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I S T E N T I S Z T E L E T  
2 0 1 7 .  J A N U Á R  2 9 .  

„ J é z u s  s e b e i ”  címmel 
 

 

Igét hirdet: Sebőkné Babos Boglárka lp. Liturgia: Sóskuti Zoltán lp. 

 

 OLVASMÁNY: JN 20, 24-29 

 
 

 ALAPIGE: JN 20,27 
 

„Azután így szólt Tamáshoz: Nyújtsd ide az ujjadat, és 
nézd meg a kezeimet, nyújtsd ide a kezedet, és tedd az 
oldalamra, és ne légy hitetlen, hanem hívő!” 

 

 AZ ISTENTISZTELET LITURGIÁJA: 
 

   CSEND (9 55-től) 
Kérdés:  
 Hogyan érintenek minket mások testi-lelki sebei?  
 Hogyan érintenek Jézus sebei? 

 

 Köszöntés 
 Kezdő ének: 25:1 („Szívemet Hozzád emelem…”) 

 Fő ének: 341 („Ó Krisztus fő…”) 
 

  Fohász 
 Olvasmány 

  Imádság 

 Gyermekek az Úr asztala körül 

 Igehirdetés előtti ének: KÉ 2 („Csak Benned…”) 

 Alapige [ középen] 

   Igehirdetés [ vázlata a túloldalon] 
 

 Ráfelelő ének: KÉ 20 („Örvendjetek…”) 

  Csend 

  Imádság  
  Miatyánk 
 
 

  Hirdetések [ ld: jobboldalon]  
 

 Záró ének: 226 („Krisztusom kívüled…”) 
  Áldás 

 HIMNUSZ 

Szolgálat felelősök: Dr. Hajdú Csaba (főgondnok)  30-618-7651 Kelemen Zoltán 
(gondnok, honlap)  30-691-8098  kelemenzo@gmail.com; Horváth 
Kálmán (templomépület)  20-497-3354; Soltész Sándor (misszió)  
sosan278@gmail.com; Janiné Vakulya Gabriella (pasztoráció)  30-835-5423 
 gabijanine@gmail.com; Oláhné Nagy Anita (gyerekszolgálat)  70-418-
3745  o.nagy.anita@gmail.com; Dancsics Gábor (házasság-, 
családgondozás)  70-457-8043; Szabados Ádámné (pénzügyek)  30-485-
4056  drjutka@gmail.com 

További elérhetőségek: Kovács Lászlóné (Idősek és betegek 
segítése)  06-20-5301505;  kovacsnekornelia@hotmail.com; 
Kovács Zsófia (fiatal házasok, kisgyermekes családok segítése)  
06-30-485-2623;  paszkal4@gmail.com; Cieklinski Sándorné 
(Imacsoport)  06-70-615-9149;  eva470313@gmail.com; 
Szabó Zsuzsa (urnatermi ügyintézés)  707-2630;06-70-

3216838  szzsueva@gmail.com  

Urnatemetőnk nyitva tartása:vasárnap 8.00-12.00; kedd 15.00-18.30; szerda 9.00-11.00 illetve 15.00-18.30; péntek 16.30-20.00 ügyintézés: a kedden ill. szerdán 15.00-18.30 
 

Lelkipásztoraink: Sóskuti Zoltán lelkipásztor:  06-30-822-
5435; parókia: 209-4267;  soskutizoltan@gmail.com ill. 

sürgősebbekre: lp.rkeresztur@gmail.com Fogadó órája: 
szerda 15.00-18.30 + megbeszélt időpontokban;  
Kozák-Bella Virág beosztott lelkész:  06-30 581 7315; 
 bellavirag@gmail.com Fogadó órája: kedd 15.00-18.30 

+ megbeszélt időpontokban 
Honlapra írt cikket ide várjuk:   refkeresztur@gmail.com 
 

 

 GYÜLEKEZETI HIRDETÉSEK: 
 

 BESZÁMOLÓ: Keret-Konfi Du-ról; Női Körről; Pál apostol 
iskolai versenyről;  Házi Biblia Körökről, Szerdai Bibliaóráról… 

 E héten temettük el Déry Adorjánné Szederkényi Olgát. 
Istenünk vigasztalja meg szeretteit! 

 Rendszeres alkalmaink (ld.: jobb felső sarokban!) 

 Szerdán 1830-korismét Kérdések órája… 

 Újra indul a KERESZTKÉRDÉSEK sorozat, március 28-tól 
10 kedden át. Hívjuk el Istent még nem ismerő 

szeretteinket, ismerőseinket! 

 A Leprások Világnapja alkalmából ökumenikus 

istentisztelet ill. közgyűlés lesz január 29-én, vasárnap 16 
órától az Újpesti Baptista gyülekezet templomában (Bp 

Kassai utca 26). A diakóniai persely mai bevételét a 
lepramissziónak szánjuk. 

 Ma Istentisztelet után  Presbiteri gyűlés… 

 A Könyvterjesztés hírei… 

 A Himnusz kéziratának másolata megtekinthető ma az 

Úrasztalán (születése, a Magyar Kultúra Napja alkalmából) 

 Tavaszi KONFIFI Hétvége: április 21-23 

 NYÁRI TÁBOR július 9-14. (jelentkezés február végétől) 

 Az adó 1%-hoz: A Magyarországi Református Egyház 

technikai száma: 066; az Alapítványunk neve és 
adószáma a liturgiás lap bal felső sarkában található… 

 

 SZÜLETÉSNAPOSOK KÖSZÖNTÉSE 

  

RENDSZERES ALKALMAINK:  Kedd 1000: Baba-Mama Kör 

 Szerda 900: Bibliaóra  Szerda 1830: Kérdések órája *1. és 3. szerda 
 Péntek 1630 KonfIFI  Péntek 1800 IFI  Vasárnap 900: Kánon 

Kör   Vasárnap 1000: Istentisztelet felnőtt ill. gyerek (4 csoportban) 

valamint  Házi Biblia Körök *4 csoportban kéthetente   Férfi ill. Női Kör 
havonta vasárnap du.  KeReT-Konfi Délutánok havonta szombat du. ill. óvodai- 

és iskolai hittanórák 
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Bevezetés: (…) Nem mindenkinek mutatnánk meg 

sebeinket. Mert félünk, mi lesz, ha a másik hozzányúl, és 

fájni fog. Mert a sebek elcsúfítanak, szégyelljük őket. A 

lelki sebeinket, pedig nem mondjuk el akárkinek, nehogy 

durván, illetéktelenül nyúljanak a fájó emlékeinkhez, 

titkainkhoz.  

Ebben a történetben Jézus a legdurvább sebeit mutatja 

meg. Sőt nem csak messziről megmutatja, de arra hív, 

érintsük meg az Ő sebeit! Miért teszi mindezt, mire jó ez?  

1. A sebek azonosítanak- a sebeink a mieink 

Először is azért, mert a sebek ismertető jegyeink. Ahogy 

testi sebeink azonosításra szolgálnak még a rendőrségen 

is, úgy lelki sebeink is személyazonosságunk részei. Ez 

talán elsőre rossz hír. Tamásról azt olvassuk, lemaradt a 

feltámadt Jézussal való találkozásról, neki utolsó emlékei 

Jézusról a sebei, hisz épp ezeket idézi fel most annyira 

érzékletesen: „Ha nem látom a szögek helyét…” Neki ez 

Jézus, és ez már egy fél hit, ha eddig eljutunk! Ha már 

megmaradnak bennünk Jézus sebei, akkor nem ment el a 

fejünk fölött teljesen az evangélium. Akkor megérintett. 

Tamás a feltámadást még nem hiszi, de Jézus halála meg 

kellett hogy rázza; csak az beszél így a másik sebéről, 

akit ez érint! Neki ez Jézus, a megfeszített. 

De nézzük, Jézus, hogy tekint önmagára: Óriási üzenet, 

hogy Jézus feltámadott(!) testében a sebeivel jelenik 

meg! Nem veti le sebeit, mint borzalmas, szégyellni és 

felejteni való fájó emlékeket, hanem viseli magán őket 

továbbra is. Nem fél, hogy elcsúfítják most már valóban 

egyértelműen tündöklő istenségét, hanem hordja őket. 

Mert hozzá tartoznak. Sebeink, valahol ha tetszik, ha 

nem, rajzolják életünk vonalát, de még inkább 

személyiségünket.  

Jézus feltámadott testében sebeivel jelent meg Tamásnak, 

hogy felismerje: Ő a „megfeszített”. Sebeink alapján mi 

is adtunk magunknak ilyen bélyegeket: „az örök vesztes”, 

„a rút kiskacsa”. Jézus nem a dicsőséges címeit tűzi ki a 

mellére, hanem sebeit, amelyek mély fájdalmáról 

beszélnek: Ő az, akit nem ismert fel saját népe.  Erről 

lehet őt igazán felismerni – sebei hozzá tartoznak: 

büszkén viseli, mint szeretetének jeleit. Azért hordja 

magán még feltámadt testében is, mert sebei hozzánk 

kötik, mint maradandó jelek: Így szeretem őket! Ahogy a 

karikagyűrű emlékeztet házastársunkra, Jézus így véste 

bele szeretetének jeleit tenyerébe. „Íme, tenyerembe 

véstelek be…”Ézs. 49,16  Nem szégyelli, pedig Őt is 

elcsúfíthatnák. De ezekben látszik leginkább, hogy ki Ő. 

Jézus földi élete végső soron sebeiről szólt: a meg nem 

értettség, kirekesztettség, gúnyolás, megalázás, és 

kivégzés sebeiről, amelynek mélyen ott ég a miért: Mert 

Isten Szeretet. (1Jn. 4,8) 

2. A sebek beszélnek 

A másik ok, amiért Jézus kéri, hogy nézzünk bele sebeibe, 

mert azok beszélnek, méghozzá önmagukért. Tamásnak 

nem beszéd kell, hanem tények, mert hinni akar! 

Kételkedése mögött hinni akarás van. Nem megy el a füle 

mellett hogy Jézus feltámadt, nem tesz úgy, mint aki hisz, 

hogy ne lógjon ki a sorból, vállalja kétségeit, mert akarja, 

hogy mindez igaz legyen számára is! Tamás nem a 

sebekben akart vájkálni, hanem Jézus élete, feltámadása a 

sebei ellenében döbbenetesek.  

Mert a sebek durvák. Konfrontálnak az élettel, akár 

Istennel is.  A hit, mindig konfrontálódások között 

születik, mikor valami megakaszt, kiakaszt a normál 

kerékvágásból, más nézőpontba helyez. Elkezdünk rajta 

gondolkozni és közben észre sem vesszük, de a hitünk 

érik, a kételyek – amelyek mögött már a hinni akarás van, 

szép lassan lebontják a megnyugtató fél válaszokat, 

hirtelen égető, sürgető létkérdéssé válik az Isten helye az 

életünkben, és teret engednek az igazi hitnek.  

Tamás látni akar. Az itt szereplő szó a látásra a „horaó”. A 

görögben 3 szó van a látásra: „Blepó”, „theóreó” és 

„horaó”. A blepó, egy felszínes pillantás. Ilyen, amikor 

felszínesen nagy vonalakban nézzük egymást ismeretlenül, 

innen lehet legjobban ítélkezni! A theóreó –ebből jön a 

teória szavunk- az, amikor a látásunkba már elméletek 

vegyülnek. Látunk valamit és hozzágondolunk. Az Ige a 

horaót használja arra a látásra, ami egyben felismerést és 

hittel meglátást jelent. Tamás látni, felismerni, hinni akart!  

Könyv vagy filmélményben átélhettük a csetlő-botló 

szereplők között, akiknek végigküzdöttük x oldalon/órán 

át viszontagságait, hibáit, és mélyen magunkra ismertünk. 

Mikor így nézünk valakinek az életére, sebeire, amelyeket 

feltár, akkor nekünk ajándékozódik az igazi látás és 

felismerés, hogy kicsoda is a másik. Tamás így látta meg 

az Urat sebeiben. A hithez félre kell tudni tenni a hitünket 

a saját okosságunkban, ügyességünkben.  Istenhez levett 

sarukkal lehet csak jutni. Mersze- e így jönni az Úr elé? 

Nem féltve magadat attól a kiszolgáltatottságtól, hogy mi 

lesz, ha megérint az Ő szava? Mi lesz, ha változásra hív, és 

akkor azt meg kell tenni? Mersz-e úgy jönni, hogy Őt akarod 

látni, Rá vagy kíváncsi nem felszínesen, csak egy röpke 

pillantásra, nem elméletekkel, hogy mit kéne Istennek 

csinálnia, vagy milyennek kéne lennie, hogy az neked jó 

legyen. Hanem így, mint Tamás, hogy Őt akarod látni. 

Ha így olvasod az evangéliumot, megtalálod Jézust! 

Érintsük meg a sebeit, hogy azok megérinthessenek! 

3. A sebek gyógyulnak és gyógyítanak 

Tamás akkor ismeri fel Istent Jézusban, amikor a sebei 

ellenére látja Őt élni! Itt már Uramnak szólítja!  A meghalás 

emberi dolog, a feltámadás már isteni! Jézus, mint főpap 

odaáldozta magát értünk. Feltámadása azt jelenti, hogy az 

Atya feltámasztotta Őt, vagyis elfogadta áldozatát! Jogot 

szerzett nekünk, hogy bárki bárhol mondhatja az Atyának, 

akármilyen, akárhány bűne van, hogy kérem a bűneim teljes 

eltörlését, Jézus áldozatáért.  

Jézus sebei Istenre mutatnak, ezáltal gyógyítanak másokat 

is!  A mi sebeink is megszentelődhetnek, ha az Úrnak adjuk 

oda őket, és ha a feltámadást, gyógyulást is tőle nyertük.  

Jézus sebei gyógyult sebek. A szögek nyoma megvan, de 

már nem vérzik, nem gennyes, nem fáj. Az ilyen sebet meg 

lehet mutatni. Bizonyságok, hogy létezésük ellenére 

vagyunk úgy, ahogy vagyunk. Istennel. Az, aki Krisztust 

feltámasztotta, azzal az erővel rajtunk is csodát tud tenni. Az 

igazán mély sebeinkbe kicsit belehalunk mi is. Ahogy egy 

válás, egy fájdalmas gyász kiszakít és elvisz egy darabot 

belőlünk. De van feltámadás ezekből, ha Vele éljük meg 

ezek fájdalmát, ha Neki mutatjuk meg a sebeinket, akkor 

lesz Vele együtt feltámadás! „Igaz beszéd ez: Ha vele együtt 

haltunk meg, vele együtt fogunk élni is.” 2 Tim 2,11 Ha 

pedig már átéltük a gyógyulást, Jézustól tanulva, ne 

szégyelljük a sebeinket.  „Mert az én erőm erőtlenség által 

ér célhoz…” Isten ott tündököl legjobban, ahol legnagyobb a 

sötétség.  

Befejezés: A feltámadott Jézus sebei tehát Őt magát teljes 

valójában mutatják meg, annak, aki. Isten Fiának, aki 

halálosan szereti az embert. Sebei beszélnek, ha igazán Őt 

akarjuk látni bennük, és nem saját elképzeléseinket. És sebei 

gyógyultak, mert Isten még ezt is meg tudta gyógyítani. 

Neki még ezt is volt hatalma gyógyítani, Neki még a Te 

életedet is van hatalma gyógyítani, helyreállítani. Vedd hát 

le saruidat, szolgáltasd ki magad egészen Neki! Ámen!  
 Sebőkné Babos Boglárka 


