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A GYÜLEKEZETÜNK KISTÜKRE
Postacím: Mezőörsi Református Egyházközség; 9097 Mezőörs, Fő u. 39.
Adószám: 19885018-1-08
Bankszámlaszám: 11737007-23712489
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Imre, Szabó István, Szalai László, Szalai Richárd, Tóth László, Tóth Pál Tibor, Tóth Sándor, ifj. Tóth
Sándor, Vincze Ferenc
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A LELKÉSZI HIVATALUNK KISTÜKRE
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Postacím: Mezőörsi Református Egyházközség Lelkészi Hivatal; 9097 Mezőörs, Fő u. 97/b.
Szeretetszolgálati tanácsadó: Bátori Zsolt
Oktatási tanácsadó: Kovács Dániel
Szakmai vezető: Farkasdi-Sáhó Katalin
Telefon: 06-20-383-8985
E-mail: sahoka79@gmail.com
Szakmai vezető-helyettes: Onódi Zsanett
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E-mail: polgarszilard.mezoors@gmail.com

A SZERETETOTTHONUNK KISTÜKRE
Az intézmény fenntartójának az adatai
Az intézmény fenntartójának a neve: Mezőörsi Református Egyházközség
Az intézmény fenntartójának a székhelye: 9097 Mezőörs, Fő u. 39.
Az intézmény fenntartójának a postacíme: 9097 Mezőörs, Fő u. 39.
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Az intézmény fenntartójának a képviselője:
Szőke Barnabás lelkipásztor és Tóth Károly gondnok
Az intézmény neve: Ujvári János Református Szeretetotthon
Az intézmény székhelye: 9097 Mezőörs, Fő u. 66.
Adószám:18986783-02-08
Bankszámlaszám: 11737007-23712496
Az intézmény levelezési címe:
Ujvári János Református Szeretetotthon Idősek Otthona Pápakovácsi
8596 Pápakovácsi, Attyapuszta 4.
Tel.: 06-89-351-001
Az intézmény telephelyei
1. Ujvári János Református Szeretetotthon Idősek Otthona Pápakovácsi
8596 Pápakovácsi, Attyapuszta 4.
2. Ujvári János Református Szeretetotthon Idősek Otthona Külsővat
9532 Külsővat, Béri Balogh Ádám u. 1.
3. Ujvári János Református Szeretetotthon Idősek Otthona Szőc
8452 Szőc, Határvölgy 1.
4. Ujvári János Református Szeretetotthon Idősek Otthona Jobaháza
9323 Jobaháza, Kossuth L. u. 8.
Elérhetőségek:
Szőke Barnabás lelkipásztor / igazgató-lelkész
06-30-631-9819
Bornemissza Melinda intézményvezető
06-20-499-8960
Az Ujvári János Református Szeretetotthon honlapjának a címe: http://www.ujvariotthon.hu

AZ ÓVODÁNK KISTÜKRE
Az intézmény fenntartójának az adatai:
Az intézmény fenntartójának a neve: Mezőörsi Református Egyházközség
Az intézmény fenntartójának a székhelye: 9097 Mezőörs, Fő u. 39.
Az intézmény fenntartójának a postacíme: 9097 Mezőörs, Fő u. 39.
Az intézmény fenntartójának a képviselője:
Szőke Barnabás lelkipásztor és Tóth Károly gondnok
Az intézmény neve: Mezőörsi Talentum Református Óvoda
Az intézmény székhelye: 9097 Mezőörs, Fő u. 83.
Adószám: 19164735-1-08
Bankszámlaszám: 11737007-23722660
Az intézmény levelezési címe:
Mezőörsi Talentum Református Óvoda
9097 Mezőörs, Fő u. 83.
Az intézmény telefonszáma:
06-96-375-024
Elérhetőségek:
Szőke Barnabás lelkipásztor
06-30-631-9819
Tóthné Szabados Márta óvodavezető
06-70-426-6466

3

KÖSZÖNTÉS

ÁLDÁS, BÉKESSÉG!
Szeretettel köszöntök minden kedves olvasót!
Szeretett Testvérek! A Mezőörsi Református Egyházközség az Úr 2017. évében, a
Reformáció 500. emlékévében, december – Karácsony havában gyülekezeti lapot jelentetett
meg, indított az útjára, amely több lapszámon át havonta jelent meg; közölve a gyülekezetünk
és az intézményeink szolgálatának, az egyházunk életének az aktualitásait, ünnepi
gondolatokat és egyéb híreket.
A gyülekezeti lap elnevezése: MEZŐÖRSI ŐRÁLLÓ-REFORMÁLÓ volt. A cím
utalt egyrészt a Mezőörs nevében is szereplő, a település ősi, őrálló feladatára;
összefüggésben a keresztyén embereknek szóló Bibliai Igékkel, Isteni figyelmeztetésekkel:
„6Falaidra őröket állítottam. Soha ne hallgassanak, se nappal, se éjjel! Ti, akik az URat
emlékeztetitek, ne legyetek némák!” (Ézs. 62, 6) „17Emberfia! Őrállóvá tettelek téged... Ha
Igét hallasz Tőlem, figyelmeztesd őket az Én nevemben! 18Ha azt mondom a bűnösnek, hogy
meg kell halnia, és te őt nem figyelmezteted, és nem szólsz neki, figyelmeztetve a bűnöst, hogy
ne járjon bűnös úton, és így életben maradjon, akkor az a bűnös meghal ugyan a bűne miatt,
de a vérét tőled kérem számon. 19De ha te figyelmezteted a bűnöst, és ő mégsem tér meg a
bűnéből és a bűnös útjáról, akkor ő meghal a bűne miatt, de te megmented a lelkedet. (Ez. 3,
17-19; Ez. 33, 7-9) A cím másrészt utalt a Reformáció - a reformátorok egyik fő jelmondatára
- gondolatára: „Ecclesia semper reformari debet!” - „Az egyházat mindig reformálni kell!”
A gyülekezeti lapot most újra indítjuk TEBENNED BÍZTUNK elnevezéssel. A cím
Református Egyházunk Himnuszának, a 90. zsoltár 1. versszakának a soraira utal, amely
olvasható lesz a Mezőörsi Református Egyházközség hamarosan elkészülő címerében is.
Isten áldása legyen az újra útjára indított gyülekezeti lapunkon, a benne és az általa
közölt gondolatokon, üzeneteken!
1. TEBENNED BÍZTUNK ELEITŐL FOGVA, URAM, TÉGED TARTOTTUNK
HAJLÉKUNKNAK! MIKOR MÉG SEMMI HEGYEK NEM VOLTANAK, HOGY MÉG
SEM ÉG, SEM FÖLD NEM VOLT FORMÁLVA, TE VOLTÁL ÉS TE VAGY, ERŐS
ISTEN, ÉS TE MEGMARADSZ MINDEN IDŐBEN. (90. zsoltár 1. vsz.)
Szőke Barnabás
lelkipásztor
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LEVELEK
Mezőörsi Református Egyházközség
9097 Mezőörs, Fő u. 39.

Iktatószám: 131/2020

A Mezőörsi Református Egyházközség presbiterei, a Lelkészi Hivatal vezetői, az Ujvári
János Református Szeretetotthon intézményvezetője, a Mezőörsi Talentum Református
Óvoda óvodavezetője, a Mezőörsi Református Egyházközség segédlelkészei, a Mezőörsi
Református Egyházközség gyülekezeti tagjai
Tárgy: A Magyarországi Református Egyház Zsinata Elnökségének közleménye a
koronavírus-járvány miatti vészhelyzettel kapcsolatban

Kedves Testvéreink!
Ezennel megküldjük Önöknek Főtiszteletű Steinbach József Püspök Úrtól elektronikus
úton kapott levelet:
Kedves Testvérek, Kedves Szolgatársak az Úr Jézus Krisztusban!
A Magyarországi Református Egyház Elnökségi Tanácsa 2020. november 9-én, a
bejelentett járványügyi intézkedések kapcsán, közleményt fogalmazott meg a gyülekezetek,
lelkipásztorok és egyháztagok részére.
A közleményt ezúton továbbítjuk.
Imádságos szívvel gondolunk mindenkire, különösen is beteg Testvéreinkre és
Szolgatársainkra, gyógyító Urunk kegyelmében bízva.
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Imádságban gondolunk minden gyülekezetre, az újabb nehéz helyzetben szolgálatukat
hűséggel végző lelkipásztorainkra. Figyelemmel kísérjük a helyzetet és szükség esetén az
Esperes-Gondnoki Karral egyeztetve keressük a hatékony segítség módját!
Köszönve Testvéreink, Szolgatársaink, minden Gyülekezetünk, Intézményünk,
Munkatársunk hűségét, kérve további felelősségteljes szolgálatukat a rájuk bízottak között,
vigyük egymást az Úr elé, és az alábbi Ige bíztatásába kapaszkodva maradjunk meg a hitben
és a reménységben:
„Oltalmazó pajzsodat adtad át nekem, jobbod támogat engem, sokszor lehajoltál
hozzám. ” (Zsoltárok 18,36)
Áldáskívánással,
a Dunántúli Református Egyházkerület vezetősége nevében,
Steinbach József püspök
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------A Magyarországi Református Egyház Zsinati Elnökségének közleménye
A koronavírus második hulláma miatt hozott kormányzati intézkedésekkel összhangban
a Magyarországi Református Egyház Zsinatának Elnöksége a következő kéréssel fordul a
gyülekezetek, lelkipásztorok és egyháztagok felé.
Kérjük, hogy további intézkedésig az egyházközségek 2020. november 11-től
szüneteltessenek minden közvetlen érintkezéssel járó egyházi alkalmat: istentiszteletet,
áhítatot, gyülekezeti hitoktatást, jegyesoktatást, bibliaórát, konfirmáció-előkészítést, ifjúsági
alkalmat, baba-mama kört, presbiteri szövetségi és nőszövetségi alkalmakat, konferenciákat,
továbbképzéseket, tanfolyamokat és egyéb csoportos foglalkozást, közösségi alkalmat.
A tavaszi zsinat által szabályozott eljárásrendben az egyházi testületi üléseket
(egyházmegyei és egyházkerületi közgyűlés illetve tanács, zsinati tanács, zsinat) online térben
tartsák. Egyházközségi közgyűlés (lelkészválasztás, stb. céljából) nem tartható. A tisztújítással
összefüggő presbiteri gyűlések és választási bizottsági ülések a járványügyi rendelkezések
betartásával tarthatók meg.
Kérjük gyülekezeteinket, hogy a járvány első hulláma idején közzétett liturgiai
ajánlások szerint térjenek vissza online istentisztelet-közvetítésre, a helyi adottságok és
lehetőségek szerint.
Felhívjuk minden egyháztagunk figyelmét, hogy a reformatus.hu honlapunkon és az
egyéb egyházi média felületeinken számos online áhítat és istentisztelet követhető. Ezekről
folyamatos tájékoztatást adunk.
Kérjük a gyülekezeteket, hogy ha módjuk van rá, elmélkedéseket, imádságokat
osszanak meg tagjaikkal.
A már megbeszélt és megszervezett esküvőket és a temetéseket az hatályba lépett
állami rendelkezéseket betartva rendezzék meg.
Kérjük, hogy az egyházi testületek hivatalaiban és a lelkészi hivatalokban
telefonügyeletet tartsanak, közzé téve a hivatal elérhetőségét. A hivatali adminisztrációt
online intézzék. A személyes érintkezéssel járó ügyintézést (például, temetés megbeszélését) a
biztonsági szabályok betartásával, egymástól másfél méteres távolságban, az orrot és szájat is
eltakaró maszkban végezzék.
Kérjük egyháztagjainkat, hogy tartsanak otthoni könyörgéseket, családi áhítatokat és
imádságokat. Kérjük a lelkészeket, hogy lássák el őket segítő anyagokkal.
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Kérjük gyülekezeti tagjainkat, hogy adományaikat, anyagi támogatásukat
(perselypénz, egyházfenntartói járulék, stb.) átutalással juttassák el az egyházközséghez.
Kérjük, hogy a konferenciatelepek ne fogadjanak gyülekezeteket, vendégeket.
Kérjük testvéreinket, hogy valamennyi járványügyi rendelkezést példamutatóan
tartsanak be.
Kérjük, hogy a közösségi médiában csak megalapozott és igazolt információkat
osszanak meg egymással, a különböző fórumokon tartózkodjanak a félelemkeltéstől és
felelőtlen megnyilatkozásoktól.
Kérjük, hogy imádkozzanak a járvány megszűnéséért, a betegekért, egészségügyi
dolgozókért, felelős döntéshozókért.
„Legyetek józanok, hogy imádkozhassatok!” (1Pt 4,7)
2020. november 09.
A Magyarországi Református Egyház Zsinatának Elnöksége

Az Önök és a Családjaik életére az Isten áldását kérve,
Mezőörs, 2020. november 11.
Tisztelettel:

Tóth Károly
gondnok

Szőke Barnabás
lelkipásztor
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Mezőörsi Református Egyházközség
9097 Mezőörs, Fő u. 39.

Iktatószám: 132/2020

A Mezőörsi Református Egyházközség presbiterei, a Lelkészi Hivatal vezetői, az Ujvári
János Református Szeretetotthon intézményvezetője, a Mezőörsi Talentum Református
Óvoda óvodavezetője, a Mezőörsi Református Egyházközség segédlelkészei, a Mezőörsi
Református Egyházközség gyülekezeti tagjai
Tárgy: A Mezőörsi Református Egyházközség Elnökségének közleménye a koronavírusjárvány miatti vészhelyzettel kapcsolatban
Kedves Testvéreink!
A Magyarországi Református Egyház Zsinata Elnökségének a kérésére, a kormányzati
intézkedésekkel összhangban 2020. november 11-től az alábbi intézkedések lépnek életbe a
Mezőörsi Református Egyházközségben:
• További intézkedésig minden egyházi alkalom: Istentisztelet, gyermek Bibliai
foglalkozás, konfirmáció előkészítés, presbiteri gyűlés, egyéb gyülekezeti alkalom
szünetel!
• A Mezőörsi Református Templomunk harangjai vasárnap továbbra is szólni fognak,
de nem a templomba, hanem otthoni imádságra hívnak! Az igehirdetések a gyülekezet
tagjaihoz minden héten eljuttatott gyülekezeti újságban lesznek olvashatók; ill. 2020.
november 15. vasárnap 18:00-tól Kovács Dániel Nagytiszteletű Úr, oktatási
tanácsadónk a gyülekezeti tagjaink és az intézményi dolgozóink e-mail címére minden
nap (18:00-kor) egy rövid áhítatot fog küldeni. Az élő online Istentisztelet technikai
hátterének a kiépítése folyamatban van, reménység szerint Adventtől az interneten is
elérhető, követhető lesz az igehirdetés.
• A Lelkészi Hivatalban telefonos ügyfélszolgálatot tartunk. Kérjük ne személyesen,
hanem a megadott elérhetőségeken keressenek bennünket (lelkipásztort, gondnokot, a
lelkészi hivatal vezetőit-munkatársait, az intézmények vezetőit)!
• A gyülekezet férfi tagjai nem végezhetik a sírásás, az eltemetés szolgálatát, ez a
szolgálatunk is szünetel! Kérjük, hogy temetésekkor csak a család vegyen részt a
szertartásokon (legfeljebb 50 fő)!
• Kérjük Testvéreinket, hogy valamennyi egészségügyi rendelkezést tartsanak be!
Imádkozzanak a koronavírus-járvány megszűnéséért, a betegekért, az egészségügyi, a
szociális és az óvodai dolgozókért, a felelős döntéshozókért!
Az Úr legyen mindnyájunk őrző Pásztora!
Az Önök és a Családjaik életére az Isten áldását kérve,
Mezőörs, 2020. november 11.
Tisztelettel:
Szőke Barnabás
lelkipásztor

Tóth Károly
gondnok
8

IGEHIRDETÉS
Ének: 276. dicséret 1-2. vsz.
1. Egyedüli reményem, Ó, Isten, csak te vagy; :/: Jövel és nézz meg engem, Magamra,
ó, ne hagyj! Ne légy tőlem oly távol, Könyörülj hű szolgádon, Úr Isten, el ne hagyj!
2. Ha a nehéz időkben Elcsügged a szívem, :/: Vigasztalást igédben, Uram, te adj
nekem! Ha kétség közt hányódom És mentségre nincs módom, Te tarts meg, Istenem!
Főtiszteletű Steinbach József Püspök Úr igehirdetése, amely elhangzott a Balatonalmádi
és a Balatonfűzfői Református Templomban 2020. november 1-én:
Jézus meggyógyítja Péter anyósát
Ige:
(29) És azonnal, amint kijöttek a zsinagógából, elmentek Jakabbal és Jánossal
együtt Simon és András házába.
(30) Simon anyósa lázasan feküdt, és azonnal szóltak felőle Jézusnak.
(31) Ő pedig odalépve megfogta a kezét, és talpra állította, úgyhogy az asszonyt
elhagyta a láz, és szolgált nekik. (Mk. 1, 29-31)
Szeretett Testvérek!
A Reformáció ünnepéért is hálát adunk ezen a vasárnapon, a Reformáció 503.
évfordulóján.
Az Ige ünnepén azért könyörögtünk, az énekes imádságban is, hogy Isten Lelke legyen
jelen közöttünk, és megtapasztalhassuk azt a csodát, ami a reformáció felismerése volt,
miszerint Isten Igéje elevenedjen meg számunkra.
Isten Lelke által megtapasztaljuk azt a csodát, hogy Isten Igéje ma is élő és ható, itt és
most szól hozzánk, pontosan azt mondja, amire nekünk szükségünk van.
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Így figyeljünk Isten Igéjére!
Két héttel ezelőtt arról volt szó, hogy Jézus Krisztus, a kapernaumi istentiszteleten
megmutatta isteni hatalmát.
Jézus Krisztus isteni hatalommal szólt és gyógyított akkor, mert az Ő Igéje isteni
hatalommal szólt és szól ma is.
Ez a hatalommal megszólaló Ige képes arra, hogy ma is gyógyítson. Ahol Isten Igéje
szól, az Ő Lelke által hatalommal szól, ott gyógyulás támad.
Mindenféle értelemben nagy szükségünk van erre a gyógyulásra.
Isten Igéje gyógyító hatalom.
Arról, hogy milyen értelemben gyógyító hatalom Isten Igéje, hogy mit jelent ez a
gyógyulás, erről szólni fogunk majd ebben az igehirdetésben.
***
A tanítványok, akik az írástudókkal, valamint a meggyógyult beteg emberrel együtt,
megtapasztalták Jézus szavának, Igéjének gyógyító hatalmát, elvitték Jézust a saját
otthonukba, a saját házukba.
Ez a tény azt üzeni nekünk, hogy AZ ISTENTISZTELET – ahol koncentráltan
megtapasztaljuk Isten jelenlétét, Isten gyógyító hatalmát – FOLYTATÓDIK a templomon
túl, mindenekelőtt a család körében.
Simon Péter elviszi Jézust az istentisztelet után a saját házába, a saját otthonába. Mi is,
ha megtapasztaltuk itt az Isten gyógyító hatalmát, vigyük tovább Jézus Krisztus gyógyító
hatalmát a család közösségébe! Az istentisztelet folytatódik a saját házunkban, a saját
családunkban.
Vegyük észre, amikor azt olvassuk a tanítványok elhívásáról, hogy Jézus Krisztust
követve mindent elhagytak. Ez azonban nem jelentette azt, hogy elhagyták a családjukat.
Lám, Simon Péter, Jézust követve sem szakította meg családjával a kapcsolatot, hanem
gondoskodó szeretettel pásztorolta őket.
Ma különösképpen ez az üzenet: amit az istentiszteleten kapunk, az folytatódjon a
család közösségében, a szeretteink között, legyen áldássá a mieink életében, mert a család a
legszentebb, istentől való életrend, ahol igazán kiteljesedhet az emberi élet.
Az istentisztelet folytatódik a család közösségében, majd az élet istentiszteletében,
tehát életünk minden színterén, ahová az Isten helyezett bennünket.
Milyennek látnak bennünket az emberek a templomon kívül? Hogyan viselkedünk,
amikor nem a kirakatban éljük az életünket? Az élet istentiszteletét éljük? Olyan emberek
vagyunk a mindennapokban, a munkahelyen, a családban, életünk minden rezdülésében – a
nap 24 órájában –, mint akiken látszik, hogy megtapasztalták az Isten, a Megváltó Jézus
Krisztus gyógyító hatalmát?
Az istentisztelet folytatódik a családban, folytatódik az élet istentiszteletében, annak
minden színterén, munkahelyen, pihenésben, ünnepeken és hétköznapokon, emberi
kapcsolatokban, közéletben, társadalomban, a világban. Ez a mi küldetésünk, a mi feladatunk.
Sőt, az istentisztelet – tudjuk jól a Jelenések könyvéből –, végérvényesen folytatódik
majd a mennyei istentiszteletben. A mennyei istentisztelet mibenlétét nem tudjuk emberi
szavakkal kifejezni, de ott Istent dicsőítve, örök örömben és boldogságban, maradéktalanul
éljük át azt a teljes gyógyulást, ami itt hit által a miénk.
***
AZ ISTENTISZTELETNEK FOLYTATÓDNIA KELL a család közösségében és
az élet minden színterén, mert bőven van baj, amely gyógyulás után kiált.
Konkrét bajok vannak.
Induljunk ki abból a konkrét bajból, amely Simon Pétert is arra indította, hogy
mindjárt az istentisztelet után meghívja Jézus Krisztust a saját házába. Simon Péter anyósa
beteg volt. Konkrét betegségről van itt szó, egy konkrét személy konkrét testi betegségéről.
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Simon anyósát gyötörte a láz, ami teljesen elgyengítette őt, leejtette a lábáról. Tudjuk, hogy
ilyenkor milyenné lesz az ember: kiszolgáltatott, magatehetetlen, erőtlen. Simon anyósa beteg
volt, konkrét baj terhelte Simon Péter családját, ezért hívta el Jézus Krisztust az otthonába. Az
Isten gyógyító hatalmát megtapasztaló istentiszteletnek folytatódni kell a családban és az élet
számos területén, mert bőven van baj. Konkrét bajok vannak.
Az is üzenetértékű, hogy ezeket a konkrét bajokat mindig konkrét személyek élik.
Ettől lesz személyessé a baj. Az én konkrét bajomat csak egy határig tudom megosztani a
másikkal. A másik mindig kívülálló marad ebben a konkrét bajban. Egyedül az élő Isten az,
aki a személyes bajomnak igazán részese lehet. A többiek legfeljebb imádkozhatnak,
drukkolhatnak, valamit tehetnek értem, de mégis, személyesen, csak te magad élheted át a
bajod minden nyomorúságát és kínját.
Ez a konkrét baj sokféle baj, a családban és az élet mindenféle színterén: a
házasságban, a gyermekeinkkel való viszonyban, az emberi kapcsolatainkban, ebben a
hazában, Európában, szerte a világon, kis és nagy léptékekben egyaránt. Számos a baj,
ezerféle a nyomorúság, testi, lelki, hitbéli, szellemi értelemben egyaránt.
Nem akarom allegorizálni az Igét, mert itt, a láz esetén, konkrét testi betegségről van
szó, de lelki értelemben is lehetsz lázas. Tudod: akiért hevülsz, amiért hevülsz, az vagy. Kiért
hevülsz, miért hevülsz, mi hoz izgalomba, mi az érdeklődési köröd, mi fontos számodra, ami
lelki értelemben lázas állapotba hoz? Akiért, amiért hevülsz, az vagy. Ki kell mondanunk:
egyedül az élő Isten érdemli meg a hevületünket, a józanul szent, „lázas állapotunkat”, és
minden más, csak Őrá tekintve érdemes erre.
Igen, konkrét a baj, sokféle baj vesz bennünket körül, ezért kell folytatódnia az
istentiszteletnek, Isten gyógyító hatalmát megtapasztalva, ezeken a területeken.
Konkrét a baj, sok a baj. Ennek nyomán beszélhetünk mai bajokról is. Óvakodnék
attól, hogy direktben aktualizáljam az Igét arra a helyzetre, amiben ma vagyunk. Ezt tegye
meg mindenki a maga helyén. Azt azonban látjuk, hogy bajban vagyunk.
Ez a baj túlmutat azon, amiben vagyunk. Ez a baj az ember alapállapotára mutat rá.
Nemrégiben hallottam egy nagyon intenzív és eleven beszélgetést a televízió egyik
csatornáján a vírushelyzetről. Ott egy nem egyházi ember, én úgy tudom, hogy egy rappelő
zenész, aki egyébként egy nagyon intelligens ember, mondta ki a következőt: „Igazából az itt
az alapbaj, hogy befizettünk egy olyan mozira, aminek van eleje és van vége; azaz
megszülettünk, élünk és meghalunk egyszer. És mi van utána?”
Döbbent csend támadt. Hiszen annyira tele vagyunk vitalitással, élni akarással, itt, evilágban, hogy nem akarjuk tudomásul venni a halált. Természetesen, a földi élet szeretete
nagyon fontos. Ez a földi élet Isten ajándéka, de ez az ajándék csak hitben élhető meg igazán.
Sajnos az ember, hitetlenségében úgy gondolja, hogy a maga tudásával birtokolja ezt a
világot, és racionalitásával mindent birtokol. Az ember nem hajlandó tudomásul venni a maga
korlátait, törékenységét. Most szembesülnünk kell ezzel is: törékenyek, halandók vagyunk.
Persze az ember a járványhelyzet ellenére sem akar bezárkózni: lenni akar, élni akar,
érvényesülni akar. Hatványozottan növekszik a betegek és a halottak száma, de én magam is
folyamatosan kapom a meghívókat olyan alkalmakra, amelyek nélkül a mindennapi élet
működik, amelyek nélkül megvagyunk, és amelyekkel csak a fertőzés lehetőségét növeljük.
De az ember élni, nyüzsögni akar, mindenáron…
Az ember alapállapotára mutat rá a mai baj, vagyis arra, hogy halandó az ember,
törékeny az ember, és örök megoldás kell!
Tehát, folytatódnia kell az istentiszteletnek a családban és az élet megannyi területén,
mert konkrét a baj, sok a baj, és ma is bajban vagyunk.
***
Itt ragyog fel az evangélium, ide szerettem volna megérkezni, és ezzel az örömhírrel
szeretnélek benneteket elbocsátani. Simon Péter, ebben a helyzetben, JÉZUS
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KRISZTUSHOZ FORDUL, AKI HATALOMMAL SZÓL, ÉS AKINEK SZAVA
ÖRÖK FOLYTATÁST AD, AZAZ Ő VÉGÉRVÉNYESEN GYÓGYÍT.
Így olvassuk az Igében, hogy szóltak felőle – mármint a beteg asszony felől –
Jézusnak.
Ez ma számunkra a másokért végzett közbenjáró könyörgést jelenti. Te is odavihetsz
másokat a gyógyító Jézus Krisztus elé, hiszen te már megtapasztaltad az Ő szavának gyógyító
hatalmát.
Amikor Jézus megérkezett Simon Péter házába, bevitték Őt a belső szobába, ahol
Péter anyósa feküdt. Ha szólunk Jézus Krisztusnak, akkor Őt be kell engedni a belső
szobánkba, akkor nem lehet semmit rejtegetni Őelőle. Isteni hatalmával Ő úgy is tud mindent,
Ő látja minden örömünket és nyomorúságunkat.
Amikor tehetetlenek vagyunk, akkor az áldott Isten mindig küld emberi eszközöket,
akik imádkoznak értünk, valamint Isten emberi eszközeiként meg is teszik azt, amit hittel meg
lehet tenni értünk.
Hittel szóltak Péter beteg anyósa felől Jézus Krisztusnak, aki – ez az evangélium első
része – konkrét gyógyulást adott, mert Őneki erre is van hatalma. Jézus Krisztus
meggyógyította Péter anyósát.
Hisszük, hogy miközben Isten Igéje szól, most is gyógyulást adhat nekünk a mi
Urunk, akarata szerint, testben és lélekben egyaránt.
Jézus Krisztus megérintette a beteg asszonyt, kézen fogta, talpra állította, és testében,
lelkében meggyógyította őt.
Az asszonyt elhagyta a testi láz.
Ha Ő meggyógyít minket, akkor Ő elveszi a „lelki lázat” is, miközben rádöbbenünk
arra, hogy nem kell senkiért és semmiért sem hevülni, egyedül csak az élő Istenért, és azért,
akit-amit Ő ránk bízott, egyfajta józan szenvedéllyel.
Azonnal cselekedett Jézus Krisztus, amint belépett a házba. Ha hittel az Úrhoz
fordulunk, akkor Ő azonnal a segítségünkre siet. Soha ne feledd el: ez akkor is így van, ha
nem tapasztalsz semmi változást… Őhozzá soha nem fordulunk hiába, ha hittel szólunk
Őfelé. Gondoljunk bele, hányszor segített már rajtunk a mi Urunk, hányszor adott szabadítást
nekünk testi és lelki értelemben, életünk során, hányszor megtapasztaltuk az Ő gyógyító
hatalmát! Vegyük észre, hogy kegyelmi állapotban vagyunk!
Jézus Krisztus akkor nem foglalkozott senki mással, csak a beteggel, aki segítségre
szorult. Mi mindig mással is foglalkozunk. Ő akkor csak arra figyel, aki éppen Őt segítségül
hívja.
Jézus Krisztus szolgálatra gyógyít meg bennünket!
Péter anyósa felkelt és szolgált a jelenlévőknek.
Mi, akik megtapasztaltuk Jézus Krisztus szavának gyógyító hatalmát; mi, akik még
kaptunk kegyelmi időt, azt arra kaptuk, hogy további napjainkat másképp éljük, segítő
szeretettel. Ha meggyógyít bennünket a mi Urunk, szolgálatra gyógyít meg, hogy éljünk az Ő
dicsőségére, a másik ember, különösképpen a szeretteink javára.
Amíg tart a kegyelmi idő – minden nap kegyelem – tegyük ezt, amíg tehetjük!
Jézus Krisztus konkrétan meggyógyít, szolgálatra gyógyít meg, és az örök élet
bizonyosságában egyszer véglegesen meggyógyít.
Énfelettem is elment már annyira az idő, hogy nem szabad mellébeszélnem. Ezért itt
az evangéliumot hadd fogalmazzam meg erről az oldalról is.
Tehát Jézus Krisztusnak van hatalma bennünket meggyógyítani ebben a világban is,
ha ez az Ő akarata, ha pedig meggyógyít, akkor szolgálatra gyógyít meg minket.
De ha nem tenné is…
Meggyógyít!
Ha nem gyógyítana meg, akkor ad erőt a betegség elhordozásához.
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Ha pedig az az Ő akarata – nagyon nehéz kimondani, félre ne értsük, de ki kell
mondani, még az én szíven is beleszorul – akkor úgy gyógyít meg minket, hogy hazahív
bennünket az Ő örökkévaló országába, ahol nincs könny, betegség és fájdalom, ahol Ő
megszabadított minket minden testi és lelki kíntól.
Ezt a hármat együtt kell látni! Ha az a mostani igehirdetésünk tárgya, hogy Isten, Jézus
Krisztusban, az Ő Igéje által, ma is gyógyít, akkor konkrétan meggyógyít, szolgálatra gyógyít
meg, és az örök életben majdan véglegesen meggyógyít bennünket.
Ő hazavisz bennünket örökkévaló országába, mert Jézus Krisztus több, mint diakónus,
több, mint szeretetszolga, több, mint hatalmasan tanító sztárigehirdető, több, mint orvos.
Jézus Krisztus Isten Fia, Megváltó, aki az emberi élet alapvető problémáját oldja meg.
***
Íme három igevers, és mennyi áldott üzenet koncentrálódik benne.
Folytatódik az istentisztelet a családban, az élet minden színterén, majdan folytatódik
a mennyei istentiszteleten.
Folytatódnia is kell az istentiszteletnek, mert sok a baj!
Jézus Krisztus gyógyulást ad, konkrét gyógyulást a szolgálatra, és majdan örök
gyógyulást, örök folytatást.
Mi ebben a reményben éljük meg földi életünk minden percét.
De így, ebben a reményben, ebben a bizonyosságban a földi élet minden perce is
öröm, ajándék, kegyelem, bibliai értelemben boldogság.
Jöjj, népeknek Megváltója!
Imádkozzunk!
Áldunk Téged jóságos Istenünk, mert Te megbocsátod minden bűnünket,
meggyógyítod minden betegségünket, megváltod életünket, kegyelemmel és irgalommal
koronázol meg.
Hálát adunk Teneked Urunk most hirdetett Igéd üzenetéért, az evangéliumért, a Te
szabadításodért, azért a gyógyulásért, amit csak Te adhatsz nekünk, a Jézus Krisztusban!
Éppen ezért valljuk, hogy minden gyógyulás, minden jó adomány, minden tökéletes
ajándék, minden örök életbe vetett bizonyosság, minden valóságos életöröm csak Tetőled
száll alá.
Fogadd el ezért Urunk, hogy amíg még élhetünk e-világban, önmagunkat ajánljuk fel a
Te dicsőséged és felebarátaink szolgálatára, a Te ügyedben, egyházad javára és országod
építésére.
Erősíts meg bennünket ebben a szolgálatban, Lelked által!
Így visszük egymást Teeléd, így szólunk egymásért Teelőtted, gyógyító Urunk!
Közbenjáró könyörgést mondunk népedért, az elesettekért, a betegekért, a gyógyítókért.
Közbenjáró könyörgést mondunk városunkért, hazánkért, vezetőinkért, az egész világért,
hiszen sok a baj.
Te könyörülhetsz és Te bizonnyal könyörülsz! Te légy a mi egyetlen gyógyítónk!
Köszönjük, hogy ez a gyógyulás, hit által, már itt és most a miénk, amely földi életünk
minden percében is boldog örömmel, reménységgel, szeretettel, szolgálattal, békességgel
ajándékoz meg bennünket.
Áldott légy ezért!
Hallgasd meg a mi könyörgésünket, élő Istenünk, Krisztusért! Ámen!
Mi Atyánk…
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John Bridges: Péter anyósának meggyógyítása
Ének: 464. dicséret
1. Jöjj, királyom, Jézusom! Szívem, íme, megnyitom. A gonosztól óvj te meg, Meg ne
rontson engemet.
2. Véreddel, mely el-kifolyt, Mosd le rólam, ami folt; Élet útját megmutasd, Én meg
nem találom azt.
3. Gyógyítsd meg sok nyavalyám, Enyhíts szívem bánatán; Kétség, gond ha
gyötrenek, Biztasd nádszál hitemet.
4. Van hatalmad rá, tudom, Míveld, édes Jézusom: Hit, remény és szeretet Töltse be a
szívemet.
5. A keresztet te adod, Adj hozzá alázatot: Hordjam olyan csendesen, Mint egykor te,
Mesterem.
6. Majd ha véget ér a harc S megpihentetni akarsz: megragadom jobbodat, S
mennyországod béfogad.

GYERMEKSAROK
Kedves hittanos gyermekek!
Sajnos a koronavírus fertőzés erőteljes terjedése miatt, személyesen nem
találkozhatunk.
A gyülekezeti újságunkban, viszont találtok játékos feladatokat. Kérünk benneteket,
hogy vasárnap délelőttönként, amikor templomunk harangjai megszólalnak, jusson eszetekbe,
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hogy most mennénk hittanra és vegyétek elő a gyülekezeti újságot, olvassátok el, csináljátok
meg a számotokra küldött játékos feladatokat!

István, az államalapító király
Már többször hallottátok, hogy a 2020-as év gyülekezetünkben az „Egység és az
összetartozás” éve. Hiába szaggatták szét a magyar nemzetet, a magyarság képes volt
megőrizni keresztyén kultúráját, magyar anyanyelvét, gondozni elődei hagyatékát. A Ti
feladatotok is a magyar keresztyén kultúra ápolása, őrzése, ezért négy alkalommal a magyar
történelemmel kapcsolatos játékos feladatokat találtok az újságban.
A mostani feladatok I. István királyunkról szólnak. Mielőtt a feladatokat elkezded
megoldani, nézd meg a youtube-on, a Magyar mondák rajzfilm 6. részét István koronázásáról.
https://www.youtube.com/watch?v=7BBPr7JTXdM&list=PL602ABB35EE827C5B&index=
6
I. István király a magyar nemzet államalapító királya, első királya. Koronát kapott
Szilveszter pápától. Vezesd el István királyt a koronázási jelvényekhez!

15

István király a keresztyénség terjedése érdekében, szigorú rendelkezéseket hozott:
• Mindenki, aki az országban él vegye fel keresztséget, keresztelkedjen meg!
• Az országot egyházmegyékre osztotta.
• Minden tíz falu építsen egy templomot!
• Kötelezővé tette a templomba járást, csak az maradhatott otthon, aki a tüzet őrizte.
• Aki rosszul viselkedett a templomban, megverték.
Húzd István királyhoz azokat a képeket, melyek hozzá tartoznak!

Játék a nevekkel. Karikázd be a helyes megoldás betűjelét!
1. Államlapító királyunk szülei:
A: Géza és Zsuzsanna B: Géza és Sarolta C: István és Sarolta
2. Születésekor István a
nevet kapta.
A: Vajk
B: Vid
C: Örs
3. Nagybátyja
fellázadt ellene.
A: Miklós
B: Töhötöm
C: Koppány
4. Bajoroszágból érkezett a felesége, akit
hívtak.
A: Ilonkának
B: Gizellának
C: Katalinnak
5. Koronát kapott
pápától.
A: Szilveszter
B: János Pál
C: Ferenc
6. Fiát,
herceget jó tanácsokkal, intelmekkel látta el.
A: Károly
B: János
C: Imre
7. Fia elhunyta miatt, a királyi trónt
örökölte.
A: Aba Sámuel
B: Péter
C: László
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„Egérrágta szöveg”. Egészítsed ki a mondatokat!
A Szent Korona meséje:
Államalapító királyunk fejére, ………………. helyeztek rá. Sorsom ugyanolyan
viszontagságos volt, mint a magyar történelem. Elloptak, elvesztettek, elástak, jogtalan
kezekbe kerültem és a magyar királyság irányítására méltatlan fejekre akartak ráhelyezni.
Végül 1978-ban, az …………………. hazaérkeztem. Jelenleg, a fővárosban
……………… , a …………………… épületében nézhetsz meg. Mellém helyezték a
koronázási jelvényeket: ………………… , ……………………… , …………………….. ,
………………….. .
Nagyon szigorúan vigyáznak rám, hiszen több ezer éves vagyok, könnyen
megrongálódom. Ha közel jössz hozzám és „farkasszemet” nézünk, képeim közül rád tekint
………………….., a mi Megváltó Urunk.

Jó munkát kívánnak a hitoktatók!

AZ ÚR LEGYEN MINDNYÁJUNK ŐRZŐ PÁSZTORA!
ÁLDÁS, BÉKESSÉG!
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