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Olvasmány: Jób 3        Alapige: Jób 3,20-23 

Isten megengedi a kísértőnek, hogy megpróbálja Jób hitét. Élete válságba kerül, elveszíti minden 

családtagját és teljes vagyonát. Jób megátkozza születése napját, fogantatásának éjszakájával együtt. 

Az első reakciója az, hogy élethelyzetét Isten nélküli állapotként írja le. De nem perel, nem hőzöng, 

nem vagdos kérdéseket Isten fejéhez, csak ül, végtelenül kiürült lelki tartalékaival azt fogalmazza 

meg, hogy jelen állapota az Isten nélküliség állapota.  

Szörnyű és végtelenül emberi helyzetben van Jób, meg tudjuk érteni, valamilyen szinten átérezzük 

fájdalmát és talán megkérdezzük, hogy miért engedi ezt Isten? Miért adta őt át a kísértőnek? Miért 

engedi ezt Jóbbal, elvégre Istenfélő volt. Megszólal az igazságérzetünk ebben a helyzetben is. 

Igazságtalan az Isten, vélhetjük. Jól esik neki tönkretenni Jóbot, vagy mi az oka? De ezek nem Jób 

kérdései, hanem a mienké. Jób nem kérdez, ő szenved és remeg az Isten nélküli állapotában. Jób 

könyve azonban egészen kivételes tanítást ad nekünk arról, hogy milyen elképesztően sérülékenyek is 

a mi fogalmaink. Maga Isten mondja később Jób könyvében, hogy „Ki akarja elhomályosítani örök 

rendemet értelem nélküli szavakkal?”  

Jób számára az első dolog nem az volt a szenvedésben, veszteségben, szörnyű helyzetében, hogy 

Istent lehívja az égből és számon kérje rajta, hogy ezt miért engedi meg, hanem szomorúan állapítja 

meg, hogy léte most olyan, mint az Isten nélküli lét és így nem is érdemes élnie. Mi vajon mit érzünk, 

ha valami igazságtalannak tartott dolog esik meg velünk? Az Isten nélküliség fájdalmait éljük át? 

Hiányoljuk őt? Vagy felháborodunk, perelünk, ügyvédhez megyünk, szitkozódunk, kemények 

vagyunk, kérdezünk, hogy miért pont velünk, miért így, vagy úgy, miért most. Azonban beszéde 

végén Jób egy nagyon figyelemre méltó dolgot mond ki: „Miért is ad világosságot a 

nyomorultnak…az útvesztőbe jutott embernek, akit Isten kerített be” Tehát a jelen helyzetében is 

Istennél van Jób, lehet bármilyen rossz is, ez a helyzet is Isten által körülhatárolt helyzet. Isten veszi őt 

körbe most, ahogy azelőtt is. A sorsa ugyan rosszra fordult, de Istennél van. Mi kinél akarunk lenni, ha 

bajok jönnek ránk? Hányadán állunk az igazságunk keresésével?  

Jób története sok mindenre meg akar tanítani minket. Ma arra, hogy legyen bármiféle teher és 

szomorúság, gyötrelem és veszteségérzet rajtunk, Isten akkor is körbekerít minket, akkor is ott van 

velünk, és ő vigyáz teremtményeire, mert máshogy nem tehet. Ámen. 
 

 

HIRDETÉSEK 
 

1. Köszönjük az Igehirdetés szolgálatát Zsengellér-Kekk Edina lelkipásztornak. Áldást kívánunk 

életére és szolgálataira. 

2. Alkalmaink 

Délután 15 órakor Alapon folytatódik az egyházmegyei képzés sorozata. Hitvallásainkról Bogárdi 

Szabó István püspök úr tart előadást. 

Szerdán 18 órakor tartjuk a Bibliakör záró alkalmát. (1 Tim 6,11-21) 

Vasárnap, június 5-én tartunk hittanévzáró istentiszteletet 10 órai kezdettel, melyet jó idő esetén egy 

családi piknik követ a martonvásári parkban. Készülhetünk erre, megbeszélve egymás közt mindazok, 

akik szeretnének ehhez a naphoz csatlakozni. Az egész gyülekezetet várjuk! 

3. Elhunyt Pásztor Jánosné sz. Kádár Judit, a néhai lelkipásztor-professzor özvegye, 85 éves 

korában. Június 5-én, 15 órakor a Budapest-Gazdagréti Református Egyházközség templomában lesz 

hálaadó istentisztelet életéért. Hamvait Gyúrón helyezik el férje sírjánál a Kuldói temetőben, vasárnap 

18 órai kezdettel. 

4. Nyári táborok előkészületben: 

Július 1-3. Galyatető – ifjúsági hétvége (gyülekezetünk fiataljainak) 

Július 11-15. Nyári hittanos táborhét (5-12 éveseknek) 



 

Július 18-22. VIFI – egyházmegyei ifjúsági hét Gyenesdiáson 

Június 5-ig várjuk a jelentkezéseket ezekre a nyári táborokra! Június 5-től kezdődik meg a nyári 

táborokra szánt adományok gyűjtése. 

5. Gyülekezeti közvélemény kutatást tartunk az Úrvacsoravétel módjáról. Ma és jövő vasárnap 

szeretnénk megkérdezni a gyülekezet tagjait, ki hogyan venné a bort szívesebben: külön kelyhekből 

vagy közös kehelyből. A felmérés egy presbiteri döntés előkészítésének része, mely során az 

úrvacsoravétel rendjét tárgyaljuk; terveink szerint mindkét lehetőséget biztosítanánk a későbbiekben a 

gyülekezet tagjainak, ennek módjának kidolgozásához szükséges a presbitérium számára az 

úrvacsorával élők véleményének megkérdezése.  
 

Az Úr Jézus legyen gyülekezetünk és életünk őriző pásztora! 

 


