
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 AZ ISTENTISZTELET LITURGIÁJA: 
 

 
  Köszöntés 

  Kezdő ének: 135:1  

(„Áldjátok az Úr nevét…”) 

  Főének: 464 („Jöjj, királyom, Jézusom…”) 
 

  Fohász  

 Olvasmány (ld. középen  ) 

  Imádság 

 Igehirdetés előtt: 463:1  

(„Isten élő Lelke, jöjj…”) 

 
  Alapige (ld. középen  ) 

 Igehirdetés (ld: középen, ill. a túloldalon) 

  Csendes imádság 

 Ráfelelő ének: 305:1.3  

(„Álmélkodással csudáljuk…”) 

  Imádság 

  Miatyánk 

 
  Hirdetések (ld. jobb oldalon  ) 
  Születésnaposok köszöntése 

Sütő Julianna, Szelley Áron,  

Andrási Zoltán, Gyimesi Bence,  

Ördög Eszter, Csiszár Alina, 

Hidasi Zsolt
  Záróének: 463:2-4 („Isten élő Lelke, jöjj…”) 

 
  Áldás  
 

 

  GYÜLEKEZETI HÍREINK: 
 

 Istentiszteleteinken a járványügyi szabályok 

betartását (maszk viselése, kézfertőtlenítés, 

távolságtartás) továbbra is szeretettel kérjük! 

[Maszk hordása: kültéren csak a temetések 

alkalmával kötelező.] 

 Még van pünkösdi gyülekezeti újságunkból – 

vigyünk belőle, olvassuk! 😊  

 Jövő heti alkalmaink: 

hétfő 1830: Presbiteri gyűlés (Templomban!) 

szerda 900: Beszélgetős Bibliaóra (Google 

Meet) 

péntek 1800: Ancora Ifi  

vasárnap 1000: Istentisztelet (YouTube 

csatornánkon is követhető) 

Imakör; Kánon kör 

 KonfIFIseknek június 25. 14-17 óráig közös 

program lesz a templomban. 

 Baracskai Ifis tábor – Július 12-18. Jelentkezni a 

héten lehet!  

 Urnatemetőnk NYITVA vasárnaponként, 

illetve szerdán 15-18 óra között. (Részletek 

honlapon, hirdetőtáblákon.)  

 Urnatermi ügyintézés: Szabó Zsuzsánál: tel. és 

online (H-P 9.00-17.00), illetve előzetes 

bejelentkezéssel szerdánként személyesen. 

 Továbbra is gyűjtjük az adományokat a 

gyülekezet mindenkori másik lelkésze lakására! 

 

Az Úr legyen Gyülekezetünk őriző 

pásztora! 

  O L V A S M Á N Y :  J Ó B  4 2  
1 Jób ekkor megszólalt, és így felelt az Úrnak: 2 Tudom, hogy mindent megtehetsz, és nincs 

olyan szándékod, amelyet meg ne valósíthatnál. 3 Ki akarja eltakarni örök rendemet 

tudatlanul? – kérded. Valóban olyasmiről szóltam, amit nem érthetek: csodálatosabbak, 

semhogy felfoghatnám. 4 Hallgass meg, hadd beszéljek! – kértem. Én kérdezlek, te meg oktass 

engem! – felelted erre. 5 Eddig még csak hírből hallottam rólad, de most saját szememmel 

láttalak. 6 Ezért visszavonok mindent, bűnbánatot tartok porban és hamuban. 7 Miután az Úr 

mindezeket elmondta Jóbnak, így szólt az Úr a témáni Elífázhoz: Haragra indultam ellened és 

két barátod ellen, mert nem beszéltetek rólam olyan helyesen, mint Jób, az én szolgám. 8 Azért 

vegyetek hét bikát meg hét kost, menjetek el az én szolgámhoz, Jóbhoz, és mutassatok be 

égőáldozatot magatokért! Jób pedig, az én szolgám, imádkozzék értetek! Mert csak őt vagyok 

hajlandó meghallgatni, hogy meg ne szégyenítselek benneteket, hiszen nem beszéltetek rólam 

olyan helyesen, mint az én szolgám, Jób. 9 El is ment a témáni Elífáz, a súahi Bildád és a 

naamái Cófár, és aszerint jártak el, ahogyan megmondta nekik az Úr, és az Úr meghallgatta 

Jóbot. 10 Az Úr pedig jóra fordította Jób sorsát, miután Jób imádkozott barátaiért, és 

kétszeresen visszaadta az Úr Jóbnak mindazt, amije volt. 11 Elment hozzá minden férfi- és 

nőrokona, és minden régi ismerőse, és együtt étkeztek vele az otthonában. Részvéttel 

vigasztalták azért, hogy olyan sok bajt bocsátott rá az Úr. Adott neki mindegyik egy keszíta 

ezüstöt és egy aranykarikát. 12 Az Úr pedig jobban megáldotta Jóbot azután, mint azelőtt. Lett 

neki tizennégyezer juha, hatezer tevéje, ezer igás ökre és ezer szamara. 13 Lett még hét fia és 

három leánya is. 14 Első leányát Jemímának, másodikat Kecíának, harmadikat Keren-

Happúknak nevezte el. 15 Országszerte nem voltak olyan szép nők, mint Jób leányai. Apjuk 

nekik is adott örökséget fiútestvéreikkel együtt. 16 Ezután Jób még száznegyven évig élt, és 

meglátta fiait meg unokáit a negyedik nemzedékig. 17 Öregen halt meg Jób, az élettel betelve.  

 

  A L A P I G E :  J N  9 , 1 - 7   
1 Amikor Jézus továbbment, meglátott egy születése óta vak embert. 2 Tanítványai 

megkérdezték tőle: Mester, ki vétkezett? Ez vagy a szülei, hogy vakon született? 3 Jézus 

így válaszolt: Nem ő vétkezett, nem is a szülei, hanem azért van ez így, hogy 

nyilvánvalóvá legyenek rajta Isten cselekedetei. 4 Nekünk, amíg nappal van, annak a 

cselekedeteit kell végeznünk, aki elküldött engem. Mert eljön az éjszaka, amikor senki 

sem munkálkodhat. 5 Amíg a világban vagyok, a világ világossága vagyok. 6 Ezt mondta, 

és a földre köpött, sarat csinált a nyállal, és rákente a sarat a vakon született ember 

szemeire, 7 majd így szólt hozzá: Menj el, mosakodj meg a Siloám tavában – ami azt 

jelenti: küldött. Az pedig elment, megmosakodott, és már látott, amikor visszatért. 
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CSELEKEDETEI”   
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Ki vétkezett? 

Miért születik egy gyermek fogyatékossággal? 

Sokszor szegezik nekünk, hívőknek ezt a szörnyű 

kérdést. Most Jézus tanítványai úgy fogalmazzák át, 

hogy arra csak rossz válasz adható. Csak két 

lehetőség lenne? Vagy a gyermek vétkezett, vagy a 

szülei? Persze, elképzelhető olyan helyzet, amikor 

valakinek a szülei bűnei okoznak fogyatékosságot, 

betegséget a gyermekükben: ittak, dohányoztak, 

drogoztak és sorolhatnánk. A régi rabbik agyafúrt 

gondolkodása is kínált ilyen választ: a gyermek anyja 

áldott állapotban bálványimádásban vagy okkult 

szertartáson vett részt, vagy más módon szegte meg a 

tízparancsolatot. Erre a gondolkodásra lehetne bibliai 

igéket is idézni, sőt, az 51. zsoltár még olyat is mond, 

hogy „anyánk vétekben fogant” minket, mert Ádám 

és Éva bűne és engedetlensége mindannyiunkat 

születésünktől fogva meghatároz és jellemez. Pál 

apostol is azt állítja a Római levélben, hogy nincs 

igaz ember egy sem (3,10-18). Az eredendő bűn 

azonban a mai ember számára nem ad megnyugtató 

választ a bűnösségünkre, különösen, ha egy ilyen 

szélsőséges helyzetben idézzük fel. Ismerjük Jób 

barátainak a példáját, akik nem tudták elképzelni, 

hogy Jób sorscsapásai és betegsége mögött nem a 

konkrét bűnei rejtőznek. A gond ezzel az, hogy Isten 

maga cáfolta meg ezt a gondolkodást, amikor 

világosan kimondja, hogy Jób nem a bűnei miatt 

szenved. Jó ezt hangsúlyoznunk, mert a bűn-büntetés 

szoros összekapcsolása ma is népszerű téma az 

emberek között („azt kapta, amit megérdemelt”).  

Sajnos nagyon sokan szenvednek úgy, hogy 

az nem köthető konkrét bűnükhöz, és még többen 

élnek és virulnak azok közül, akik cégéres 

gazemberek. Vagyis Isten türelmes és irgalmas. Nem 

büntet azonnal a vétkeink szerint, hanem arra vár, 

hogy megtérjünk és éljünk.  

A tanítványok hamis alternatívájára adható egy 

harmadik válasz is: Lehetséges, hogy a szörnyű és 

értelmetlen betegségek, testi fogyatékosságok a bűn 

uralma alá vetett világunk elkerülhetetlen jelei és 

következményei. A tökéletes szépségű teremtés 

megromlott, és nem a betegségek, járványok vagy 

természeti katasztrófák a kivételek, hanem az, amikor 

ezek elmaradnak, vagy megmenekülünk tőlük.  

Jézus azonban egy jobb és reményteljesebb 

választ ad a hamis kérdésfeltevésre.  Azért van a 

megmagyarázhatatlan szenvedés, azért születnek 

beteg gyermekek, azért történnek tragédiák, hogy 

Isten dicsősége még a bajban és a szenvedésben is 

felragyoghasson.  

 

Hogyan lehetünk Isten dicsőségének eszközei? 

Sokan ismerik Joni Erickson Tadát, aki 1967-ben, 

tizenhét évesen vízbeugrott, eltörte a gerincét, és 

nyaktól lefelé pedig egészen megbénult. 1982-ben 

mégis férjhez ment, és azóta ismert festő, író és 

evangélizátor lett, aki mintegy ötven könyvben írta 

meg, és számtalan országban járva előadóként beszélt 

arról, hogyan tudott a tragédia ellenére mély hitű, 

Istennek hálát adni kész, örömteli keresztyén életet 

élni. Egyik könyvében így ír: „Vannak hívő emberek, 

akiknek mérhetetlen szenvedés az osztályrésze. Ők 

azok, akik Isten kegyelmét tükrözhetik vissza az 

egyházban. Isten égő csipkebokrai ők, akik láttán 

Mózessel együtt kell megkérdeznünk: Hogy lehet, 

hogy nem emészti el a tűz? Ők azok, akiknek a 

kitartását és hűségét kizárólag Isten kegyelmének 

lehet tulajdonítani. Isten az, aki ezeket a hívőket a 

maguk szűnni nem akaró fájdalmában megsegíti. Ő 

az, aki megsegíthet engem is a magam kisebb 

szenvedéseiben. Isten örökkévaló kegyelmét 

csodáljuk, és közben egyre jobban rábízzuk 

magunkat, hogy legyen ő az Ura az életünknek.”   

A keresztyén embernek az a kiváltsága, hogy 

ha megérteni nem is tudja, elfogadhatja Isten kezéből 

a szenvedést. Senki sem szeret szenvedni. Mert 

szenvedni rossz. De az igazi hit a szenvedések 

közepette is megtalálja a lehetőséget a hálaadásra és 

Isten dicsőségének a munkálására. Történetünkben a 

vakon született ember élete így lett Isten 

dicsőségének hordozójává, miután találkozott 

Jézussal. Jézust nem kérte senki erre a csodára, ő 

maga akarta megmutatni ezzel mindenkinek, hogy 

amíg ebben a testben e földön élünk, Isten dicsőségét 

kell munkálnunk, amiért elküldettünk. Ő nem lesz 

mindig a tanítványokkal: addig kellett az Atya 

cselekedeteit végeznie, amíg erre lehetősége volt. 

Szenvedése, halála és feltámadása, majd 

mennybemenetele után a tanítványoknak megmarad a 

lehetőség, hogy tovább végezzék az Atya munkáját 

azzal, hogy hűségesen követik Jézust és enyhítenek 

felebarátaik szenvedésén.  

 

A mi lehetőségünk 

 

Mindenki megtalálhatja azt, amiben vissza tudja 

tükrözni az Atya dicsőségét, felebarátainak javára és 

épülésére. Jób barátai is örömöt és segítséget 

jelentettek volna, ha ahelyett, hogy megpróbálták 

megmagyarázni és értelmezni mindazt, ami Jóbbal 

történt, mellette maradtak volna, meghallgatták volna 

és szeretetükkel enyhíteni próbálták volna a 

szenvedéseit. Jób nem is lázadt addig, amíg meg nem 

szólaltak. Minden, amit teszünk vagy szólunk, 

Jézusról beszél az embereknek. Jézus úgy gyógyította 

meg a vak embert, hogy a földre köpött, és nyálával 

sarat csinálva bekenje annak a szemeit. Máskor ez 

nem volt szokása, enélkül gyógyított, de most 

elküldte a vakot a Siloám tavához megmosdani. A 

Siloám Jézusra, a Küldöttre utalt. A cselekedeteink 

Jézusról tanúskodnak – vagy ellene. A kérdés 

továbbra is velünk marad: miért született ez az ember 

vakon? Nem a saját vagy mások bűnei miatt. Azért, 

hogy az életében megmutatkozhasson Isten dicsősége 

– mások számára. Ámen 
 Dr. Pecsuk Ottó lp. 


