet ér számunkra biztonság. Számtalan 

módon túlbiztosítjuk magunkat, és olyan előírásokat alkotunk, amelyek a lehető 

legrosszabb helyzetekben is megóvhatnak minket. Jól láthatjuk ezt napjainkban. 

Sokszor mégsem szeretjük ezeket a biztonsági dolgokat. Sokféle véleményt 

megfogalmazunk, gyakorta túl könnyedén, amíg nem élesedik a helyzet 

körülöttünk. 

 

I. 

 

Bölcsen gondolkodva azonban felértékelődik számunkra a biztonság is, s 

amikor megment minket valamely nagyobb bajtól egy-egy értelmetlennek vélt 

előírás, vagy eszköz, kissé másként kezdünk gondolkodni a biztonságról, vagy 

még inkább az oltalomról. 



A félelmek idején különösen is fontos számunkra a bátorítás és a biztonság. 

S amikor jönnek a valós veszedelmek, a valóban nagy küzdelmek még 

fontosabbá válik, hogy hittel valljuk Isten mellettünk van.  

Mert amikor úgy érezzük, hogy erőnkön felül terheltetünk, gyakorta 

magunk is azt érezzük, hogy a föld szélére kerültünk, mégpedig abban a régi 

világképben, amelyben a föld széléről a semmibe lehet zuhanni. A világ végén 

egyedül – néha szeretnénk ezt az állapotot, amikor már mindenből és 

mindenkiből besokalltunk, de amikor ez az állapot valósággá lesz, hamar 

felismerjük, hogy ez a teljes elhagyatottság mégsem nekünk való. 

S a legnagyobb kihívás számunkra, amikor nem találjuk a kivezető utat 

magányos nyomorúságunkból. Pedig lehet, hogy még tudjuk is, hogy hová 

kellene mennünk, hogyan kellene cselekednünk, de mégsem tudunk, mert 

csüggedésünk, gyengeségünk, vagy bármi más megkötöz minket, vagy csak 

nincs elég erőnk. (Jégbeszakadás, téli udvari elesés, stb.) 

 

II. 

 

A felolvasott zsoltárrész is egy ilyen helyzetből szól. A zsoltáros magányos 

elhagyatott, aki azonban pontosan tudja, hogy mire van szüksége, hogy Kire van 

szüksége, de mégsem tudja elérni. Csodálatos szépséggel vallja meg: „3A föld 

széléről kiáltok hozzád, mert elepedt a szívem. Vezess el engem a kősziklára, 

mert az igen magas nekem!” 

Bizony időnként mi is azzal szembesülünk, hogy a megoldás, az 

ingoványból kiemelő kőszikla igen magas és távoli nekünk. Nagy szükségünk 

van ilyenkor arra, hogy valaki értünk jöjjön, vagy utat mutasson nekünk, hogy 

biztonságba juthassunk. Számtalan világi példát is sorolhatnék erre, az orrunkon 

lévő, de mégsem talált szemüvegtől, a sűrű erdőkben, vagy nagyvárosokban 

való eltévedéseinken át, életünk legmélyebb bugyraiig, amikor segítségre van 

szükségünk. 

Életünk legnagyobb kihívásaiban azonban, amikor nem, vagy nemcsak 

fizikailag, hanem lelkileg maradunk magunkra, mert úgy érezzük nincs 

számunkra evilági segítség, olyankor még a hitetlen ember is sokszor Istenhez 

sóhajt, fohászkodik, s a hívő ember még inkább. 

Ő pedig mindenkor meghallgat minket. Ráadásul nekünk is megadatott az a 

csodálatos kegyelem, mint amivel a zsoltáros is bírt, hogy mi tudunk a 

kőszikláról, a biztos menedékről, Jézus Krisztusról.  

Arról a kimondhatatlan reménységről, amit Benne megtapasztalhatunk, 

amely áldott erővel tölt el, minket, amiben magunk is megtapasztalhatjuk a régi 

prófécia igazságát, hogy: „…akik az ÚRban bíznak, erejük megújul, szárnyra 

kelnek, mint a sasok, futnak, és nem lankadnak meg, járnak, és nem fáradnak 

el.” 

S bár talán már magunk is megtapasztaltuk életünk során, ezt a csodálatos 

megújulást, amikor mintha a semmiből hirtelen mindenre képessé váltunk volna, 



mégis sokszor, amikor valami a mélybe taszít minket, úgy érezzük, hogy ezt a 

kegyelmi állapotot nem érhetjük el. 

Ezekben a helyzetekben pedig különösen is nagy szükségünk van Isten 

vezetésére, az Ő útmutatására, hogy eljussunk a biztos menedékbe, az Ő 

oltalmába, ahol valóban biztonságban vagyunk, és ahol csodálatos módon 

tapasztalhatjuk meg az Ő szabadító kegyelmét. Ez a tapasztalat az, amely 

hitünket is megerősíti, hogy még jobban ragaszkodjunk megváltó Urunkhoz. 

 

III. 

 

A zsoltáros is ezért könyörög: „te vagy menedékem, erős bástyám az 

ellenség ellen. 5Hadd lakjam mindenkor sátradban, hadd meneküljek szárnyad 

oltalmába!” 

Isten oltalmában élni a legnagyobb kegyelem, amit elérhet az ember földi 

élete során. Olyan áldás, amit elképzelni sem tud az, akinek nincs benne része. 

Krisztusba vetett hittel azonban mind a részesei lehetünk, s örökre azok is 

maradhatunk, hogy életünk minden idejében, úgy itt e földön, mint az 

örökkévalóságban megtapasztalhassuk Isten óvó szeretetét. 

Bármilyen helyzetben legyünk is, bárhonnét kiáltsunk is az Úrhoz, Ő már 

elkészítette nekünk az utat Krisztusban, és adott nekünk áldott vezetőt, a 

Szentlelket, hogy mi is megszabaduljunk nyomorúságunkból, és eljuthassunk 

arra a biztos sziklára, amely bár igen magas nekünk, Isten mégis felemel rá. 

Mindez nekünk is áldott örökségünk, amelyben minden hívővel együtt 

osztozhatunk, s ezáltal magunk is mindenkor csodálatos lelki közösségben 

lehetünk, hogy sohase érezzük magunkat egyedül. Mert ez a lelki közösség 

mindig fizikai közösségbe is von minket másokkal, akik segítenek, támogatnak, 

erősítenek minket.  

Most is ilyen közösségben vagyunk együtt, és most is – puszta jelenlétünk 

által is erősítjük, támogatjuk, segítjük egymást, s azokat is akik bármilyen okból 

nem lehetnek jelen.  

De ami még ennél is fontosabb, hogy mi nemcsak úgy, spontán gyűltünk 

egybe, hanem mi Isten tiszteletére vagyunk itt, s hitből fakadó ismerettel 

vallhatjuk, nemcsak magunk vagyunk itt, hanem Isten is jelen van közöttünk. 

S Isten közelségében mi is oltalmat lelünk. Kiáltásunk meghallgatott, s a 

föld széléről, a leküzdhetetlen távolságból, már meg is érkeztünk Isten 

oltalmába. Nyissuk hát meg szívünket Isten áldó szeretete előtt, és Vele 

induljunk tovább, hogy Benne megleljük mi is azt a megújító kegyelmet, amely 

erőt, bátorságot, vigasztalást reménységet ad nekünk e mostani nehéz időben is. 

Istennel való közösségünkben pedig imádkozzunk a betegekért, az 

egészségügyi dolgozókért, és minden emberért., hogy e mostani helyzetben 

lélekben közel legyünk egymáshoz, és egy akarattal küzdjünk egy célért. 

 Ámen 

 



Ének: 90,7-8 Taníts meg azért minket kegyelmesen… 

 

Ima: Imádkozzunk a paszabi 6-os hittanosok imádságával 

"Úr Jézus, tanultuk, hogy a legveszélyesebb betegségeket is meg tudod 

gyógyítani! Hisszük, ahogyan régen, úgy ma is képes vagy erre! Köszönjük az 

eddig egészségben eltöltött éveinket. Légy továbbra is mivelünk a világ 

végezetéig! Megijedtünk. Félünk. 

Könyörgünk a vírusban szenvedőkért, és a gyógyulásukért dolgozókért, 

orvosokért, ápolókért, kutatókért! Könyörgünk különösen az idősekért, egyéb 

betegség által legyengülőkért, a leginkább fertőzött országokban élőkért! 

Imádkozunk közeli szeretteinkért, messzire lévő rokonainkért, 

szomszédainkért, településünkért, országunkért! Úr Jézus, szeretnénk 

megtapasztalni jóságodat, és kapcsolatban maradni Veled! Nem csupán a 

betegségben, hanem azután is! Ámen." 

 

Ámen. 

CsendesPerc: 

Úri imádság: 

Áldás: 

Hirdetések: 

 

- minden hétközi alkalom elmarad, jelen ismereteink szerint a jövő 

vasárnapi istentisztelet a szokott időben fél 10-kor megtartásra kerül. 

- az iskolai hittanórák a digitális oktatási rendszerben kerülnek megtartásra, 

az óvodák ügyeleti rendszerben működnek, így a hittanórák elmaradnak 

- a konfirmációi órákat is igyekszünk a digitális rendszerbe áthelyezni 

- szeretnénk megoldani az istentiszteletek élő közvetítését 

- kérjük a testvéreket az járványügyi előírások és javaslatok felelősségteljes 

betartására, a kellő higgadtságra és megfontoltságra. Imádkozzunk 

egymásért! 

 

Az Úr legyen a mi gyülekezetünk őriző pásztora! 

 

Záróének: 62,1+4. Az én lelkem szép csendesen… 

Himnusz 

 

„7Mert nem a félelem lelkét adta nekünk Isten,  

hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét.”  

(2Tim 1,7) 


