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  Keresztelés: Mészáros Zselyke Nadin 

  Főének: 328.1-4  

(„Jöjjetek Krisztust dicsérni…”) 
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 Olvasmány (ld. középen  ) 
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 Igehirdetés előtt: 166  

(„Urunk Jézus, fordulj hozzánk…”) 

 
  Alapige (ld. középen  ) 

 Igehirdetés (ld: középen, ill. a túloldalon) 

  Csendes imádság 

  Imádság 

  Miatyánk 

 
  Hirdetések (ld. jobb oldalon  ) 
  Születésnaposok köszöntése 

Burján Pál Béla, Hidasi Ákos Kornél, 

Dr. Megela-Szabó Zita,  

Haagné Bihary Éva, Jani Sándor,  

Gegő Csaba Lehel, Ördög Áron 

  Záróének: 134.3 („Megáldjon téged…”) 
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  GYÜLEKEZETI HÍREINK: 
 

 Istentiszteleteinken és az urnatemetőben a 

járványügyi szabályok betartását (maszk 

viselése, kézfertőtlenítés) továbbra is szeretettel 

kérjük! [Maszk hordása: kültéren csak a 

temetések alkalmával kérjük.] 

 E héten búcsúztunk +Grimm László Antaltól. 

Isten adjon vigasztalást a gyászoló családnak! 

 Jövő heti alkalmaink: 

szerda 900: Beszélgetős Bibliaóra (Google 

Meet) 

vasárnap 1000: Istentisztelet (YouTube 

csatornánkon is követhető) 

Imakör; Kánon kör 

 Baracskai Ifis tábor: július 14-18.  

 Idősek hete: július 19-23. 9.00-12.00, a 

templomunkban. Akár egy-egy délelőttre is lehet 

csatlakozni! 

 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 :  Z S O L T  8  

 
1 A karmesternek: „A szőlőtaposók” kezdetű ének dallamára. Dávid zsoltára. 2 Ó, 

Urunk, mi Urunk! Mily felséges a te neved az egész földön, az égen is 

megmutattad fenségedet! 3 Gyermekek és csecsemők szája által is építed 

hatalmadat ellenfeleiddel szemben, hogy elnémítsd az ellenséget és a bosszúállót. 

4 Ha látom az eget, kezed alkotását, a holdat és a csillagokat, amelyeket 

ráhelyeztél, 5 micsoda a halandó – mondom –, hogy törődsz vele, és az emberfia, 

hogy gondod van rá? 6 Kevéssel tetted őt kisebbé Istennél, dicsőséggel és 

méltósággal koronáztad meg. 7 Úrrá tetted kezed alkotásain, mindent a lába alá 

vetettél: 8 a juhokat és marhákat mind, még a mezei vadakat is, 9 az ég madarait, 

a tenger halait, amelyek a tenger ösvényein járnak. 10 Ó, Urunk, mi Urunk! Mily 

felséges a te neved az egész földön!  
 
 

  A L A P I G E :  M K  1 0 , 1 3 - 1 6   

 
13 Kisgyermekeket vittek hozzá, hogy megérintse őket, a tanítványok azonban 

rájuk szóltak. 14 Amikor ezt Jézus észrevette, megharagudott, és így szólt 

hozzájuk: Engedjétek hozzám jönni a kisgyermekeket, és ne akadályozzátok őket, 

mert ilyeneké az Isten országa. 15 Bizony mondom nektek: aki nem úgy fogadja 

az Isten országát, mint egy kisgyermek, semmiképpen sem megy be oda. 16 

Ekkor átölelte és kezét rájuk téve megáldotta őket.  
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Mit tennétek meg azért, akit igazán szerettek, aki fontos 

számotokra? Mit szeretnétek megszerezni neki? Kinek 

mutatnátok be? Mit intéznétek neki? Attól függően ki jutott 

eszünkbe számtalan válasz születhet meg bennünk ezekre a 

kérdésekre: lehet, hogy szebbé, könnyebbé, kényelmesebbé 

vagy biztonságosabbá szeretnénk tenni a fontos emberünk 

életét. Vagy ha másként fogalmazunk, óvnánk, védenénk, 

megőriznénk a bajtól, betegségtől, nehézségtől azt, akit 

szeretünk. A mai történetünk szereplői is hasonló cipőben 

járnak. Nézzük meg, hogyan feszülnek egymásnak az emberi 

érdekek, hogyan oldja fel mindezt Jézus, majd mindennek 

fényében gondoljuk át, merre hív bennünket az ige! 

 

Megvédeni, akit szeretünk – az alap konfliktushelyzetben 

szemben állnak egymással azok, akik a gyermekeket hozzák, 

illetve a tanítványok. Nem tudjuk pontosan, hogy kik hozták 

a gyermeket Jézushoz, felnőttek, akik szükségét érezték 

annak, hogy egy nagy tanító, csodatevő áldását megszerezzék 

számukra. Ma is fontosnak tarthatjuk, hogy nagy emberek 

közelében legyünk – jót remélünk ettől a helyzettől, azonban 

akkoriban ez még erősebb lehetett. Látják a hozzátartozók 

Jézust, aki betegeket gyógyít, vakot, bénát, leprásokat, 

megszállottakat – olyanokat, akiknek esélyük sem volt a 

gyógyulásra, hallhatnak a csodatetteiről, hogy a közelében 

sokszor a fizikai törvények is felülíródnak és reménykednek, 

hogy megszerezhetik azt a védelmet, biztonságot a 

gyermekek számára, amire olyan nagy szükség van. 

Gondoljunk bele, ma is milyen csoda, hogy felnőhet egy 

gyermek, hát még akkoriban! Sok mindenre ma sincs 

gyógymódunk, de ma már sokkal nagyobb az esélye egy 

gyermeknek arra, hogy felnőjön, mint volt akkoriban… 

Megvédeni, akit szeretünk: a gyermekeknek megszerezni az 

áldást, ami egészséget, védelmet biztosíthat számukra. Ez 

hajtja a hozzátartozókat, akkor is, ha nem könnyű 

megszerezni azt az áldást.  

Azt látjuk, hogy vágynak és tesznek egy pillanatnyi 

kapcsolódási lehetőségért is… vajon számunkra mennyire 

fontos ez? Küzdünk azért, hogy a szeretteink tényleg 

kapcsolatba kerülhessenek Jézussal? 

 

Megvédeni, akit szeretünk – a gyermekek és Jézus között ott 

állnak a tanítványok. Akadályként. Nem feltétlen értjük a 

viselkedésüket, hogy tehetik ezt: döbbenetes, talán 

botránkoztató is számunkra. De gondoljunk bele! Nem 

akarják, hogy Jézus tanítását megzavarják, nem akarják, hogy 

a Mestert ilyen csekélységekkel zargassák, fárasszák. Úgy 

gondolják, hogy Jézusnak sokkal fontosabb feladatai vannak. 

… 

Egy pillanatra érdemes ezt is átgondolnunk: vajon van-e 

olyan, amikor mi magunk válunk akadállyá?! Vajon volt-e, 

van-e olyan, aki inkább ne zavarja meg a Mestert? Akinek 

nincs keresnivalója Isten közelében? Testvéreim, jaj azoknak 

a tanítványoknak, akik még ha a legjobb szándék is vezérli 

őket, de szorosabbra zárják az ajtót, mint maga Jézus! 

 

Ezt látjuk az események alakulásában. A fókusz ugyanis 

áttevődik azokra, akiket védeni próbáltak eddig. Jézus, 

amikor észreveszi, mi történik, haragra lobban és leinti a 

tanítványait: Engedjétek hozzám őket! A kicsiket, a 

kiszolgáltatottakat, akiket a társadalom különféle okok miatt 

semmibe vesz. Mert valóban szükségük van rám! Szükségük 

van az áldásra! Majd mintegy summaként megjegyzi: 

ilyeneké az Isten országa. Jézus sokkal többet tesz, mint 

pusztán engedi, hogy a közelébe menjenek, példaként állítja a 

gyermeket a tanítványok elé is!  

Látszólag eddig Jézus és a gyerekek „feje fölött” zajlottak az 

események, Jézus azonban leleplezi ezt a gondolkodást: 

változásra hív, hogy valóban más szemmel nézzünk a világra, 

a körülöttünk levőkre. Arra hív, hogy ahelyett, hogy zavaró 

tényezőként kezelnénk a másikat vegyük észre, milyen 

értékes! Arra hív, hogy merjünk a kicsiktől is tanulni!  

Mennyiben kell a gyermekektől tanulnunk? Nyomatékosan 

mondja Jézus: Bizony mondom nektek: aki nem úgy fogadja 

az Isten országát, mint egy kisgyermek, semmiképpen sem 
megy be oda. Mint egy kisgyermek… aki tudja magáról, 

hogy méltatlan. Nem csecsemőről van itt szó, de olyan 

gyermekről, aki még nem tanulta meg a törvényeket, aki még 

nem tett le semmit se az asztalra, aki teljes valójában függ a 

hozzátartozóitól. Nincs semmije, amit kap, azt fogadja el és 

ebben békessége van. Elhiszi, hogy gondoskodnak róla, hogy 

minden rendben lesz. Ez az, ami példaként áll előttünk! A 

gyermek teljes bizalommal él a feléje áramló szeretettel, és 

elfogadja azt. A gyermek természetesnek találja a felé 

irányuló szeretetet, és így tudja elfogadni azt. Isten országa 

azé, aki felismeri és beismeri, hogy teljesen Istentől függ – és 

ebben meg tud nyugodni: kapaszkodik Istenbe és él azzal, 

amit tőle kap. Mert elhiszi, hogy mindazt megadja Isten, 

amire igazán szüksége van. Isten országában valóban azt 

kapjuk meg, amire a leginkább szükségünk van – Isten 

jelenlétében, az ő vezetésével értelmet és távlatot nyer az 

ember élete. Vajon merünk-e ennyire kicsik és 

kiszolgáltatottak lenni? Merjük-e magunkat újra és újra 

rábízni Istenre? 

Jézus nemcsak elméleti igazságokról beszélt, amikor ott 

voltak előtte a gyermekek. Hanem átölelte, valóban 

megáldotta őket. Micsoda örömhír ez, hogy Jézusnál sosem 

válnak szét a szavak és a tettek! Amiről beszél, azt teszi, a 

tettei alátámasztják azt, amiről beszél! Isten országáról tanít, 

a gyermekeket példaként állítva, majd megmutatja, hogy 

ebben az áldásban már most is része lehet az embernek. Isten 

országa Jézuson keresztül tapasztalható! Jézuson keresztül 

válik valósággá – válhat számunkra is valósággá! 

 

Istentisztelet elején együtt ünnepeltük a keresztség 

sákramentumát, ami tényleg ékesen beszél számunkra arról, 

hogy Isten előbb szeretett bennünket, minthogy mi bármivel 

is kiérdemelhettük volna. Jézus Krisztuson keresztül nekünk 

is lehetőségünk van hozzá tartozni!  

• Szeretnénk-e ezt gyermekekhez hasonlóan, 

bizalommal elfogadni? Kérjük Istenünket, hogy 

tanítson bennünket ilyen egyszerűen hinni! 

• Tartjuk-e ezt annyira fontosnak, tartjuk-e annyira 

fontosnak Jézustól kapható áldást, hogy mindent 

megtegyünk azért, hogy a közelébe kerülhessünk, 

hogy a közelébe vigyük a számunkra fontosakat? Mert 

akkor nekünk is azt mondja: „Aki énhozzám jön, azt 

én nem küldöm el” (Jn 5,37b). 

• Vajon, ha másokat látunk Isten felé igyekezni, 

segítjük-e vagy akár jószándékúan is, de 

akadályozzuk-e őket?  

Tartson elénk Isten ma olyan tükröt, amiben felismerjük azt 

is, ha valamit jól és azt is, ha valamit rosszul tettünk, hogy ne 

akadályozói, hanem segítői legyünk az örömhír terjedésének! 

Ámen 

   jani lívia 


