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A VASÁRNAPI IGEHIRDETÉSEK ALAPIGÉI
2020. november 15.
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)

LELKI GONDOLATOK
Szőke Barnabás

ÉNEK: 345. dicséret 1-2. vsz.
1. Ím, nagy Isten, most előtted szívem kitárom, Menedékem nincs sehol e földi
határon; Ha te nem jössz bánatomra biztató szóval, Italom könny, a kenyerem keserű sóhaj.
2. Ha a világ nem tudná is számos bűnömet, Teelőled elrejtenem semmit sem lehet;
Látja Lelked minden bűnöm, melynek átka sújt: Vedd le rólam, ó, Úr Isten, vedd le ezt a súlyt!
IMÁDKOZZUNK!
Áldunk és magasztalunk mennyei Atyánk ezen a mai napon azért, hogy a Te Igéd által
úgy jössz közel hozzánk, hogy az a félelmet, a rettegést, a bánkódást és a búsulást el tudja
oszlatni. Kérünk, hogy legyél közel hozzánk a Te Szentlelked által most is, hogy Igédet
megérthessük; és kérünk, hogy legyél azokkal, akik most betegek! Látod, hogy milyen sokan
betegek a gyülekezet tagjai közül. Vannak, akik rettegnek, vannak, akik már gyógyulóban
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vannak. De arra kérünk, hogy erősítsd mindannyiukat és gyógyítsd őket testileg-lelkileg
egyaránt!
Kérünk, hogy Te adjál nekünk most figyelmet, hogy ki tudjuk zárni a világot, a
gondokat, a rossz híreket, és hogy a Te Igédből megértsük az evangéliumot, hogy megértsük
azt, hogy mire indítasz bennünket, hiszen tudjuk, hogy Te olyan Atya vagy, Aki megszólítod
a gyermekeidet! Köszönjük, hogy most is rádbízhatjuk az életünket, az életünknek a
vezetését.
Jézus Krisztusért kérünk, hogy hallgassd meg imádságunkat! Ámen!
IGE: 1 Krónika 21, 1-17 (14-16)
1 A Sátán Izráel ellen támadt, és felindította Dávidot, hogy megszámlálja Izráelt. 2 Azt
mondta azért Dávid Jóábnak és a hadinép elöljáróinak: Menjetek el, számláljátok meg Izráelt
Beérsebától Dánig, és hozzátok hozzám az eredményt, hadd tudjam meg a számukat! 3 Akkor
azt mondta Jóáb: Szaporítsa meg népét az ÚR százannyira, mint amennyi most. Hát nem
mindannyian a te szolgáid-e azok, uram, királyom? Miért kutatja ezt az én uram? Miért
bűnhődjék hát ezért Izráel? 4 De a király szava erősebb volt Jóábénál. Elment azért Jóáb, és
bejárta egész Izráelt, azután visszatért Jeruzsálembe. 5 Azután jelentette Dávidnak a nép
számát. Egész Izráelben ezerszer ezer és százezer fegyverforgató férfi volt. Júda fiai közül
pedig négyszázhetvenezer fegyverforgató férfi. 6 Lévi és Benjámin fiait azonban nem
számlálta közéjük, mert sehogy sem tetszett Jóábnak a király parancsa.
7 De Istennek sem tetszett e dolog, ezért meg is verte Izráelt. 8 Dávid akkor azt
mondta Istennek: Igen vétkeztem azzal, hogy ezt műveltem. Most azért bocsásd meg szolgád
vétkét, mert fölöttébb esztelenül cselekedtem! 9 Akkor így szólt az ÚR Gádhoz, Dávid
látnokához: 10 „Menj el, és mondd meg Dávidnak: Ezt mondja az ÚR: Három dolgot tárok
eléd, válassz magadnak közülük egyet, hogy azt cselekedjem veled!” 11 Elment tehát Gád
próféta Dávidhoz, és azt mondta neki: „Így szól az Úr: Válassz magadnak! 12 Három
esztendeig tartó éhínség legyen, vagy három hónapig dúljanak szorongatóid, és érjen utol
ellenséged fegyvere, vagy az ÚR fegyvere, a döghalál legyen három napig földeden, és az ÚR
angyala pusztítson Izráel egész határában? Azért fontold meg, mit feleljek Annak, Aki engem
hozzád küldött! 13 Dávid ezt felelte Gádnak: Nagy az én szorongattatásom! Hadd essem
inkább az ÚR kezébe, mert igen nagy az Ő irgalmassága, és ne essem emberek kezébe!
14 Az ÚR tehát dögvészt bocsátott Izráelre, és meghaltak Izráelből hetvenezren. 15
Ezenkívül az ÚR egy angyalt is bocsátott Jeruzsálemre, hogy pusztítsa el. De mikor ölni
kezdte volna a népet, odatekintett az ÚR, megkönyörült veszedelmükön, és azt mondta a
pusztító angyalnak: Elég immár, vond vissza a kezed! Az ÚR angyala ekkor a jebúszi Ornán
szérűjénél állt. 16 Akkor Dávid fölemelte szemét, és látta, hogy az ÚR angyala ott áll a föld és
az ég között, kivont karddal a kezében, amelyet Jeruzsálem ellen emelt föl. Ekkor Dávid és a
vének is zsákruhába öltöztek, és arcra borultak. 17 Dávid pedig ezt mondta Istennek: Hát nem
én számláltattam-e meg a népet? Én vagyok, aki vétkeztem, és igen gonoszul cselekedtem!
De ez a nyáj mit tett? Ó, én URam, Istenem, forduljon ellenem a kezed és az én házam népe
ellen, de ne sújtsa a népedet ez a csapás! (1 Krónika 21, 1-17)
14 Az ÚR tehát dögvészt bocsátott Izráelre, és meghaltak Izráelből hetvenezren.
15 Ezenkívül az ÚR egy angyalt is bocsátott Jeruzsálemre, hogy pusztítsa el. De mikor
ölni kezdte volna a népet, odatekintett az ÚR, megkönyörült veszedelmükön, és azt
mondta a pusztító angyalnak: Elég immár, vond vissza a kezed! Az ÚR angyala ekkor a
jebúszi Ornán szérűjénél állt. 16 Akkor Dávid fölemelte szemét, és látta, hogy az ÚR
angyala ott áll a föld és az ég között, kivont karddal a kezében, amelyet Jeruzsálem ellen
emelt föl. Ekkor Dávid és a vének is zsákruhába öltöztek, és arcra borultak. (1 Krónika
21, 14-16)
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IGEHIRDETÉS
Szeretett Testvérek!
Utoljára másfél évvel ezelőtt hallottam igehirdetést erről az alapigéről, és meg kell
jegyeznem, hogy másfél évvel ezelőtt még más időket éltünk, teljesen más dolgokra voltam
figyelmes; de maga az igehirdető is teljesen más dolgokat emelt ki az igehirdetésében ebből
az Igéből, mint amit én üzenetként megértettem, amikor készültem. Másfél évvel ezelőtt úgy
hallgattam ezt a történetet, mint egy teológiai csemegét, és megmaradt a szívemben a két
üzenet. Ezt röviden elmondom, de Isten most másik két üzenetet helyezett a szívemre, ami az
egész gyülekezetre nézve és a jelenlegi helyzetre nézve nagyon fontos!
Az első dolog, amire felfigyeltem másfél évvel ezelőtt, az az, hogy a siker milyen
könnyen meg tudja szédíteni még az Isten választottjait is! Ott van ez a nemes lelkű, hívő
szívű Dávid, aki végig kitart Istennek a rendelése és Istennek az útja mellett addig, amíg el
nem jut egy bizonyos szintre. Amikor aztán eljutott egy bizonyos szintre, akkor pedig úgy
beleszédült ebbe a gőgbe, „hogy én milyen ügyes vagyok, hogy én milyen jól tudok hadviselést
folytatni az ellenségek ellen!” És ebben a pillanatnyi szédülésben a Sátán megveti a lábát az
életében, s rögtön arra veszi rá, hogy Istennek a törvénye ellenére népszámlálást tartson. Isten
úgy vezette az Ő népét, hogy a népének el kellett fogadnia, hogy Isten a király! És az Isten
mondja meg, hogy mikor megyünk háborúzni, mikor győzünk és mikor veszítünk, és Dávid
eddig így harcolt! De most már ő is egy olyan szekuláris király akar lenni, mint a többi király.
Tudni akarja, hogy hány emberre számíthat, ezért megszámláltatja a vezérparancsnokkal és a
hivatalos katonákkal, hogy hány fegyverforgató férfi van az országban? Kiderül, hogy több
mint 1,5 millió, és akkor hátradől a trónon, és azt mondja: „na, most már nyugodtan
harcolhatunk, mert mi leszünk a győztesek!” Az Úr ezen mélységesen felháborodik, mert azt
látja, hogy Dávid most már nem az Isten erejében és hadviselésében bízik, hanem a saját
maga erejében és a saját maga harci technikájában. Ez volt az első dolog, amely egy
pillanatnyi felfuvalkodottság után ilyen szörnyű következményekkel jár, hogy egy járvány
indul el az országban.
A másik dolog, amit annak idején mélyen a szívembe véstem, mert megszólított,
mert úgy éreztem, hogy engem is megítél az Ige, az az, hogy ott van tanácsosokkal
körülvéve Dávid. Mondhatnánk azt is, hogy gondnokkal, presbiterekkel,
munkatársakkal. És amikor eldönti azt, hogy most megszámoljuk a népet, akkor Joáb, akitől
nem várnánk, mert nem volt papi személy, hanem egy katonavezető volt, azt mondja
Dávidnak, hogy „Uram királyom, nem helyes ez az Úr előtt, amit tenni akarsz. Nem kellene
megszámolnunk a népet, mert az Úr megtiltotta ezt az Ő törvényében.” Ekkor Dávid
felháborodik, és azt mondja: „hát nem én vagyok a király Izraelben? Te mondod meg Joáb,
hogy mit kell csinálnunk? Vagy talán az Isten? Én majd megmondom, mert én tudom, hogy
mit kell tenni! Azt kell tenni, amit én akarok tenni, mert én vagyok a király!” Úgy gondolom,
hogy itt nagyon fontos szerepe van a történetben Joábnak. Ugyanúgy, ahogy egy gyülekezet
vezetésében nagyon fontos szerepe van minden presbiternek, mert van egy elnökség, ami a
lelkészből és a gondnokból áll. Lehet, hogy vannak olyan döntések, határozatok, amikor mi
úgy látjuk, hogy jó lenne ezt, vagy azt megvalósítani. Viszont az Isten törvényére figyelő
presbiternek mindig kell jeleznie, „hogy én úgy érzem, én úgy gondolom, én úgy látom, hogy
ez a döntés talán nem jó, ez a döntés talán túl hamar van!” Ha bármilyen módon az Isten
törvényét továbbítani tudja a presbiter, akkor elérte a célját, akkor valóban van értelme annak,
hogy presbitériumunk legyen! Másrészt pedig minden presbiter kap tanácsot, talán a
feleségétől, a gyermekétől, a családtagjaitól, a szomszédjaitól, a padszomszédjaitól, akivel
szokott ülni a templomban. Az a kérdés, hogy tudunk-e olyan alázatosak lenni, hogy tudjuk
azt mondani, „hát végiggondolom, lehet, hogy tényleg az Úr más irányba akarja mozdítani
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ezt, vagy azt a döntésünket”; vagy pedig azt mondom, „én vagyok a lelkész, én vagyok a
gondnok, én vagyok a presbiter! Nehogy már mások mondják meg, hogy mit tegyek!?” De
hogyha az Úr akarja megmondani mások által, akkor legyen alázatunk, hogy azt elfogadjuk!
Ez a koronavírus-járvány előtt volt. Akkor még ezekre a dolgokra figyeltem, és
próbáltam az Úrtól elfogadni azt a dorgálást, amit velem szemben az Igéből hallatni akart.
***
Viszont most a koronavírus-járvány idején más dolgokra figyeltem az Igéből.
Például arra, hogy Izraelben három nap alatt 70 ezer halott volt. Azok, akik azelőtt a
népet számolták, hogy hány kardforgató van az országban, most azt számolják, hogy hány
halott van, és a helyet keresik, hogy hova temessék el őket? Ismerősek ugye a televízióból,
azok a tavaszi New-York-i és olaszországi képek? Katasztrófa volt, amikor a halottakat közös
sírba kellett temetni egy lakatlan szigeten, mert nem volt már máshol hely. Azt látom ebben a
történetben, hogy a nép szívében ott van a félelem és a rettegés. Ott van a király szívében is a
félelem és a rettegés, mert tudja, hogy ő is bármikor az áldozata lehet ennek a járványnak.
Aztán felmerül a kérdés, hogy ki áll a háttérben? A Sátán az, aki mozgatja a
szálakat? Mert azt olvassuk, hogy a Sátán az, aki elindította Dávidot, hogy igen-igen
megteheted a népszámlálást, mert te vagy a király! Vagy pedig az Isten áll a háttérben, és Ő
az, Aki mozgatja a szálakat?
Aztán nagyon érdekes, és erre szeretnék külön is kitérni, mert benne van az Igében,
hogy az Isten, amikor ítél, akkor is kegyelmes! Az Isten kegyelmes még az ítéletében is!
Aztán hogyha tovább olvassuk a történetet, és kérem a testvéreket, hogyha tudnak egy
kis időt szakítani, akkor olvassák végig az 1 Krónika 21-et, nagyon érdekes ez az egész
történet. Ebben a történetben benne van az is, hogy hogyan áll helyre a béke és a rend, és
hogy a helyreállásnak mi az elmélete és a gyakorlata?
Szeretett Testvérek! Ezek közül a dolgok közül, - amire az Isten felhívta a
figyelmemet, - most csak kettőről szeretnék beszélni.
***
1. Az első kérdés, hogy ki áll a háttérben? Vajon a Sátán akarta ezt a járványt, itt
ebben a történetben a dögvészt, azaz a pestist, vagy pedig az Isten? Általános vélekedés az,
hogy rossz dolgok csak rossz forrásból jöhetnek. Sokszor úgy gondoljuk, hogy a rossz dolgok
a Sátántól vannak, mert az ember ellen történnek. És nem vesszük észre azt, hogy az Isten
szempontjából mindig az a kérdés, hogy mi a cél, és hogy vajon mit akar kimunkálni az Isten
az életünkben? Tehát az is lehet, hogy a rossz dolgok az Istentől jönnek, mert a rossz dolgok
által akar minket formálni! Úgy, ahogy Jeremiás próféta könyve 18. fejezetében olvassuk,
hogy amikor úgy látja a fazekas, hogy az edény, amit ő formált, nem engedelmeskedik, és nem
olyan formát vesz fel, amilyent akar, pl. belekerül egy szemcse, vagy túl sok a víz, vagy túl
kevés a víz, akkor mit csinál? Összegyúrja, odacsapja megint a korongra, és újból kezdi a
formálást. Hát ez a fazekas részéről elég durva, mondjuk azt, hogy barbár cselekedet, de van
egy célja: újból formálni és jóvá formálni az edényt! Ugye benne van ez is a dolgok
alakulásában? Ez az, amikor nagyon sok kételkedő, vagy mondjuk azt, hogy félig-meddig
hitben járó ember leteszi a Bibliát és azt mondja, köszönöm szépen, nekem többet nem kell
sem a Bibliából, sem az egyházból, sem az Istenből! Milyen Isten ez, Aki a saját népét
pusztítja? Milyen Isten ez, Aki büntetésből 70 ezer embert megölt Izraelben? Tegyük fel a
kérdést mi is, hogy: milyen Isten ez? Tegyük fel a kérdést, hogy valóban Isten tette ezeket a
dolgokat? Vagy pedig inkább nyugtassuk meg a szívünket és mondjuk azt, hogy ehhez semmi
köze az Istennek, ezt a Sátán csinálta így, és egyszerűen az Isten csak hagyta, hogy így
történjenek a dolgok!
A válaszadás előtt szeretnék egy pár dologra visszatérni a Bibliához.
Az egyik az, hogy amikor Isten népe formálódott a pusztai vándorlás idején, akkor
Isten Mózes által többször is elmondta azt a fontos törvényt, hogy két utat adtam eléd: az
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életnek az útját, és a halálnak az útját! Az áldásnak az útját, és az átoknak az útját, és azt
akarom, hogy te éljél, és azt akarom, hogy te az áldást örököljed! De szabad akaratod van,
nem kötlek meg! Nem foglak erővel az áldásnak az útján végighurcolni az üdvösségig, hanem
ajánlom ezt neked, és vezetlek ezen az úton! De ha te letérsz erről az útról, akkor az életedben
rossz dolgok történnek, betegségek lesznek, szó szerint így mondja, járványok fognak téged
pusztítani, és akkor megtapasztalod, hogy milyen az Isten nélküli élet, csupa halál, csupa
átok! (5 Mózes 28-30) És íme itt van az egyik a mai Igében. Ugye, Isten megengedi az
embernek, hogy a Sátán útját válassza, rossz út az, az átok útja! De Ő arra kér, hogy
maradjunk meg Vele az áldásnak az útján!
A másik érdekes dolog, hogy amikor a királyválasztás történt, akkor Isten ellenezte a
királyválasztást. Sőt, az egész királyságnak az elméletét ellenezte, hogy legyen király a nép
fölött. Ő azt mondta: „Én vagyok a királyotok! Miért kell nektek más király?” És amikor
Sámuel prófétát nagyon keményen sarokba szorították, akkor azt mondta az Isten: „ne törődj
velük, nem rád haragszanak, mert nem téged nem akarnak, hanem Engem nem akarnak! De
azért mondd el a népnek, hogyha királyt választanak, akkor az bizonyos következményekkel
fog járni. Például ilyenekkel, hogy a király elveszi majd a fiaidat és elviszi háborúba.” Miért
van ez a népszámlálás a mai történetben? Azért, mert ők annak idején királyt akartak, és
tudták jól, hogy el fogja venni a fiaikat, és el fogja vinni a háborúba. Elmondta akkor Sámuel
próféta, hogy a király kénye-kedve szerint elveheti a lányaitokat, elveheti a legjobb
földjeiteket! És nem való nektek király! Ti nem vagytok olyan, mint a többi nép. Nektek az
Isten a királyotok, és maradjatok meg mellette! De a nép mit mondott? Nem, nekünk király
kell! Mi azt akarjuk, hogy valaki uralkodjon fölöttünk! Uralkodik valaki fölöttük? Igen! És ha
rosszul uralkodik, akkor az egész népnek rosszul megy a dolga! (1 Sámuel 8)
Aztán ott volt Saulnak a példája, amit Dávid nagyon jól látott. Testközelből látta, hogy
milyen annak a királynak az élete, és milyen annak a népnek az élete, amelynek a királya eltér
az Isten útjáról. Saul, amíg ott volt az Isten útján pár évig, mert csak pár évig volt ott sajnos,
addig áldás volt, addig nagy fellendülés volt egész Izraelben. Amikor azonban eltért az Úr
útjáról, akkor a kicsinyes, pszichopata gondolatai foglalták le, és az egész uralkodásának a
kétharmadát azzal töltötte, hogy valahogy tudja megtartani a maga számára a trónt, de a
vége az lett az egésznek, hogy a saját kardjába dőlt, tehát öngyilkosságot követett el. Azelőtt
pedig elment az endori javasasszonyhoz, és ő, aki betiltotta a varázslást és a jövendőmondást
az országban, ő az, aki a halott Sámuelt akarja megkérdezni, hogy mit tegyen tovább? (1
Sámuel 9-31) Szeretett Testvérek! Ezt Dávid látta, látta, hogy milyen szörnyű az, amikor egy
király letér az Isten útjáról!
És akkor most, ahogy olvastuk, az utolsó figyelmeztetés az volt az ő életében, hogy
fővezére, Joáb azt mondja, „uram királyom, ne tegyük ezt! Az Isten nem engedte meg!
Hagyjuk, tegyél le erről a tervedről! És ő azt mondja: nem, én vagyok a király.” Akkor most
hadd tegyem fel megint a kérdést: ki áll a háttérben? Ki miatt van ez a szörnyű járvány itt
Izraelben három napon keresztül? A Sátán miatt? Hát ő volt az, aki belekapaszkodott ebbe a
gőgbe, ami benne volt a király szívében. Az Isten miatt? Hát igazából Ő volt, Aki küldte a
pusztító angyalt. De hol van az egyéni felelősség? Hol van Dávid ebben a történetben?
Szeretett Testvérek! Ez az, amitől óva intenék mindenkit, hogy az életünk rossz döntéseinek a
következményeit ne akarjuk mindig másra kenni! A férjre, a feleségre, az apára, az anyára, az
Istenre, vagy a Sátánra! Lássuk meg azt, hogy ebben a történetben Dávid rosszul döntött!
Dávid kihagyta az Urat a számításából, és ennek megvan a kemény és az egész országra
nézve való következménye!
Ugye azt is mondhatnánk, milyen gonosz az állam, mert börtönbe zárja azokat az
embereket, akik valami rosszat tettek, és ott rossz körülmények között vannak. Azt mondják,
hogy van olyan cella is, amiben nincsen televízió. Hát ez szörnyű, nem? Hát, hogy lehet ilyen
gonosz az állam?
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Vagy azt mondjuk, hogy milyen gonosz egy szülő, mert megtiltja a gyermekének,
hogy éjszaka videójátékozzon. A szegény gyermeknek van lelke, és nem lehet azt tenni, hogy
csak úgy beleszólunk a dolgaiba!
Szeretett Testvérek! Az ilyen emberek azt mondják, hogy milyen szörnyű az Isten!
Engedi, hogy az ember bűnének a következménye utolérje az embert! Remélem, hogy mi
másképpen gondoljuk! Remélem, hogy ebben a koronavírus-járványos időszakban
észrevesszük azt, hogy a háttérben sokkal inkább benne vagyunk mi, mint bárki más! Fel
lehet tenni a kérdést: miért van ez a koronavírus-járvány? Ki van a háttérben? Putyin, vagy
Soros? Amerika, vagy Kína? Az Isten, vagy a Sátán? De hányszor tesszük fel úgy a kérdést,
hogy hogyan vagyok benne én a történetben, az én bűnöm, az én engedetlenségem, az én
Istentől való elfordulásom? Szeretett Testvérem! Tudom, hogy ezt nem szereted hallani: én
benne vagyok a történetben! Miattam is van ez a koronavírus-járvány! Mert nem vagyok
eléggé az Istenben, mert elfordult az emberiség az Istentől! És amikor azt mondjuk, hogy az
emberiség elfordult az Istentől, akkor az emberiségnek az egyik tagja én is vagyok, én sem
vagyok úgy ott az Istennél, ahogyan kelleme, hogy legyek!
***
2. A második kérdés, hogy mit tegyünk, hogyha csalódtunk az Istenben? Mert
hogyha az Isten megengedte azt, hogy az Ő választott népének a körében 70 ezer ember
meghaljon, akkor lehet, hogy azt mondjuk, hogy akkor a mi életünkben sincs ott úgy az Isten,
ahogy szeretnénk! Úgy, ahogy elvárnánk Tőle, hogy megvédjen minket minden bajtól, hogy
megvédjen minket a haláltól! Szeretett Testvérek! Én azért nem csalódtam az Istenben, mert
az Isten sosem ígérte nekem azt, hogy minden bajtól megvéd, sem azt, hogy megvéd engem a
haláltól! Csak azt ígérte, hogy velem lesz a bajban, és még a halálban is velem lesz! És azt
látom ebben a történetben, hogy az Isten még az ítéletében is kegyelmes! Nem, hogy
negatívan csalódnék az Istenben, hanem pozitívan csalódok! Uram, hát Te még most is
kegyelmes vagy? Ott van Dávid, aki az egész országot rossz útra vitte ezzel a döntésével, és
az Isten még most is ránéz Dávidra, és megsajnálja Dávidot! Azt mondja a pusztító
angyalnak: „elég!” Nem azt adja, amit érdemelnek, hanem idejében leállítja! Szeretett
Testvérek! Én meg vagyok győződve arról, hogy az Isten most is hamarabb le fogja állítani
ezt a koronavírus-járványt, mint ahogy érdemelnénk! Ebben nem fogok csalódni! Az Isten
biztos, hogy most is kegyelmes lesz az ítéletében is! De magunkban lehet, hogy fogunk
csalódni! Lehet, hogy amikor elmúlik a koronavírus-járvány, akkor alábbhagy a buzgóság,
alábbhagy a bűnbánat, alábbhagy az Istenhez való fordulás!
Olyan érdekes ebben a történetben, hogy Dávidnak még csak most érlelődik a
szívében a bűnbánat, de nem azt olvassuk, hogy zsákruhát öltöttek, arcra borultak és utána
állította le az Úr a pusztító angyalt, hanem először az Úr leállította az öldöklő angyalt, és
utána történt mindez, hogy Dávid leborul! Tehát az Úr még egy lépéssel most is Dávid előtt
jár, és Ő az Ő ítéletében kegyelmes Istenként mutatkozik be!
Szeretett Testvérek! Olyan érdekes, hogy 2000 évvel később volt egy másik eset,
amikor Valaki látta előre az öldöklő, pusztító angyalt ugyanitt, az Ornán szérűjén, amit abban
az időben már úgy hívtak, hogy Gecsemáné kert. Úgy nézett az Atyára, hogy: „Atyám, ugye,
leállítod? Leállítod ezt az egészet, mert ez túl sok nekem!” (Mt. 26, 36-46) És tudjátok, hogy
az Atya nem állította le? Akkor nem mondta, hogy elég! Jézus Krisztus volt Az, Akinek azért
kellett a keresztre mennie, hogy elvegye helyettünk a jogos ítéletet! Akkor azért nem mondta
Neki az Atya, hogy elég, azért nem vette le Róla az ítéletnek a terhét, és azért nem állította le
az öldöklést, hogy nekünk, a mi életünkre nézve tudja azt mondani, hogy elég! Szeretett
Testvérek! Jó lenne, hogyha a kifogások, a nyafogások helyett leborulnánk az Isten előtt!
Leborulnánk és bevallanánk azt, hogy Uram, tényleg eltávolodtam Tőled! Uram, tényleg kell
egy ébresztés az életemben, mert ha nem, akkor megszokom azt, hogy túl kényelmesen,
túlságosan gond nélkül úgy élem az életemet, hogy nincs is Rád szükségem! Jó lenne, hogyha
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a kifogások helyett azt tudnánk tenni, mint Dávid, egyszerűen csak arcra borulunk, és azt
mondjuk: Uram, jogos bármit teszel velem, megérdemlem, de azért, ha lehet, mégis inkább a
Te kezedbe essek! Mert a Te kezedbe esni akkor is jó, hogyha abban büntetés van - ezt mondta
Dávid az Úrnak.
***
Szeretett Testvérek! Legyen az imádságunk ezen a mai napon a 345. dicséretünknek a
4. versszaka: „Szent Fiadért, ki engemet vérén megváltott, Hallgass meg, ha bűnbánattal
hozzád kiáltok! Vigaszoddal térj kegyesen beteg szívemhez, Hozzád térő gyermekednek,
Atyám,kegyelmezz!” Ámen!

IMÁDKOZZUNK!
Mennyei Atyánk, Te az ítéletben is kegyelmes Isten vagy. Köszönjük, hogy Te a
mostani koronavírus-járvány által is úgy akarsz felrázni bennünket, hogy nehogy az örök
kárhozatra szenvedjünk, hanem észrevegyük azt, hogy az üdvösség útját ilyen könnyen
elhagyjuk. Köszönjük, hogy ráébredhedtünk arra, hogy milyen kevés az emberi tudás, hogy
milyen semmi az emberi élet, hogy milyen porszemek vagyunk az univerzumban, és hogy
mennyire múlandó az élet. De köszönjük azt is, hogy rájöhetünk ebben a koronavírusjárványban arra, hogy Beléd kapaszkodva, Hozzád térve, Hozzád fordulva porszemekként és
ilyen törékeny, kis tudású lényekként is magasra juthatunk, a mennynek a magasságába. Nem
a magunk tudása és ereje által, hanem a Te Szent Fiadnak az áldozata által.
Köszönjük neked Jézus Krisztust. Köszönjük, hogy Jézus Krisztus minden helyzetből
ki tud emelni bennünket. És hogyha a betegség, vagy a halál el is választanak Tőled, mégsem
tudnak elválasztani, mert az üdvösséget senki nem veheti el tőlünk. Köszönjük, hogy Te erre
az üdvösségre hívtál minket.
Kérünk, hogy Te legyél a gyülekezetünkkel! Te őrizd meg a gyülekezetünknek a
tagjait attól, hogy a Te utadról letérjenek, csak azért, mert csalódnak Benned, vagy azért, mert
mást várnak Tőled! Istenünk, adjál nekünk megértést, adjál nekünk szívbéli, hitbéli elfogadást
akkor, amikor úgy érezzük, hogy túl kemény ez a lecke, amit nekünk adtál! Add, hogy
meglássuk azt, hogy sokkal keményebb leckéket érdemelnénk! Adjál nekünk kitartást ezeken
hitvizsgákon! Kérünk, mennyei Atyánk, hogy Te legyél azokkal, akik most nagyon
szenvednek a betegség miatt! Kérünk, hogyha lehet, akkor őrizd meg az életüket, de
mindenképpen őrizd meg az üdvösségüket!
Imádkozunk a szeretteinkért, az elesettekért, a nélkülözőkért, a szükségben lévőkért;
gyülekezetünkért, egyházunkért, községünkért, hazánkért és az egész teremtett világért;
gondviselő szereteted legyen velünk!
Jézus Krisztusért kérünk, hogy hallgassd meg imádságunkat! Ámen!
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MI ATYÁNK…
ÉNEK: 345. dicséret 3-4. vsz.
3. Jézusomra föltekintek a kereszt alatt, Nincs szívemnek nyugodalma vétkeim miatt;
Ó, ne büntesd, Uram, azt, kit megtört a bánat: Szálljon reám irgalmadból béke, bocsánat!
4. Szent Fiadért, ki engemet vérén megváltott, Hallgass meg, ha bűnbánattal hozzád
kiáltok! Vigaszoddal térj kegyesen beteg szívemhez, Hozzád térő gyermekednek, Atyám,
kegyelmezz!
Szőke Barnabás
lelkipásztor

REFORMÁCIÓ
Reformáció–történelem vagy történetem?
Ha máskor és máshol nem, két alkalommal biztos találkozott már mindenki a
Reformációról szóló történelmi összefoglalóval. Az egyik ilyen alkalom a konfirmációi
felkészítő (sőt, az iskolai vallásóra is), a másik az évente megtartott reformációi istentisztelet.
Ezért feltételezzük, hogy mindenki hallott Luther Mártonról és a 95 tételről, de Kálvin
Jánosról és nagy művéről, az Institutioról is.
De a Reformációt nem csak jeles történelmi és egyháztörténelmi eseményként kell
ünnepelni – ha csupán ezt jelentené az Istentisztelet, akkor valamit elhallgatnánk!
Fontos kihangsúlyozni, hogy a Reformáció eseménye Istenről szól: az Ő
Szentlelkének világosságot gyújtó, hitet ébresztőmunkáját ünnepeljük minden október végén!
Ez sem elég még, ha nem értjük meg, hogy a Reformáció nem egy múltbeli esemény,
hanem a jelenben is folytatódnia kell, éppen a mi életünkben! Minden nap újra kell
formálódnia az akaratunknak Jézus tanítása szerint! Ha úgy ünnepeljük a Reformációt, hogy
mi nem vagyunk benne, mi nem változunk, akkor csak történelmi megemlékezés a mi
Istentiszteletünk!
Ezért tegyük fel magunknak a címben szereplő kérdést: mit jelent számomra a
Reformáció? Csak történelem vagy az én személyes történetem,és naponkénti megújulásra,
bűnbánatra, a kegyelmi ajándékokban való gazdagodásra ösztönző buzdítás?„
„Ma, ha az ő szavát halljátok, ne keményítsétek meg a szíveteket!”(Zsidókhoz írt levél
4,7)
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A fiatal reformátor, aki 29 évesen püspök lett
A reformáció alkalmából egy magyar reformátorról, Méliusz Juhász Péterről közölt az
Ifjúságépítők Facebook oldal egy írást.
1556-ban, 24 évesen Wittenbergben tanult „Erasmus”-on, Melanchton volt a mentora,
Károli Gáspár az évfolyamtársa.
26 évesen az akkori legnépesebb magyar településen, Debrecenben (15.000 fő) lett
lelkész.
A sok hitvita és téveszme miatt, egyben saját maga feltöltődésére, hobbiként énekeket
írt, mert úgy látta, az éneklés mindenki számára nyitott lehetőség, és a nyomdai kiadásnál is
gyorsabban tud terjedni szájról szájra. Az énekeiben az újnak számító hitelveket foglalta bele
a kor dallamait felhasználva.
Bár sokan azt mondják, hogy a rímelésre nem sok gondot fordított, és a katolikus
énekeskönyvbe is bekerült ebből kétének, a reformátusba meg egy sem, így, lehet, nem
tartalmaztak túl sok felekezeti hitelvet az énekei.
Huszár Gál szekerére rakható nyomdájával olyan magyarázatos Biblia részletet adott
ki (Kolossé levélről), amiben megjegyzések voltak a szöveg mellett, sőt jó ötletnek tartotta
egy-egy igehirdetést is belefűzni a lapok közé, hátha segíti a megértést. Később az
Újszövetséget is lefordította, de ennek nem maradt fenn egy példánya sem.
15 év alatt 44 kiadványt készített ebben a nyomdában. Többek között a botanika,
gazdaságtudomány és az orvostudomány területén is ő jegyzi az első tanulmányok megírását
és kiadását Magyarországon.
29 évesen (1561-ben) megházasodott, és püspöknek választották. Az ő nevéhez
fűződik a Református Egyház szerkezetének, felépítésének megszervezése. Sokat ostorozta a
felette álló nemeseket, főurakat, tényleges, keresztyéni testvéries magatartásra buzdított
Lelkészi bemutatkozásakor erről az igéről hirdetett igét: „A jó pásztor életét adja a
juhokért”. (Jn. 10,11) A lehető legkomolyabban gondolta, hogy Krisztus megtette ezt, és a
lehető legkomolyabban gondolta, hogy híveiért életét adná. Amikor tanárát, a reformáció
helvét irányzatát vele megismertető Szegedi Kis Istvánt, a törökök Szolnok várában túszul
ejtették, török nyelvtudásában bízva, vakmerően maga indult a kiszabadítására, de csak az
egyezkedésig jutott, és saját szabadságát is csak nagy üggyel-bajjal őrizte meg.
Hat éve volt Debrecenben (1564-ben), amikor egyik éjjel arra kelt, hogy a harangokat
félreverik. Hatalmas tűzcsóvák csaptak fel sok helyről. Égett a város. Mindenki össze-vissza
rohangált. A templom és iskola tetőzete is leégett. Aznap este még Enyingi Török János
nemesre is rátörtek a török hordák, akik gyújtogattak. Két évi munkába telt, mire Debrecen
újjáépült. Nehéz idők jártak akkoriban.
Hitte, hogy a hitünkért ki kell állni minden korban, mert Isten egy valódi Isten, akit
nagyon sokan félreértelmeznek, de a szeretet Istene, és nem szabad őt az ember alá helyezni
semmiesetre sem. Isten az, aki ehhez fel is övez, a lélek fegyverzetével.
12

Az egyik első magyar zsinaton (1567, Debrecen) a szentháromságtagadók ellen állt ki.
Az Efézus 6,14-16-ot olvasta fel: „Álljatok meg tehát, felövezve derekatokat
igazságszeretettel, és magatokra öltve a megigazulás páncélját, sarut húzva lábatokra, készen
a békesség evangéliuma hirdetésére. Vegyétek fel mindezekhez a hit pajzsát, amellyel
kiolthatjátok a gonosznak minden tüzes nyilát.”
Kálvinhoz hasonlóan, halála közeledtét érezve magához hívatta paptársait, valamint a
városi tanácsot, és elbúcsúzott. Temetése másnap történt. Sírhalmára egy felirat nélküli,
koporsó formájú követ helyeztek, hamvait gyászbeszéd nélkül, egyszerű koporsóban temették
el.
Az Ifjúságépítők Facebookoldal Reformáció ünnepén megjelent írása. Források:
Csohány János: Melius Juhász Péter. A Debreceni Kollégium 475 éves jubileumára, Bottyán
János: Hitünk hősei –Méliusz Juhász Péter élete

GYERMEKSAROK
Kedves hittanos gyermekek!
Remélem mindannyian megnéztétek az István király koronázásáról szóló mesefilmet
és megcsináltátok a játékos feladatokat. István király eljutott a koronázási jelvényekhez és
nem ragadt benn a labirintusban. Rájöttetek, hogy mely képek és nevek tartoznak államalapító
királyunkhoz. Az egér rágta szöveget kipótoltátok a hiányzó szavakkal.
Gyülekezeti újságunkban, most is találtok játékos feladatokat. Kérünk Benneteket,
hogy vasárnap délelőtt, amikor templomunk harangjai megszólalnak, vegyétek elő a
gyülekezeti újságot, olvassátok el, csináljátok meg a számotokra küldött játékos feladatokat.

Mátyás, az igazságos
Az újságban, most Mátyás királyhoz kapcsolódó feladatokat találsz.
Mielőtt nekiállnál a feladatoknak, nézd meg youtube-on, a „Mesék Mátyás
királyról” rajzfilm sorozat „Egyszer volt Budán kutyavásár” című részét!
Mátyás király a törökverő Hunyadi János kisebbik fia volt. Törvényesen nem
származott királyi családból, de Isten olyan tehetséggel áldotta meg, hogy a középkori
Magyar Királyság uralkodása alatt élte fénykorát és Európa egyik legerősebb királysága volt.
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Mátyás király címere
Színezzétek ki a címert! (Iskolások a helyes színeket használjátok!)
Kérdezzetek utána, hogy mit jelképez a címerben, a csőrében gyűrűt tartó holló!

Csodálatos reneszánsz palotát építtetett Budán. Sajnos a későbbi török dúlás miatt nem
maradt meg számunkra, ma csak a romjait láthatjuk.
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Készíts palotát, kösd össze a pontokat!

Mátyás király idejében, a Budai Várban már sokféle mesterember lakott. Számos
mesterség neve családnevekben máig fennmaradt. Mivel foglalkozott vajon, az alábbi
nevet viselő ember középkori őse? Kösd össze a párokat!

Gerencsér Kálmán
Bognár András
Kádár Botond
Tímár Mihály
Vincellér Alexandra

Szőlész, borász volt.
Faműves, hordó készítő volt.
Kerékgyártó volt.
Fazekas volt.
Lábbeli készítő volt.

Mátyás királyról nagyon sok mondát ismerünk, ezek közé tartozik az „Egyszer volt
Budán kutyavásár”. A történetben a gazdag ember nem viselkedett emberségesen. Mire
tanít Téged ez a történet? Írd le röviden!
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................

Mely Krisztusi tanításokat nem tartotta be a gazdag ember?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Jó munkát kívánnak a hitoktatók!
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LEVÉL
Mezőörsi Református Egyházközség
9097 Mezőörs, Fő u. 39.

Iktatószám: 137/2020

Tárgy: Tájékoztatás elrendelt karanténról, rendkívüli szünetről

Tisztelt Szülők!
A Mezőörsi Református Egyházközég, mint a Mezőörsi Talentum Református Óvoda
fenntartója, a Nemzeti Népegészségügyi Központtal egyeztetve, 2020. november 18-tól
rendelt el rendkívüli szünetet.
A fenntartó folyamatosan kapcsolatban van a Nemzeti Népegészségügyi Központtal.
A Nemzeti Népegészségügyi Központ tájékoztatása alapján, a Mezőörsi Talentum
Református Óvoda gyermekei és dolgozói karanténba kerültek (a családtagok nem). A szülők
az általuk megadott e-mail címekre kapják meg a karantén elrendeléséről szóló határozatot.
Azoknak a gyerekeknek, akik november 13-án óvodában voltak, a karantén
elrendeléséről szóló határozata november 13-tól november 23-ig tart.
Azoknak a gyerekeknek, akik november 17-én óvodában voltak, a karantén
elrendeléséről szóló határozata, illetve karantén módosulásáról szóló határozata november 17től november 27-ig tart.
Az elrendelt rendkívüli szünet megszüntetéséről a későbbiekben tájékoztatjuk Önöket.
Mezőörs, 2020. 11. 19.
Köszönettel és Áldáskívánással:

Szőke Barnabás
lelkipásztor

Tóth Károly
gondnok

Tóthné Szabados Márta
óvodavezető
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LUTHER MÁRTON GYAKORLATIASSÁGA JÁRVÁNY IDEJÉRE:
„Ezért arra kérem az Istent, hogy könyörüljön rajtunk, és óvjon meg bennünket.
Orvosságot osztok, és én is beveszem. Tartózkodom a fertőzött személyektől és helyektől, ha
nincs ott rám szükség; így vigyázva a saját egészségemre, nehogy én mérgezzek és fertőzzek
meg másokat; és így hanyagságból okozzam mások halálát. Ha az Isten meg akar találni,
akkor meg is talál, de így mindent megtettem, amit megtehettem; és így sem a magam, sem
pedig mások haláláért nem vagyok felelős. Ha a felebarátomnak szüksége van rám, nem
fogom elkerülni sem a helyet, sem a személyt, hanem önként odamegyek hozzá, és segítek
neki, ahogy arról fentebb volt szó. Nézd, ez igazi, istenfélő hit, amely nem vakmerő, nem
pimasz és nem istenkísértő.”
(szöveg: Luther Márton-Elmenekülhetek-e a halál elől? Luther Válogatott Művei 5,
546; kép: Luther film, 2003)

„...midőn Isten haragjának jelei mutatkoznak, mint pl. járvány, háború, éhínség: szent
és minden időkre nézve üdvösséges intézkedés az, hogy a pásztorok nyilvános böjtölésre és
rendkívüli könyörgésekre buzdítsák a népet.” (Kálvin János)
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IMÁDSÁG / KÖNYÖRGÉS:
Hűséges Istenünk, mennyei Édesatyánk!
Tele a fejünk, a szívünk és az életünk gonddal, súlyos gondolatokkal.
Szeretnénk megérteni akaratodat!
Szeretnénk jó döntéseket hozni akkor, amikor nagy körülöttünk a bizonytalanság és a
tanácstalanság! Aggódunk a szüleinkért, a gyermekeinkért, magunkért, másokért, az
országunkért, a világért. Érezzük és látjuk, hogy milyen törékeny az ember biztonsága.
Világosabban látjuk, hogy az életünk a globális világban milyen kiszolgáltatott, s mennyire
nem számol a határokat nem tisztelő életforma következményeivel.
Kérünk Téged bölcsességért! Először a döntéshozóknak, hogy ne külső érdekek
irányítsák a döntéseiket! Adj erőt, bátorságot és türelmet azoknak, akik a kormányzás
felelősségét viselik! Adj bizalmat közöttünk irántuk és a felelős döntéseik iránt! Kérünk az
orvosokért, az ápolókért, minden egészségügyi és szociális dolgozóért, a rendőrökért, a
katonákért!
Akadályozd meg azokat, akik bármilyen haszonszerzésre használják mások félelmét és
kiszolgáltatottságát!
Ne engedd, hogy a bizalmatlanság megmérgezze a kapcsolatainkat!
Bölcsességet kérünk magunk számára is, hogy megtaláljuk a helyes utat, elkerülve a
kétségbeesést és a felelőtlenséget!
Szeretnénk megérteni akaratodat!
Kérünk, vigyázz a szüleinkre, a gyermekeinkre, ránk, s mindenkire, akit szeretünk; s
azokra is, akiket nem tudunk szeretni! Légy azok mellett, akiknek a betegséggel, a halállal
kell szembenézni!
Add, hogy múljon el minél előbb a járvány, s ha elmúlik, akkor bölcsebben és
felelősebben éljünk majd! Add, hogy jobban szeressük majd egymást, s még inkább keressük
a Te akaratodat!
Jöjjön el a Te országod! Ámen!

AZ ÚR LEGYEN MINDNYÁJUNK ŐRZŐ PÁSZTORA!
ÁLDÁS, BÉKESSÉG!
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