
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

AZ ISTENTISZTELET LITURGIÁJA: 

 

   CSEND 

 Mi volt a legcsodálatosabb dolog, ami vala-

ha velem történt? 

Ma is történnek olyan csodák, amiket Jézus 

tett? 

 Köszöntés 
 Fennálló ének: 105,1  

(„Adjatok hálát az Istennek…”) 
 

  Főének: 264 („Áldjad én lelkem…”)” 

  Fohász 

 Olvasmány [ középen] 

  Imádság 

 

 Igehirdetés előtt: 166,1 

(„Urunk, Jézus, fordulj hozzánk…”) 

 Alapige [ középen] 

   Igehirdetés [ ld: túloldalon] 

  Csend 

  Ráfelelő ének: KÉ 13  

(„Kenyered és borod táplál engem…”) 
  Imádság 

  Miatyánk 

 

 Pecsuk Ottó - Hajdú Katalin 10 éves házassá-

gának megáldása 

  Hirdetések [ ld: jobboldalon] 

  Záró ének: 462 

(„Csak vezess, Uram, végig és fogd kezem…”) 

  Áldás 

 HIMNUSZ 

 

 GYÜLEKEZETI HIRDETÉSEK: 
 

 Kedd 10.00: Baba-Mama Kör  Szerda 9.00: 

Bibliaóra  Péntek 17.00: Konfifi és IFI 2.  Va-

sárnap 10.00: Istentisztelet (közben gyermekmeg-

őrzés) 

 Beszámoló:  

 CsoportVezetők Köre 

 Kérdések órája 

 Kelemen Zoltánné hittantanári végzése 

 MA kezdődik a gyülekezeti tábor… 

 Noha a megszokott gyülekezeti programok és a 

lelkipásztori ügyeletek a héten elmaradnak a 

gyülekezeti táborunk miatt, az URNATEREM 

NYITVATARTÁSA változatlan. Tehát: 

 Kedd: 15:00 – 18:30 

 Szerda: 9:00 – 11:00 ; 15:00 – 18:30 

 Péntek: 18:00 – 20:00 

 Vasárnap: 8:00 – 12:00 

 hirdetés: Kérjük távozáskor a zsalukat becsukni 

(IFI-szobában is)! 

 Az istentisztelet előtti csendről… 

 A következő vasárnap diakóniai persely pénzét a 

rozsályi jégkárt szenvedett református gyülekezet 

támogatására ajánljuk fel. 

 Július 24-én úrvacsorás istentisztelet lesz 

 Napközis tábor hittanosoknak: aug. 1-5.  

 
 SZÜLETÉSNAPOSOK KÖSZÖNTÉSE 

 OLVASMÁNY: LUKÁCS 9,1-6 

1 Miután összehívta a tizenkettőt, erőt és hatalmat adott nekik minden 

ördög felett és a betegségek gyógyítására. 2 Azután elküldte őket, hogy 

hirdessék az Isten országát, és gyógyítsanak. 3 Ezt mondta nekik: 

Semmit ne vigyetek az útra, se botot, se tarisznyát, se kenyeret, se 

pénzt, második ruhátok se legyen! 4 Amikor betértek egy házba, ma-

radjatok ott, és onnan induljatok tovább! 5 Ha valahol nem fogadnak 

be titeket, amikor kimentek abból a városból, verjétek le még a port is 

lábatokról, bizonyságul ellenük. 6 Útra keltek tehát, és jártak faluról 

falura, hirdették az evangéliumot, és gyógyítottak mindenütt.  

 

 ALAPIGE: LUKÁCS 9,10-17 
10 Amikor az apostolok visszatértek, elbeszélték Jézusnak mindazt, 

amit tettek. Akkor maga mellé vette őket, és elvonult velük külön egy 

Bétsaida nevű városba. 11 De amikor a sokaság ezt megtudta, utána-

ment. Jézus örömmel fogadta őket; beszélt nekik az Isten országáról, 

és meggyógyította azokat, akiknek gyógyulásra volt szükségük. 

12 Amikor a nap már hanyatlani kezdett, a tizenkettő odament hozzá, 

és ezt mondta neki: Bocsásd el a sokaságot, hadd menjenek el a kör-

nyező falvakba és tanyákra, hogy ott megszálljanak és élelmet szerez-

zenek, mert itt lakatlan helyen vagyunk. 13 Ő azonban ezt mondta 

nekik: Ti adjatok nekik enni! Ők így válaszoltak: Nincs nálunk több, 

mint öt kenyér és két hal, hacsak el nem megyünk, és nem veszünk 

eledelt ennek az egész sokaságnak. 14 Ugyanis mintegy ötezer férfi volt 

ott. Jézus így szólt a tanítványaihoz: Ültessétek le őket ötvenes csopor-

tokban! 15 Így tettek, és leültették valamennyit. 16 Ő pedig vette az öt 

kenyeret és a két halat, feltekintett az égre, megáldotta, megtörte, és a 

tanítványoknak adta, hogy tegyék a sokaság elé. 17 Ettek és jóllaktak 

mindnyájan; azután összeszedték a megmaradt darabokat, tizenkét 

kosárral. 
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Jó néha eljátszani azzal, hogy milyen volna visszautazni 
az időben. Milyen jó lenne beülni egy időgépbe és meglátogat-
ni különböző korokat. Vajon milyen lehetett a világ régen? 
Részt vehetnénk nagy eseményeken. Találkozhatnánk híres 
emberekkel. Egy-egy bibliai történet kapcsán is megfogalmazó-
dik bennünk ez a vágy: milyen jó lett volna ott lenni, milyen jó 
lett volna látni, átélni ezt az eseményt. Látni Jézust, a tanítvá-
nyokat, a tömeget, a kenyereket és halakat, a kosarakat. Ez 
nem egy kitalált mese, hanem megtörtént esemény, történelmi 
feljegyzés. Egyike azon fontos leírásoknak, amelyik mind a négy 
evangéliumban szerepelnek. Csoda, amit nem tudott megma-
gyarázni az akkori ember és mi sem. Csoda, amiben talán kétel-
kedtek ők is, mi is. Csoda, ami mindent megváltoztat, és ami 
mégis semmit nem ér önmagában.  

… mindenki részesülhet az áldásban. 

Emlékezzünk vissza a mi gyülekezeti piknikünkre… Mi 
ez a néhány száz, az ötezerhez képes. És csak a férfiak voltak 
ötezren. Ez azt jelenti, hogy nőkkel és gyermekekkel együtt 
akár 15-20 000 ember is ott lehetett ezen a hatalmas pikniken. 
Pedig a Genezáreti tó környékén nem voltak nagy lélekszámú 
települések. Názáretben talán ha 200 fő lakott. De a nagyobb 
városokban is csak néhány ezer ember élt. Mit jelent ez tehát? 
Hogy szinte mindenki ott akart lenni Jézus közelében, mindenki 
látni akarta a csodát. Voltak hívők? Igen voltak! Voltak ott ké-
telkedők? Bizonyára voltak. Voltak ott olyanok is, akik keresztbe 
akartak tenni Jézusnak? Igen, minden bizonnyal ott voltak azok 
az írástudók és farizeusok is. Jézus azonban „örömmel fogadta 
őket”, és amikor a csoda történik, mindenki részesül belőle. 
Isten kegyelme minden emberre kiárad. Mindenki részese a 
csodának, noha nem biztos, hogy mindenki ugyanúgy fogja ezt 
fel. Ott nem volt hangosítás és a hátsó sorokból az sem biztos, 
hogy lehet látni a részleteket. Mégis sokan jönnek, és kitarta-
nak abban a reményben, hogy részesei lesznek a csodának.  

Amikor itt együtt vagyunk a templomban, akkor is tud-
juk azt, hogy nem mindenki tart ugyanott a hitében. A csoda 
mégis történik. Talán nem olyan látványos, talán nem veszi 
észre mindenki, de Jézus ma is él és Szentlelke és igéje által ma 
is sokakat megérint, betölt, megajándékoz. Nem várt dolog, 
vagyis csoda történik, amikor valaki megváltozik, megtér, felis-
mer valamilyen bűnt az életében; amikor oly sok különböző 
ember egymást testvérnek nevezi; amikor gyógyulásokat ta-
pasztalunk, akár testi értelemben, akár lelki értelemben. A 
csoda valóság, ami megváltoztat bizonyos életeket, ám ugyan-
akkor azt is látjuk, hogy semmit sem ér önmagában. Hiszen 

hány és hány ember jön és megy a gyülekezetből, aki tapasztal-
ják a csodát és utána mégis elfordulnak Jézustól. Ahogyan tet-
ték Jézus ellenségei es, akik noha látták mindazt, amit Jézus 
tett, nem hittek neki. Jézus azonban nem zárta ki őket sem a 
csodából.  

… az emberek hitére és engedelmességére is szükség van. 
A tanítványok teszik azt, amit Jézus kér tőlük. Hisznek 

neki. És az látjuk, hogy az ő hitük és engedelmességük nélkül 
nem történt volna meg ez a hatalmas piknik. Ahhoz, hogy cso-
da legyen a csoda, bizony kell az emberi oldal is. Jézus kész 
arra, hogy csodát tegyen, de a tanítványoknak is van feladata. 
Pedig ők fáradtak, nyűgösek. Ők inkább hazaküldenék ezt a sok-
sok embert. Hiszen épp most értek vissza a feladatuktól, amit 
Jézustól kaptak Jézus is elismeri, hogy bizony szükségük van egy 
kis pihenésre. De a dolgok nem úgy alakulnak, ahogy tervezték. 
Az élet mindig ilyen. Nem úgy alakul, ahogy mi tervezzük, és 
ezért mi is néha bosszúsak vagyunk. Jézus azonban szeretettel 
fogadta a tömeget. És a tanítványoknak ezt el kellett fogadniuk. 
Be kellett látniuk, hogy nem az lesz, amit ők vártak. És noha 
kételkednek, kérdőre vonják Jézust, azt olvassuk, hogy mégis 
hisznek és mozdulnak, amikor ezt kéri tőlük a Mester. 

Ők hisznek a csodában. Nem úgy, mint azok a tudósok, 
akik (…) Noha lehet, hogy van ésszerű magyarázat, ez egyelőre 
el van rejtve az Istennél. A csoda maradjon csoda, és figyeljük 
meg, hogy milyen fontos az emberi részről a hit és az engedel-
messég. Megfigyelhető ez szinte az összes jézusi csoda kap-
csán. Hit és csoda mindig összekapcsolódik. Ahol nem hisznek 
Jézusban, mint például a saját szülő hazájában, „ott nem is tett 
sok csodát a hitetlenségük miatt.” (Mt 13,58) Ahol viszont van 
egy kis hit, ott Jézus ereje által megtörténik a csoda. Legyen szó 
akár a születésétől fogva beteg asszonyról, aki hiszi, hogy meg-
gyógyulhat egy érintéstől, a vak emberről, aki hiszi, hogy ismét 
megnyílhat a szeme látása, az elkeseredett özvegyasszonyról, 
aki hiszi, hogy feltámadhat a gyermeke, vagy Péterről és a többi 
halászról, akik azt mondták: „de a te szavadra, (Jézus,) mégis 
kivetjük a hálót!” (Lk 5,5) 

Valaki egyszer azt mondta, hogy a csoda nem szül hi-
tet, de a hit csodát szülhet. A csodát mindig megelőzte a hit; a 
csoda viszont nem minden esetben váltott ki az emberekből 
hitet. A csodába nekünk is bele kell tennünk a saját részünket. 
Mi lenne számodra az igazi csoda? Talán az, hogy megtérjen 
valaki a környezetedben? Hogy munkát találj rövid időn belül? 
Hogy meggyógyulj és egészséges legyél? Hogy kibékülj valaki-
vel, akivel nagyon összevesztél? Hogy egy életre szóló párt, 

társat találj? Hogy szeresd azt az embert, aki gyűlöl téged? A 
Biblia szerint a csoda valóságos és elérhető, amikor Jézus ott 
van a közelben. De szükség van az ember hitére is, szükség van 
arra, hogy ő is tegyen, cselekedjen. Vajon mit kell tennünk 
nekünk, hogy csodát láthassunk az életünkben? 

… a mennyország előízét érezhetjük meg. 

Amikor csoda történik, akkor megtapasztalhatjuk, megérezhet-
jük a mennyország előízét. Hiszen minden egyes csoda egy 
előre mutató jel. Főleg igaz ez a Bibliában található csodákra, 
ahol Jézus megmutatja, hogy milyen az Isten jelenlétében lenni. 
A mennyben nincs éhség, nincs szomjúság, nincs betegség, 
nincs könnyhullatás, nincs magány, se bűn, se halál! Nagy vi-
gasztalás ez nekünk, akik azt látjuk, hogy itt a földön minden 
romlás és pusztulás felé mutat. Akik enni kapnak, később mégis 
megéheznek. Akik meggyógyulnak, végül ismét megbeteged-
nek. Még azok is, akiket Jézus feltámasztott ismét meghaltak. 
Mert a csoda nem örökérvényű: legalábbis ebben az életben 
nem az. Sokkal inkább jel. Azt mutatja meg, hogy milyen nagy 
az Isten szeretete és milyen lesz majd egykor, amikor vele 
együtt élünk a mennyben. Ott, ahol nincs hiány, sőt mindig 
több van, mint amennyire szükség van. Jézus nem csupán be-
tölti az alapvető szükségeket, hanem még marad is. (…) Amikor 
Jézus csodát tesz, akkor kiakadnak a mutatók. Így mutatja be az 
Isten országát/szeretetét. Így jelez előre. És az Ő előrejelzése 
megbízható, hiszen saját halálát is előre jelezte. Jézus legna-
gyobb csodája: az üres sír csodája. Hiszen amit Jézus előre 
hirdetett, az az ő halálában és feltámadásában valósággá vált. 
Ő az első, aki örök életre támadt fel a halálból és azt ígérte, 
hogy általa mi is így támadunk fel.  

Az ötezer megvendégelésénél azt olvastuk: „Ő pedig 
vette az öt kenyeret és a két halat, feltekintett az égre, megál-
dotta, megtörte, és a tanítványoknak adta…” A jelenet, amely 
megismétlődik Jézus halálának előestéjén is, amelyet minden 
úrvacsora alkalmával felelevenítünk. Bizony így törik meg Jézus 
teste is értünk, azért, hogy nekünk örök életünk legyen. Mert 
így szerette Isten a világot. A csoda Isten szeretetét jelzi ne-
künk. Ez lehet életünk alapja. A csoda, ami a mai napig hatással 
van az életünkre. Ez a mozdulat emlékeztet minket, hogy van 
feltámadás, van lehetőség a változásra, az újrakezdésre, hogy 
van ereje az imádságnak, hogy van értelme a hitnek. Van cso-
da. Ma is. Nem kell ahhoz időgép. Hiszen Jézus Lelke által ma is 
történik csoda. Kívánom, hogy a gyülekezet életében és szemé-
lyes életünkben is minél többször megtapasztaljuk ezt. Ámen. 

     Szabó István 


