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ISTENED AZ ÉN ISTENEM 
 

Alapige: Zakariás 8,23         Olvasmány: Ruth 1 
 

Sajátos és sokat mondó az a kép, ahogy Ruth megragadja anyósát, ruhája szegélyénél fogva és 

kérleli: ne unszolj engem, hogy elhagyjalak… néped az én népem, Istened az én Istenem. A 

mindenkori tapasztalat alapján talán nem ez a kép él fejünkben. Olykor inkább a ’civakodós, a 

feszültséges, alig várom, hogy békén hagyjon’ képe lebeg lelki szemeink előtt, amikor erre, vagy más 

hasonló családi kapcsolatunkra gondolunk. Persze ugyanakkor milyen nagy áldás, ha a békességet és 

az egymáshoz való ragaszkodást éljük meg kapcsolatainkban – éppen ahogy az igében is látjuk. 

Adjunk ezekért hálát. 

Annál is inkább helye van a hálának, mert ez a minőségi kapcsolat nem belőlünk fakad, ahogy ezt 

Ruth és Naomi esete is felmutatja, hanem van egy harmadik személy, aki ezt így rendezi: az Úr hoz új 

minőséget kapcsolatainkba: ha magunkba hordozzuk őt, s ezáltal megragadhatóvá válik bennünk. 

Az idegen nép közé menekülő Naomi és családja az élő Istent hozzák magukkal életmódjukban, 

szokásaikban. A velük kapcsolatba kerülők így találkoznak az élő Isten szavával, így Ruth is. Milyen 

érdekes, hogy míg Naomi az, aki származása szerint hordozza a hitet, egy pogány fiatalasszony lesz 

az, akinek életében megmutatkozik az élő hit, aki megragadja Istent ez által. 

Isten megengedi, hogy kapcsolatainkban ő maga megragadható legyen. Ahogy formál bennünket 

Igéje által, hogy helyén legyen szívünk, viselkedésünk, s így emberi kapcsolataink rendezettek 

legyenek, ahogy tanít bennünket az új életre. Bár nem vagyunk tökéletesek, de érdemes meggondolni, 

milyenek lennénk ma nélküle, ha nem vele élnénk az életünket? Ahogyan ő formál, jelen van, úgy 

válik láthatóvá a velünk kapcsolatban élők számára. 

Láthatjuk azt is, hogy Isten kiválasztó kegyelme Ruthot eléri, a másikat nem. Isten vonzása nem 

mindenkit talál meg. De minden esetben ez a kiválasztás üdvösségre szól. Isten e kapcsolatokkal 

nagyot tervez: Ruth dédanyja lesz Dávidnak, így őse a Messiásnak. E ragaszkodásból, az Istenhitből 

születik az üdvösség. Számunkra is és a velünk kapcsolatban lévőknek is csak a Krisztusban való 

részesedés által adatik a kegyelem. Nagy ajándék, ha általunk mások is megragadhatják Őt, 

megvallva: Istened az én Istenem. Ámen. 

 

HIRDETÉSEK 

1. Gyülekezeti alkalmaink 

Február 14-én, kedden 18 órakor tartjuk a Szolgálók óráját. 

Az elmúlt héten indultak el szerdai sorozataink. 18 órai kezdettel a bibliaköri alkalmakon a II. 

Helvét hitvallás 30 fejezetét vesszük hétről hétre a kiadott tematika szerint. Szeretettel várjuk a 

gyülekezet minden tagját! Az énekkari próbát szerdánként 19 órakor tartjuk. 

Csütörtökön 17 órai kezdettel a soron következő Tóvidéki Bibliaórának adunk helyet. Igét hirdet 

Farkas Balázs István, váli lelkipásztor. Az alkalomra a korábbi szokás szerint szeretetvendégséggel 

készülünk. 

Szombaton 14 órakor folytatódik a konfirmációs felkészülés. 

Vasárnap 10 órakor istentiszteletet tartunk. Jöjjünk, hívogassunk!  

2. Jövő vasárnap tervezzük kiadni a gyülekezet idei első körlevelét. Ezek postázásában, a ritkábban 

látott gyülekezeti tagok meglátogatásában, valamint az alkalmakra való hívogatásban, szívesen 

vesszük a gyülekezet valamennyi tagjának segítségét. 

3. Megérkezett a Presbiter c. folyóirat, valamint a Csendes Percek c. igei útmutató. Kérjük a 

Presbiter újság olvasóit, újítsák meg előfizetésüket erre az esztendőre! 
 

Az Úr Jézus legyen gyülekezetünk és életünk őriző pásztora! 


