
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 AZ ISTENTISZTELET LITURGIÁJA: 
 

   CSEND  
 Isten „megérinthető”? És ha igen, akkor 

melyik gondoddal, fájdalmaddal mennél oda 
most leginkább Jézushoz? 

 
 Köszöntés 
 Kezdő ének: 8:1 („Ó, felséges…”) 
 Főének: 469 („Jézus nyájas és szelíd…”) 
 
  Fohász 
 Olvasmány [ középen] 
  Imádság 

 
 Igehirdetés előtti ének: 250:1  

(„Atya Úr Isten, rólad vallást tészek…”) 
 Alapige [ középen] 
   Igehirdetés [ ld: túloldalon] 
 
 

  Csend 
 Ráfelelő ének: KÉ 9 („Jézus életem...”) 
  Imádság  
  Miatyánk  
 
 

  Hirdetések [ ld: jobboldalon]  
 
 

  Záró ének: : 199  („Adjunk hálákat…”) 
  Áldás 
 HIMNUSZ 

 

 GYÜLEKEZETI HIRDETÉSEK: 
 

 Kedd 1000: Baba-Mama Kör*   
 Szerda 900: Bibliaóra  

 Péntek 1700 IFI 2.-KonfIFI  
 Vasárnap 1000: Istentisztelet  

(közben nyáron gyermekmegőrzés) 
 
 

BESZÁMOLÓ és HÁLAADÁS: diplomás végzettjeinkről 
(köztük: Kelemen Zoltánné hitoktató)  

Ma délután (14-1800 között lehet érkezni) várja 
szeretettel a lelkészcsalád az új parókia 
megtekintésére  gyülekezet tagjait. 

Házi Biblia Körök záróalkalma: JÚNIUS 27 1800 
Csoport Vezetők Köre záróalkalom: július 4. 1830 
Az Istentisztelet előtti/eleji csendről… 
A beázásról és annak (legközelebb elkerülendő) 

okairól… 
Segítőt keresünk a temetői szolgálatra…!  
Kérjük, hogy a sírok mértéktartó „díszítésében” 

legalább a gyülekezeti tagok mutassanak jó példát 
azzal, hogy nem zsúfolják tele a fedlapokat! 

A temető rendbe hozásához – melynek tervezett 
időpontja jún.25. vagy júl 2. szombat. 

Lelkipásztorunk jövő szombaton Kárpátalján a 
Lendület Ifjúsági találkozón tart előadást –
imádkozzunk ezért… (ADOMÁNY lehetősége) 

Nyári kiemelt programjaink: 
GYÜLEKEZETI TÖBBGENERÁCIÓS HÉT: JÚLIUS 10-15. 

NAPKÖZIS TÁBOR HITTANOSAINKNAK: AUGUSZTUS 1-5. 
 
 

 SZÜLETÉSNAPOSOK KÖSZÖNTÉSE 

 OLVASMÁNY: 1Krón 13 
„Dávid tanácsot tartott az ezredesekkel, századosokkal, valamennyi vezérével, 
majd ezt mondta Dávid Izráel egész gyülekezetének: Ha jónak látjátok, és ha 
Istenünknek, az Úrnak úgy tetszik, üzenjük meg otthon maradt testvéreinknek 
Izráel egész területén, meg a papoknak és a lévitáknak a legelőkkel ellátott 
városaikban, hogy gyűljenek ide hozzánk, és hozzuk el magunkhoz Istenünk 
ládáját, mert Saul idejében nem törődtünk vele. Erre azt mondta az egész 
gyülekezet, hogy így kell tenni, tetszett ugyanis a dolog az egész népnek. 
Összegyűjtötte azért Dávid egész Izráelt az egyiptomi Síhórtól egészen a 
Hamátba vezető útig, hogy hozzák el az Isten ládáját Kirjat-Jeárímból. Felvonult 
tehát Dávid egész Izráellel együtt Baalába, azaz a Júdában levő Kirjat-Jeárímba, 
hogy elhozzák onnan Istennek, a kerúbokon trónoló Úrnak a ládáját, akinek a 
nevét segítségül szokták hívni. Az Isten ládáját egy új szekéren szállították el 
Abínádáb házából, Uzzá és Ahjó vezették a szekeret. Dávid és egész Izráel 
pedig szent táncot járt Isten színe előtt teljes erővel, énekelve, citera, lant, dob, 
cintányér és harsona kíséretével. Amikor Kídón szérűjéhez értek, Uzzá 
kinyújtotta a kezét, hogy megfogja a ládát, mert megbotlottak az ökrök. Ezért 
fellángolt az Úr haragja Uzzá ellen. Lesújtott rá, mivel kinyújtotta kezét a láda 
felé, és meghalt ott, az Isten színe előtt. Dávid pedig megdöbbent attól, hogy az 
Úr összetörte Uzzát. Ezért nevezik azt a helyet Pérec-Uzzának mindmáig. 
Akkor félni kezdett Dávid az Istentől, és ezt gondolta: Hogy hozathatnám 
magamhoz az Isten ládáját? Ezért Dávid nem magához vitette a ládát, Dávid 
városába, hanem elvitette a gáti Óbéd-Edóm házába. Három hónapig volt az 
Isten ládája Óbéd-Edóm családjánál, az ő házában, és megáldotta az Úr Óbéd-
Edóm háza népét és mindenét.” 

 ALAPIGE: : Lk 8,43-48 
„Ekkor egy asszony, aki tizenkét éve vérfolyásos volt, és minden vagyonát az 
orvosokra költötte, de senki sem tudta meggyógyítani, odament, hátulról 
megérintette a ruhája szegélyét, és azonnal elállt a vérzése. Jézus ezt kérdezte: 
Ki érintett engem? Amikor mindnyájan tagadták, Péter ezt mondta: Mester, a 
sokaság szorongat és tolong körülötted! De Jézus ezt mondta: Valaki 
megérintett, mert észrevettem, hogy erő áradt ki belőlem. 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. Jézus pedig ezt mondta neki: Leányom, hited megtartott 
téged, menj el békességgel!” 
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ISTEN SZENTSÉGE AZ ÓSZÖVETSÉGBEN. Az ószövetségi 
olvasmányban Dávid szeretné elvinni a szövetség ládáját, amelyet mi 
az Indiana Jones film miatt csak frigyládának ismerünk, Kirjat-
Jeárímból az új fővárosba, Jeruzsálembe. Dávid szeretné 
Jeruzsálemet nem csak politikai központtá tenni, hanem vallási 
központtá is, azt teszi, amit minden uralkodó politikai erő megkísérel, 
hogy a vallási hatalmat, az emberek lelke feletti uralmat is hozzákösse 
a politikai és katonai hatalomhoz. (…)  Ahogyan az Úriás-történetben, 
itt is másnak kell meghalnia Dávid bűnéért: amikor az Úr ládáját 
szekérre rakják, és elindul az ünnepi karaván Jeruzsálembe, az 
igavonó ökrök megbotlanak, és a láda őrzésére rendelt Uzzá 
odakapott a ládához, hogy az nehogy leessen a szekérről. Abban a 
pillanatban valami szörnyű dolog történt: Uzzát – így mondja a Biblia – 
összetörte az Úr a meggondolatlan mozdulat miatt. Nem tudjuk, 
pontosan mi lett Uzzával, de az biztos, hogy egy szempillantás alatt 
szörnyethalt. De miért? Hogy történhet ilyen igazságtalanság 
valakivel, aki csak segíteni akart, akit egyedül az Úr ládájának 
biztonsága érdekelt? Azt hiszem, egyértelműen ez jut a mai 
igehallgatók eszébe a történet kapcsán, és ez azért van, mert az 
emberi igazság fogalmával még tudunk mit kezdeni (…) Szóval az 
igazságosságot értjük, az igazságtalanságot felismerjük, de ebben a 
történetben nem ez a lényeg, mert nem Isten igazságáról van szó, 
hanem az Úr egy másik, ha lehet még fontosabb tulajdonságáról, 
szentségéről. Ezt a fogalmat pedig mi már abszolút érthetetlennek 
találjuk. Sajnos enélkül azonban a legtöbb Istennel kapcsolatos 
történet az Ószövetségben csak alig, vagy éppen félreérthető. Mert 
Isten a maga és népe közötti kapcsolatot világosan a tiszta és 
tisztátalan, a szent és a profán uralta területekre osztotta. (…) Az 
egyedül szent Istenhez senki sem közeledhetett, aki tisztátalan volt, 
de még olyan sem, aki ugyan tiszta volt, de nem volt megszentelve, 
mint a papok. Ebben a történetben szegény Uzzá is azért 
feledkezhetett meg erről, mert az apja házában őrizték a frigyládát 
évekig, és egyszerűen hozzászokott a jelenlétéhez, azt gondolta, 
egyszerű szimbolikus tárgyról van szó, amely felett gondoskodhat, 
amit Dávid parancsára ide-oda lehet utaztatni. (nagy veszélye a hívő 
életnek, hogy meggondolatlanul „hozzászokunk” Istenhez, és ebben a 
hamis megszokásban folyamatosan megszentségtelenítjük az ő 
nevét). Dávid önhittsége is átragadhatott Uzzára, aki megfeledkezett a 
legfontosabbról: Isten szövetségének a ládája Isten szentségét 
hordozza, azt senki sem érintheti meg, csak ha megszentelt pap, és 
akkor is Isten kifejezett utasítására. (…) Isten nem játék. Ő teremtette 
ezt az egész világegyetemet és mindent, ami rajta kívül van, azt, ami 
látható, és azt is, amit emberi szem soha sem fog megismerni. Ő nem 
olyan, mint mi. Ő „teljesen más” (Barth Károly). Mi a teremtményei 
vagyunk, és ha összehasonlítanánk az embert egy porszemmel, akkor 
a különbséget szorozzuk meg a végtelennel, és akkor nagyjából közel 
járunk ahhoz a különbséghez, ami elválaszt minket Istentől. A csoda 
az, hogy Isten ezt a távolságot szeretetéből időről időre áthidalja a 

történelemben. De ez a hídverés csak az Ő oldaláról képzelhető el. Mi 
soha sem kerülhetünk közel hozzá. Erről szól bizonyos mértékben Isten 
neve megszentelésének parancsa a Tízparancsolatban is. Soha nem 
kerülhetünk közel a Szent Istenhez. (…) Még egyszer hadd ismételjem 
meg: Mi soha sem kerülhetünk közel hozzá. Azért ismétlem, mert ez a 
kijelentés önmagában és teológiailag igaz, de mégis a mai második 
történetünk fényében alapos kiegészítésre szorul.  

JÉZUSBAN A SZENT ISTEN MEGÉRINTHETŐVÉ LETT. A Zsidókhoz írt levél 
kilencedik fejezetében olvashatunk arról, hogy Jézus személyében olyan 
főpapot adott nekünk Isten, aki már nem áldozatokat mutat be, hanem a 
saját életét adta áldozatul azért, hogy a szent Isten és a szentségtelen 
ember közötti határ, amelyre az egész Ószövetség épült, átadja helyét az 
Isten végtelen szeretetén nyugvó közösségnek. Jézusban Isten közel jött 
hozzánk, megszólíthatóvá, megtapinthatóvá, megérinthetővé vált (vö. 1Jn 
1,1).Világosan beszél erről a második történet, a vérfolyásos asszony 
meggyógyítása. Jézust Jairus zsinagógavezető kétségbeesetten hívja a 
házához, mert a 12 éves lánya a halálán van. (…) Jairus leborul Jézus 
lábai elé, és úgy kérleli, hogy gyógyítsa meg a lányát. Jézus el is indul, és 
akkor jelenik meg ez a titokzatos asszony, akiről semmit sem tudunk, csak 
annyit, hogy ő is éppen 12 éve szenved attól a vérzéstől, azóta, hogy 
Jairus lánya megszületett. Mindhárom szinoptikus evangélium elmondja ezt 
a történetet. (…) Az asszony számára azonban nem a betegsége volt a 
legsúlyosabb megpróbáltatás, hanem a társadalmi megbélyegzettség és az 
azzal járó kitaszítottság: a mózesi törvények szerint (3Móz 15) még a havi 
vérzés is hét napra tisztátalanná tette az asszonyt, és mindenkit, aki csak 
kapcsolatba került vele. Képzelhetjük, milyen elszigeteltségben kellett élnie 
ennek az asszonynak, aki folyamatosan vérzett. Nyilván ezért is akart 
észrevétlen maradni, amikor a szorongató tömegben odaférkőzött 
Jézushoz. Nem szemből és nyilvánosan, mint a köztiszteletben álló 
zsinagógavezető Jairus, hanem hátulról, észrevétlenül és lopva, csak meg 
akarta érinteni a Jézus ruhájáról lógó bojtokat, amelyek minden 
törvénytisztelő zsidó férfi ruházatához tartoztak. (…) Jézus is észrevette, 
hogy valaki megérintette, mégpedig nem véletlenül, ahogyan a körülötte 
tolakodó tömegben olyan sokan, hanem célzottan, szándékosan, mert azt 
is megérezte, hogy gyógyító erő áradt ki belőle. (…)  De Jézus nem csak 
azt tudta, hogy az asszony megérintette, nemcsak azt, hogy miért érintette 
meg, de azt is tudta, mikor kell odaérnie Jairus leányához, és nem törődött 
a sürgetéssel. Ő nem csak az élet és a halál, de az idő ura is, akinek 
semmi szüksége sietségre. Ő beszélni akart az asszonnyal. Meg akarta 
erősíteni benne azt, ami történt. Az asszony meggyógyult, de Jézus többet 
akart a fizikai gyógyulásnál, azt akarta, hogy az asszony nyilvánosan, 
mindenki előtt elmondja, mi történt vele. Mert a betegség csak a kisebbik 
baja volt, ami igazán megnyomorította az életét, az a kirekesztettség, a 
megvetés és a rejtőzködő élet kényszere volt. (…)  

ÖSSZEFOGLALÁS. Több tanulsága is van ennek a két történetnek a 
hitünkre és az életünkre nézve. Először is, hogy nekünk, keresztyéneknek 
nyílt először lehetőségünk az emberiség történetében arra, hogy Istenhez 
igazán közel kerüljünk. Még Mózes is csak hátulról láthatta az Urat úgy, 

hogy az Úr maga takarta el Mózest, hogy el ne pusztuljon a Felséges Isten 
látványától. A muszlimok úgy élik le az életüket, hogy rettegnek a hatalmas 
Allah haragjától, és ez a félelem szabja meg nemcsak a hitvilágukat, de az 
erkölcsiségüket is. Az iszlám annyit jelent, hogy megalázkodás, teljes 
alávetettség Allah akaratának. Nem tudják, hogy Isten ugyan hatalmas és 
félelmetes annak, aki nem ismeri igazán, de aki igazán megismerte Jézus 
Krisztusban, annak barátjává, áldott orvosává válik az Isten, akihez 
bármikor, bármivel odajárulhatunk. Isten szentsége pusztító a szentség 
nélküli embernek, így volt ez minden korban, és így van ez ma is. Ha a 
magunk erejéből kellene majd ítéletre állnunk az utolsó napon, egy 
szempillantás alatt megsemmisülnénk Isten szentségétől. De aki 
megismerte Jézust, aki tanúskodott róla az emberek előtt, arról Jézus is 
bizonyságot tesz majd az ítéletben, és így bebocsátást nyer Isten végtelen 
szeretetének országába, az új teremtésbe. 

A második tanulság, hogy nincs két ember, aki azonos módon kerül 
közel Jézushoz. Vannak, akiket nagy tragédiák hajtanak Jézushoz, és így 
borulnak le a lábai elé, mint az Jairussal történt. Vannak, akik fennhangon 
vallják meg a sziklaszilárd hitüket Jézusban, és nem törődnek azzal, mit 
mondanak az emberek körülöttük, mint a vak Bartimeus, aki az útszélén 
ülve üvöltötte, túlharsogva a tömeget: „Jézus, Dávid Fia, könyörülj 
rajtam….Uram, hogy újra lássak!” (Lk 10,48.51). És vannak, akik 
szégyenkezve, lopva, észrevétlen maradva keresik Jézus társaságát, mert 
valami elhordozhatatlan terhet cipelnek, amit szégyellnek mások előtt. 
Ezeknek a hitét mi a keresztyén gyülekezetben a legtöbbször leszóljuk, azt 
mondjuk róluk, hogy keresők, hogy a maguk módján vallásosak, hogy nem 
keresik a gyülekezet közösségét. Pedig csak orvosra van szükségük. Sok 
kommentár ennek a vérfolyásos asszonynak a hitét babonás vagy mágikus 
hitnek bélyegzi, mert azt hitte, hogy Jézus ruhájának az érintése gyógyítja 
meg. Pedig Jézus maga dicsérte meg ezt a hitet, amikor azt mondta neki: 
„Lányom, hited megtartott téged (ugyanaz a görög szó másként: 
meggyógyított, üdvösséget adott), menj el békességgel.” Nincs olyan, hogy 
rossz hit, ha valakit ez a hit Krisztushoz visz közelebb.  

A harmadik tanulság az, amivel elkezdtük, még Uzzá összetöretésének 
történeténél: Jézusban a megközelíthetetlenül szent Isten megérinthető 
lett. Nem hogy bajunk nem lesz, ha Jézushoz megyünk a 
nyomorúságainkkal, hanem ő keres meg bennünket, ahogy az asszonyt a 
tolongó tömegben. Jézus szereti, és megkeresi azokat, akik nem 
tolonganak körülötte. Megáll miattuk, megkeresi, felemeli őket, és 
visszaadja az elvesztett méltóságukat, amit mi emberek, sőt, Jézus körül 
sokszor feleslegesen tolakodó gyakorlott keresztyének elveszünk tőlük. 
Boldogok a lelki szegények, akik üres kézzel állnak Isten színe előtt, 
akiknek semmijük sincs azon a nyomorúságukon kívül, amit le szeretnének 
tenni Jézus lába elé. Boldogok a szelídek, akik sírnak, és akiket üldöznek. 
Ne nézzük le a hitüket! Nyissunk utat nekik is a tömegben, hogy ők is 
Jézushoz férjenek. Nagyon sokan nem mernek Istenhez közeledni, mert 
félnek, hogy Uzzá sorsára jutnak, pedig aki Jézusban hisz, és hozzá megy, 
meggyógyul, örök életre támad fel, és újra emberhez méltó életet élhet. 

                                                            Dr. Pecuk Ottó 


