
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

r e f k e r e s z t u r . h u  
INTERNETES  

ISTENTISZTELET LITURGIÁJA: 
 

 

  Köszöntés 

  Kezdőének: 96:1 („Énekeljetek minden népek…”) 

  Fő ének: 287:1-3 („Járuljunk mi…”) 
 

  Fohász  

 Olvasmány (ld. középen  ) 
  Imádság 
 

  Igehirdetés előtt: 174 („Atya, Fiú, Szentlélek…”) 
 

  Alapige (ld. középen  ) 
 Igehirdetés (ld: a túloldalon) 

 

  Csendes imádság 
  Imádság 
  Miatyánk 
 

  Hirdetések (ld. jobb oldalon  ) 
  Születésnaposok köszöntése 

 Kelemen Zoltán 
Palásthy Nikoletta Dóra 
Herczeg István 
Gerő Lászlóné 
Ivanics Ferenc István 
Elbe István Zoltán 

           Horváth János István 
 

 Záróének: 298:1 („Jer, Krisztus népe…”) 

  Áldás   
 

  HIMNUSZ (imádságként) 

  GYÜLEKEZETI HÍREINK: 
Az Úr legyen gyülekezetünk  

őriző Pásztora! 
 

 

 A KonfIFI illetve az Ancora IFI illetve egy-egy 
HBK-csoport az Internet különböző formáin 
keresztül tartják meg hetente alkalmaikat. 

 
 A járvány miatt Urnatemetőnk is ZÁRVA tart. 

Sürgős ügyintézés telefonon Sóskuti 
Zoltánnál, információk Szabó Zsuzsánál 
(szintén telefonon, mailben). 

 
 Bárkinek bármilyen segítségre van szüksége 

keresse diakónusainkat, lelkipásztorainkat! 
 
 Keresztelések, esküvők, temetések ügyében a 

válság alatti információk lelkipásztorainknál A 
gyülekezet PASZTORÁCIÓJÁT, A 
KAPCSOLATTARTÁST, LELKIGONDOZÁST A 
LELKIPÁSZTOROK TOVÁBBRA IS VÉGZIK, 
telefonon, e-mailben, Messenger-en 
elérhetők, sőt bátran keressük őket! 

 
 A nettel nem rendelkező tagjainknak 

eljuttatjuk litlapot - ebben szolgáló 
testvéreink révén. 

 

  O L V A S M Á N Y :  L U K Á C S  8 , 4 0 - 5 6  
 

  A L A P I G E :  L U K Á C S  8 , 4 3 - 4 8  
 

40 Amikor Jézus visszatért, a sokaság örömmel fogadta, mert 
mindnyájan várták őt. 41 Ekkor egy Jairus nevű ember jött 

hozzá, aki a zsinagóga elöljárója volt, és Jézus lába elé borulva 
kérlelte, hogy jöjjön el a házába, 42 mivel egyetlen leánya, aki 

mintegy tizenkét éves volt, halálán van.Menet közben a sokaság 

minden oldalról szorongatta Jézust. 43 Ekkor egy asszony, aki 
tizenkét éve vérfolyásos volt, és minden vagyonát az 

orvosokra költötte, de senki sem tudta meggyógyítani, 
44 odament, hátulról megérintette a ruhája szegélyét, és 

azonnal elállt a vérzése. 45 Jézus ezt kérdezte: Ki érintett 

engem? Amikor mindnyájan tagadták, Péter ezt mondta: 
Mester, a sokaság szorongat és tolong körülötted! 46 De 

Jézus ezt mondta: Valaki megérintett, mert 
észrevettem, hogy erő áradt ki belőlem. 47 Mikor az 

asszony látta, hogy nem maradhat észrevétlen, remegve 

előjött, leborult előtte, és elbeszélte az egész nép előtt, 
hogy miért érintette meg őt, és hogy miként gyógyult 

meg azonnal. 48 Jézus pedig ezt mondta neki: Leányom, 
hited megtartott téged, menj el békességgel! 49 Még 

beszélt, amikor jött valaki a zsinagógai elöljáró házától, és így 
szólt: Meghalt a leányod, ne fáraszd tovább a 

Mestert! 50 Amikor Jézus ezt meghallotta, így szólt az apához: 

Ne félj, csak higgy, és meggyógyul. 51 Amikor bement a házba, 
senkit sem bocsátott be, csak Pétert, Jánost, Jakabot meg a 

kislány apját és anyját. 52 Mindnyájan sírtak, és gyászolták a 
leányt, de Jézus így szólt hozzájuk: Ne sírjatok, nem halt meg, 

csak alszik! 53 De kinevették, mert tudták, hogy meghalt. 54 Ő 

azonban megfogta a leány kezét, és szólította: Leányom, 
ébredj! 55 Ekkor visszatért belé a lelke, és azonnal felkelt. Jézus 

pedig meghagyta, hogy adjanak neki enni. 56 A leány szülei 
elcsodálkoztak, ő pedig megparancsolta nekik, hogy senkinek ne 

mondják el, ami történt. 
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AZ ISTEN FIA, AKI… 
címmel Igét hirdet: Kisturi Eszter - gyakornok 

Honlapunk refkeresztur.hu tartalmából: 
(illetve youtube-csatornánkról) 

 
o Istentiszteletek képpel, hanggal, írásban 
o Gyerekistentiszteletek 

o Napi Zsoltáros Gondolatok 
o Gyülekezeti Híradó; aktuális információk 

o Theológiai előadások 

o Egyéb gyülekezeti anyagok, lelki javak… 
 

https://refkeresztur.hu/
http://dicsdalok.hu/#song=96_zsoltar
http://dicsdalok.hu/#song=287_dicseret
https://abibliamindenkie.hu/uj/LUK/8/40/#40
http://dicsdalok.hu/#song=atya_fiu_szentlelek_keszits_szent_igedre
https://szentiras.hu/RUF/Lk8,43-48
http://dicsdalok.hu/#song=298_dicseret
https://szentiras.hu/RUF/Lk8,40-56
https://szentiras.hu/RUF/Lk8,43-48
https://abibliamindenkie.hu/uj/LUK/8/#40
https://abibliamindenkie.hu/uj/LUK/8/#41
https://abibliamindenkie.hu/uj/LUK/8/#42
https://abibliamindenkie.hu/uj/LUK/8/#43
https://abibliamindenkie.hu/uj/LUK/8/#44
https://abibliamindenkie.hu/uj/LUK/8/#45
https://abibliamindenkie.hu/uj/LUK/8/#46
https://abibliamindenkie.hu/uj/LUK/8/#47
https://abibliamindenkie.hu/uj/LUK/8/#48
https://abibliamindenkie.hu/uj/LUK/8/#49
https://abibliamindenkie.hu/uj/LUK/8/#50
https://abibliamindenkie.hu/uj/LUK/8/#51
https://abibliamindenkie.hu/uj/LUK/8/#52
https://abibliamindenkie.hu/uj/LUK/8/#53
https://abibliamindenkie.hu/uj/LUK/8/#54
https://abibliamindenkie.hu/uj/LUK/8/#55
https://abibliamindenkie.hu/uj/LUK/8/#56
https://refkeresztur.hu/
mailto:lp.rkeresztur@gmail.com
mailto:szoborka@gmail.com
mailto:szzsueva@gmail.com
https://refkeresztur.hu/
https://www.youtube.com/channel/UCe8yvkCeFeEaWCTOK67DBjQ


Ki az Isten Fia? Kicsoda Jézus? Erre a kérdésre keressük ma 

együtt, és mégis magunkban a választ a vérfolyásos asszony 

történetén keresztül.  

1.Aki a nem elég jókat ugyanúgy szereti, mint az elég jókat. 

Aki a társadalomból kivetett, beteg asszonyhoz ugyanúgy 

fordul oda, mint a zsinagóga elöljárójának haldokló 

lányához. Aki az útszéli koldushoz ugyanúgy akar közel 

kerülni, mint az országot vezető miniszterekhez. Aki a 

dühkitöréses értelmi sérült gyerekeket épp olyan szeretettel 

veszi körül, mint a jó tanuló, jó sportoló, iskola-büszkesége 

diákokat. Aki az alkohol és drogfüggőket ugyanúgy szereti, 

ahogy a dopping nélkül világrekordot döntő sportolókat. Aki 

azokat is ugyanúgy szereti, akiket sosem szerettek, mint 

azokat, akikért mindenki rajong. 

A vérfolyásos asszony története egy történet a történetben: 

Adott egy elöljáró, köztiszteletben álló férfi, Jairus, aki 

haldokló lányához hívja Jézust, a csodatevőt. Jézus pedig 

elindul Jairus lányához, és miközben siet a haldokló 

gyermekhez, mintegy akadályozó tényezőként - legalábbis a 

körülötte állók biztos így gondolják - hozzáér egy asszony, és 

meggyógyul. Egy nő, akiről az evangéliumból csak azokat az 

információkat tudjuk meg, melyek elengedhetetlenül 

szükségesek az ő történetének megértéséhez. És mégis ezzel 

a kevés információval is olyan közel jön hozzánk ez a 

névtelen, arctalan nő! Mert azok közül az érzések közül, 

melyek az Ő életében jelen voltak, egy-kettő mindannyiunk 

számára ismerős lehet… 

Máskor sem, de a jelenlegi járvány helyzetben biztosan nem 

kell sokat magyarázni, hogy milyen mély fájdalom betegnek 

lenni. Nem EGÉSZnek, egészségesnek lenni… Az apróbb 

betegségektől kezdve az életünket veszélyeztetőkig sok-sok 

fajtájával találkoztunk már mindannyian a nem egészségnek. 

Tapasztaltuk ennek a kiszolgáltatottságát a saját életünkben 

és szeretteink életében is. És sajnos sok olyan testvérünk is 

van, aki ez évekig, évtizedekig tapasztalja földi élete során. 

És ez fáj. A betegség fáj. Nem csak fizikálisnak, hanem 

lelkileg is.  

Ez az asszony is ilyen betegséggel élt. Ráadásul ez a 

látványos betegség még ki is rekesztette őt a társadalomból. 

A zsidó rituális törvények alapján ugyanis az az ember, 

akinek folyása van - legyen akár férfi, akár nő - tisztátalan, és 

mindenkit és mindent tisztátalanná tesz, akihez vagy amihez 

hozzáér, ezért az emberek elhúzódnak tőle, kirekesztik 

maguk közül. Mert nem akarnak tisztátalanok lenni. 

De amikor a vérfolyásos asszony megérinti Jézust, Ő nem 

elhúzódik! Nem megdorgálja, hogy ne tegye Őt tisztátalanná 

az érintésével, hanem megáll, időt szakít rá, visszafordul, és 

megkeresi a tömegben. Megvárja, míg remegve előlép, és 

elmondja mi történt vele és eloszlatja minden félelmét. Majd 

folytatja útját Jairus lányához - akkor is, mikor szólnak neki, 

hogy már felesleges, mert a leányka meghalt -, és 

feltámasztja a zsinagóga elöljárójának lányát. Meggyógyítja 

a társadalomból kitaszított, kétségbeesett, tisztátalan NŐT, és 

az elöljáró LÁNYÁT, két nőt, akik a társadalom szemében 

másodlagos állampolgárok voltak. Íme, az Isten Fia. Akinek a 

másodlagos, a kitaszított ugyanannyira fontos, mint az 

elsődleges, az elöljáró. 

2.Kicsoda Isten Fia? Kicsoda Jézus Krisztus? Aki többet lát 

az emberi szemeknél, és többre képes az emberi kezeknél. 

Többet lát, többet érez ebben a történetben, mint a körülötte 

állók. Mint a legszűkebb tanítványi kör, mint maga a nagy 

Péter! Mert mikor Jézus megáll, megkérdezi, hogy ki 

érintette meg, Péter válaszol : “Mester, a sokáság… 

szorongat és tolong körülötted… Nyilván megérintett valaki, 

sokan vannak itt, és amúgy is, mindenki hozzád akar érni!” 

De Jézus nem halad tovább, hanem áll, és újra megkérdezi: 

“Ki érintett meg engem?” Mert azt akarta, hogy a sokaság is 

lássa, amit Ő lát, észrevegye, akit eddig nem akart 

észrevenni, és odaforduljon ahhoz, akitől eddig elfordult. A 

12 éve vérfolyásos asszonyhoz. Jézus úgy látja, és mutatja 

meg a tömegnek ezt az asszonyt, ahogy Ő látja: tisztátalanból 

tisztává lett asszonyként. Betegből egészségessé lett 

asszonyként. A társadalom szélén állóból a tömeg közepén - 

még félve és reszketve, de a középen - az Isten figyelmében 

állóként. Olyanként, akit az Isten Fia tisztított meg, állított 

helyre. Akit emberi kezek, és vagyon, és sok-sok évnyi 

emberi erőlködés nem tudott meggyógyítani, de az Isten Fia 

igen!  

Az Isten Fia ebben a történetben nem úgy lép, ahogy az 

emberileg logikus lenne: nemcsak rohan Jairus lányát 

megmenteni, hanem megáll, és rámutat valakire, akit a 

körülötte álló, csodát váró tömeg észre sem vesz. Vajon mi 

hányszor vagyunk csodát váró, vallásos tömeg, akik nem 

vesszük észre, hogy kire mutat épp Jézus Krisztus? Hányszor 

győzködjük Jézust, hányszor magyarázzuk, hogy mi a 

lényeg, mit lát rosszul? És vajon hányszor vagyunk mi azok, 

akik félve, reszketve állunk az Isten csodája előtt, amit az 

életünkben tett? Hányszor nem merünk előlépni az 

értetlenkedő tömegben, hogy elmondjuk mi történt velünk? 

Hányszor nem merjük elmondani, hogy mi gyönyörködünk 

az Úrban, mert megadta szívünk kívánságait? Igen, még 

azokat is, amelyeket kimondani is féltünk… Igen, Ő többet 

látott, mint az emberi szemek, és többet tett, mint az emberi 

kezek. A  mi életünkben is. Ilyen az Isten Fia. 

3. Jézus Krisztus, az Isten Fia az, akinek elég a ruhája 

szegélyét megérinteni, de Ő nemcsak a ruhája szegélyét, 

hanem önmagát adja nekünk. Akinek a ruhája szegélye is 

elég, de önmagát adja. Ilyen az Isten Fia. Aki egy 12 éve 

beteg, kitaszított, reményvesztett asszonyt a ruhája hátsó 

szegélyével meg tud gyógyítani. Akiről Filippi Krisztus-

himnusz elmondja, hogy egyenlő Istennel, ezért tud ilyen 

nagy csodát tenni. De Ő ezt nem tekintette zsákmánynak, 

hanem Isteni kiváltságait hátrahagyta, megüresítette magát, 

emberré lett, beleállt a mi helyzetünkbe, magára vette 

nemcsak a vérfolyásos asszony, hanem minden asszony, és 

minden ember tisztátalanságát, megismerte az Istentől való 

elszakítottság beteg állapotát, fájdalmak férfijává, lett, akitől 

mi magunk is elfordítjuk az arcunk… És az Ő végső 

elhagyatottságában megtisztít bennünket. Hogy az Ő Atyja 

ne fordítsa el többé tőlünk az arcát, hanem újra felénk 

fordítsa, és mi az Ő arcában füröszthessük a sajátunkat. 

Jézusnak a ruhája szegélyét is elég megérinteni, hogy 

megtisztulj, de Ő az egész lényét adja nekünk, hogy abban 

tisztulhassunk meg.  

A vérfolyásos asszony csak a ruhája szegélyét merte 

megérinteni, és meggyógyult! Nekünk pedig - Tamással 

együtt - a kezén és az oldalán lévő sebeket nyújtja, hogy 

azokat érintsük meg, hogy azok gyógyítsanak meg! Mert mi 

nem a ruha szegélye, hanem az Ő sebei árán gyógyulunk meg 

a tisztátalanságunkból. A lelkünk betegségéből akkor is, ha 

Pál apostolhoz hasonlóan a testünk tövise földi életünk 

végéig elkísér. Íme, az Isten Fia! Íme, Jézus Krisztus. Aki a 

nem elég jókat ugyanúgy szereti, mint az elég jókat. Aki 

többet lát az emberi szemeknél, és többre képes az emberi 

kezeknél. Akinek a ruhája szegélye is elég, de önmagát adja 

értünk. Érted és értem.  

Nyújtsd ki a kezed! Érintsd meg Őt a lelkeddel! Ha hitetlen 

vagy, akkor kérd Tamással együtt, hogy nyújtsa feléd a 

sebzett kezét!  Ha bátortalan vagy magad, a helyzeted, a 

társadalmi státuszod, a hited miatt, akkor csak a ruhája 

szegélyét, mert az is elég! Figyelj rá, lásd, amit Ő lát! Lásd, 

akit Ő lát! És lásd magadat is annak, akinek Ő lát: akiért nem 

tekintette zsákmánynak, hogy Ő az Isten Fia, hanem 

feláldozta magát. Ha ezt hiszed és vallod, akkor a Te hited 

záloga, Jézus Krisztus téged is megszabadított, és most 

biztat! Menj el békességgel! Ámen. 

    Kisturi Eszter th.-gyakornok 
      


