
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 AZ ISTENTISZTELET LITURGIÁJA: 

  CSEND – Istentisztelet előtt 5 perccel 

 Ráhangoló kérdés:  
 Hogyan viszonyulok mások testi-

lelki terheihez, küszködéseihez? 
 

  Köszöntés 

  Fennálló ének: 77:1  
(„Az Istenhez az én szómat…”) 

  Ének: 512:1; 5-6  („Szólj, szólj hozzám, Uram”) 
 

  Fohász  
 Olvasmány (ld. középen  ) 

  Imádság 
  Gyermekek az Úr asztala körül  
  Igehirdetés előtt: 155  

(„Ó Úr Isten, légy közöttünk …”) 
 

  Alapige (ld. középen  ) 

 Igehirdetés (ld: a túloldalon) 
 

  Csendes imádság 
  Ráfelelő ének: KÉ 76 („Tégy, Uram, engem…”) 

  A Diakónusok megáldása 
  Imádság 
  Miatyánk 
 

  Hirdetések (ld. jobb oldalon  ) 
  Kisturi Eszter th.gyakornok bemutatása 
  Születésnaposok köszöntése 
 

  Záróének: KÉ 19 („Eljönnél-e vélem…”) 
  Áldás  
  HIMNUSZ 

II SS TT EE NN TT II SS ZZ TT EE LL EE TT   

DD II AA KK ÓÓ NN II AA II   VV AA SS ÁÁ RR NN AA PP OO NN   

22 00 22 00 .. FF EE BB RR UU ÁÁ RR   22 ..   

„DIAKÓNIAI LELKÜLET”  
címmel 

Igét hirdet: Sóskuti Zoltán 

  GYÜLEKEZETI HÍREINK: 
 Ezen a héten temettük ifj. Tót Imrét, Tótné 

Irénke testvérünk fiát. Isten adjon vigasztalást! 

 Beszámoló: szószékcserés szolgálatokról; a 
beregsomi lelkész hp. látogatásáról… 

 Köszöntjük gyülekezetünkben Kisturi Eszter 
theologus gyakornokot, aki ebben az évben 
köztünk tanul és szolgál majd. 

 A padra kihelyezett papírokon megtalálhatjuk a 
DIAKÓNUSOK névsorát (többeknél 
elérhetőségeket). Mindenki vigye haza, őrizze 
meg ezeket, és szükség esetén a rajta található 
munkatársaknak lehet jelezni. 

 Istentisztelet után a körasztalos teremben lesz a 
Diakóniai Munkatársak rövid megbeszélése 

 Jövő heti alkalmaink:  Kedd 1000 Baba-Mama 
Kör  Szerda 900: Bibliaóra  Péntek 1630 KonfIFI 
 Péntek 1800 Ancora IFI  Vasárnap 900: Kánon 
Kör illetve Imakör  Vasárnap 1000: Istentisztelet 
és gyerek-Istentisztelet;  Házi Biblia Körök  

 Indul a Keresztkérdések! Imádkozzunk érte! 

 Február 10. Presbiteri gyűlés 

 Március 1. 1600: Balogh Lázár orgonakoncertje 
Templomunkban. Mindenkit szeretettel várunk! 

 Februárban a kedd, szerdai ügyeletre Szabó 
Zsuzsa admin. segítséget kér… 

 KonfIFI-Ancora Hétvége: március 27-29. 

 Tervezett gyülekezetlátogatások, kirándulások: 

o Debrecen (buszos kirándulás): április 4. 
o Újpalota (gyól.látogatás):  április 19. 
o Beregsom (testvérgyülekezeti kapcsolat 

létesítése, kisebb küldöttséggel): május 15-17 
o Vajszló (patronált gyül. látogatás): június 20-21 

 Nyári Gyülekezeti napok: 2020 július 

Az Úr legyen Gyülekezetünk őriző pásztora! 

 

 

  O L V A S M Á N Y :  M t  5 ,  1 - 1 6  
 

  A L A P I G E :  L k  7 ,  1 1 - 1 7  
 

11 Ezután Jézus elment egy Nain nevű városba, és vele 

mentek tanítványai nagy sokasággal együtt. 12 Amikor 

közeledett a város kapujához, íme, halottat hoztak kifelé, 

egy özvegyasszony egyetlen fiát, és a városból nagy 

sokaság követte. 13 Amikor az Úr meglátta az asszonyt, 

megszánta, és így szólt hozzá: Ne sírj! 14 Azután 

odalépett, és megérintette a koporsót. Akik vitték, 

megálltak, ő pedig így szólt: Ifjú, neked mondom, kelj 

fel! 15Erre felült a halott, és elkezdett beszélni; Jézus 

pedig átadta az anyjának. 16 Félelem fogta el 

mindnyájukat, dicsőítették az Istent, és ezt mondták: 

Nagy próféta támadt közöttünk, és meglátogatta Isten 

az ő népét. 17 Ez a hír elterjedt róla egész Júdeában és 

az egész környéken. 
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BEVEZETÉS 
A Diakónia Vasárnapja van egyházi rendünk szerint.  
Mit jelent a szeretetszolgálat? Sok minden eszünkbe 

juthat erről a szóról (egyházi szervezetek, diakonisszák, 
különböző tevékenységek...).  

A felolvasott történet alapján, arról szeretném tanítani ma 
közösségünket és benne személyesen mindnyájunkat, mit is 
jelent a diakóniai lelkület, amely minden Krisztus követőt jó, 
ha jellemez – kiváltképp azokat, akik ezt kapják Istentől 
kiemelt szolgálatuknak. 

Előttünk áll egy különleges csodatörténet, melyben Jézus 
egy halottat támaszt fel. Nem sok ilyet jegyeztek fel az 
evangélisták. Ám most ne erre a „különlegességére” 
figyelmezzünk, hanem arra, ahogyan Jézus odahajol ehhez az 
asszonyhoz! Ugyanis a diakónia az odahajlás mozdulata – 
ahogy egyszer valaki tanított erre: nem a „lehajlás”, hanem 
az odahajlás jellemzi. Milyen más lelkület a kettő! 

 
 

Úgy olvassuk, hogy Jézus „ m e g s z á n t a ”  az 
asszonyt. Azaz észrevette a bánatát, gyászát – de nemcsak a 
tényeket, hanem az asszony lelkét, lelkének fájdalmát; 
nemcsak tényszerűen, hanem az érzelmeket is meglátva áll az 
asszonyhoz. Nemcsak azt nézte, ami a szeme előtt történt 
(t ö r t é n é s e k  s z i n t j e ), hanem az embert, egy ember 
szíve mélyét ( l e l k i  s z i n t ) .  Meglátta ennek a gyásznak a 
belső-lelki súlyát! A síró nő anya volt, egy özvegyasszony, aki 
egyetlenegy fiát veszítette el. Ez önmagában borzalmas 
tragédia – ráadásul abban a korban egzisztenciálisan is 
rettenetes csapást jelentett. 

Mi tudunk ilyen érzékenyek lenni egymás bánatára? Meg 
tudjuk szánni szívből egymást? Bizonnyal... Ám az ön-
központúság, vagy a saját félelmeink, vagy elfoglalt,  rohanó 
élettempónk, sőt sokféle önzésünk, gyakran elzár, elszigetel, 
elijeszt minket attól az igazi, odaadó, szánalomra, irgalomra 
indító együttérzéstől, amivel Jézusra emlékeztető módon 
léphetnénk oda a bajban lévő mellé...! 

Ha észre is vesszük a mások küszködését, sokszor csak a 
„baját” látjuk a másiknak – és így csupán a „baján” akarunk 
segíteni, azt orvosolni praktikusan (tanáccsal vagy tettekkel). 
Vagyis csupán a külső történések szintjét látjuk – és így ezen 
a szinten próbálunk csupán segíteni. Persze ez is fontos, ez is 
kell. Nagyon is szükséges praktikusan egymás mellé állni, 
ötletekkel, áldozatosan segíteni... De van lelki vetülete is a 
külső történéseknek, amikre épp úgy figyelni érdemes! (Talán 
éppen ez a modern orvoslás fájdalmas egyoldalúsága! A 

betegség mögött egy lélek van, egy élethelyzet, egy 
élettörténet, amivel együtt áll a betegség, a leletek.) Éppen 
így a szegénység, az öregkori korlátok, egy-egy krízis mögött 
is ott áll egy lélek, egy élethelyzet, egy élettörténet. Aki segít, 
jó, ha erre is érzékeny, ezt is keresi, erről is beszélgetünk, ezt 
is számításba vesszük, amikor megoldást keresünk! 

Talán, talán ott könnyebb ez, „ahol már jártunk”: 
azokkal tudunk jobban együttérezni, akik olyasvalamivel 
küzdenek, amit mi is ismerünk, amin mi is átmentünk. (Így 
válhat áldássá, együttérzéssé, szánalommá az átélt 
mélységünk...!) Jézus ennek az asszonynak a fájdalmára 
egészen misztikusan lehetett érzékeny: hiszen Jézus is az Atya 
egyetlenegyje – akinek meg kell majd halnia... 

 
 

Jézus megszólítja az asszonyt: „Ne sírj!” Szavával érinti 
meg először a gyászoló asszonyt. Reményt ébreszt benne.  
Nem a sírást tartja helytelennek, hiszen Jézus maga is sírt 
például Lázár sírjánál – együttérezve, megindulva a 
gyászolók fájdalmán. Inkább a Hegyi beszédben elhangzó 
mondatát teszi életté: „Boldogok, akik sírnak, mert ők 
megvigasztaltatnak.” Ki által, mi által? Jézus által, mert 
Jézus látja, ismeri a könnyeket és le tudja azokat törölni, meg 
tudja vigasztalni a sírókat. 

Nekünk van arra hatalmunk, hogy így merjünk szólni: 
"Ne sírj"? Na, nem úgy folytatva, hogy „ne sírj, attól nem 
oldódik meg"; vagy „ne sírj, majd csak lesz valahogy...”; 
vagy úgy, hogy „ne sírj most már, lépj túl rajta” és ezekhez 
hasonló borzalmas mondatokkal terhelve a bajban lévőt. A 
sírásnak helye van, fontos, meg van az ideje, szerepe, 
szükséges! Arról beszélek, hogy t u d u n k - e  a sírás helyett 
valódi vigasztalást adni, tudjuk-e Jézust adni, Jézusra 
emlékeztetni? K é p e s e k  v a g y u n k - e  Jézushoz vezetni 
azt, aki sír? Másképp: bennünk, általunk j e l e n  t u d - e  
l e n n i  vigasztaló erejével, szeretetével, hatalmával az Úr 
Jézus Krisztus? 

 
Azután a „bánatot (a bánat „tárgyát”) is megérintette”: 

odalépett (mondhatnánk közelebb lépett), és megérintette a 
koporsót. Nem tart távolságot, azt, ami az asszonynak oly 
drága (egy idegennek pedig egy idegen halott, egy halott 
temetésének "kerete"), megérinti! 

Milyen nehéz egy haldokló, vagy egy beteg, egy szegény, 
egy idős vagy idősödő embertársunk, egy valamiben sérült 
ember gondját-baját, úgy végighallgatni, felvenni, hogy 
tényleg „be(le)lépjek” az ő világába! Nem kívülről, 

távolságtartással szemlélni az „ő problémáját", hanem egy 
darabig (csak egy darabig!!!) „vele vinni”. Túl tudunk-e lépni 
minden idegenkedésünkön, esetleg undorunkon, netán az 
felebarátunk mélységéhez kapcsolódó félelmünkön? 

 
 

Jézus a naini fiút feltámasztva, „átadta” (visszaadta!) az 
anyjának. „Megoldotta a problémát”. Nagyon frusztráló, 
hogy mi így sokszor nem tudjuk megoldani, elintézni, csodát 
tenni. Pedig de jó volna...! De jó lenne halottat támasztani, 
beteget gyógyítani, elhalt testrészeket élettel tölteni, kenyeret 
szaporítani, nehéz élethelyzeteket egy csapásra megoldani, 
időseket újra „fitté” tenni, vagy éppen válófélben lévők 
elsorvadt házasságát egy pillanat alatt gyógyítani...! 

Időnként megadatik a csoda, és jó ennek részese vagy 
legalább szemlélője lenni... Igen, Istennek mindenre van 
hatalma! Megtörténhet a csoda úgy, hogy látjuk, akár eszközei 
is lehetünk. Talán sokszor kevés a hitünk ehhez, kevés a böjt, 
az ima... Talán más világ a miénk, más korszakban vagyunk... 

A nainiak látják a csodát. Eltelnek istenfélelemmel, 
dicsőítik Istent – és hírül adják, elterjed a csoda híre. 
Hasonlókat vált ki egy másik, ennél is nagyobb csoda híre: 
J é z u s ,  a z  A t y a  E g y e t l e n e g y j e ,  
h a r m a d n a p o n  f e l t á m a d  – így terjedt és terjed el ma 
is az Evangélium, a jó hír, ami megtörtént! Ezt a csodát már 
mi is hírül vihetjük! Ennek most is ereje van. Sőt, a diakónia e 
nélkül emberi jótékonykodás, amiben a világ néha 
megszégyenítően előttünk jár, ehhez a nem hívők is 
értenek…  

A Diakónia Krisztus szeretetének átadása: együttérzéssel, 
szavakkal, érintéssel, tettekkel és néha áldott csenddel. 

A Feltámadás és vele a kinyílt mennyei ajtók, a 
Kegyelem ma is csodát tesz, reményt ad. Azt adjuk át és abból 
adunk, amit mi is megtapasztaltunk, kaptunk Jézustól. Ez a 
t i s z t a  m o t i v á c i ó !  Ezt mi is adhatjuk minden elesett 
embertársunknak, amikor odahajlunk hozzá, belépve 
szükségeibe, küszködéseibe, testi-lelki sebeibe, félelmeibe, 
rászorultságába, tehetetlenségeibe, könnyeibe… 

 
Jézus szeretné, ha követőiként tényleg nyomaiba 

lépnénk... Jézus szeretne általunk jelen lenni egymás 
életében... 

  sóskuti zoltán 


