
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 AZ ISTENTISZTELET LITURGIÁJA: 
 

 

  Köszöntés 

  Kezdő ének: 23:1 („Az Úr énnékem 
őriző pásztorom…”) 
  Fő ének: 294:1-3 („Jézus, 
vigasságom!) 
  Fohász  
 Olvasmány (ld. középen  ) 

  Imádság 
 

Gyermekek az Úrasztala körül 
 

  Igehirdetés előtt: 229:1-2 („Hű 
pásztorunk…”) vagy KÉ  
  Alapige (ld. középen  ) 
  Fohász  
 Igehirdetés (ld: a túloldalon) 

  Csendes imádság 
  Ráfelelő ének: 229:3 („Szentlelkedet 
töltsd ránk ki…”) 
  Imádság 

  Miatyánk 
 
Hirdetések 
Születésnaposok köszöntése 
 

  Záró ének: KÉ vagy 197:1-6 
(„Hálaadásunkban rólad emlékezünk”) 
  Áldás  
  HIMNUSZ 

 
 

  GYÜLEKEZETI HÍREINK: 
 

 

 

 

- Ezen a héten temettük Fieder 
Istvánnét (Deme Marika édesanyját). 
Isten vigasztaló kegyelmét kérjük a 
gyászolókra 
-   Februárban lehet befizetni a nyári 
tábor (SZAJOL – július 10-15.) előlegét 
(10000 Ft / fő vagy 20000 Ft / család) 
Szabadosné Jutkánál 
- Lelkipásztorunk Sóskuti Zoltán 
meggyógyult, jelenleg a váci Házas 
Hétvégén szolgál 
-    Eladó lakást keresünk jövendő 
beosztott lelkészünk részére 

-    Jövő heti alkalmaink: kedd 10.00 
BabaMama; péntek 16.30 KonfIFI utána 
17.30 Oázis IFI; vasárnap 9.55 
Istentisztelet és gyerekistentisztelet; 
előtte: Kánon Kör; Imakör, valamint 
hittanórák  

-    Adó 1%-hoz: Magyarországi 
Református Egyház: 0066 
Alapítványunk adatai a láblécben  

 

Az Úr legyen Gyülekezetünk őriző 
pásztora! 

 

 

  O L V A S M Á N Y :  

Ez 34,11-16.23-24 

 
  A L A P I G E :  
Mt 14,13-21 

Amikor meghallotta ezt Jézus, eltávozott onnan hajón egy 

lakatlan helyre egyedül. Amikor meghallotta ezt a sokaság, 

gyalog követte őt a városokból. Amikor Jézus kiszállt, és 

meglátta a nagy sokaságot, megszánta őket, és 

meggyógyította betegeiket. Amikor esteledett, odamentek 

hozzá tanítványai, és ezt mondták: Lakatlan ez a hely, és 

későre jár. Bocsásd el a sokaságot, hogy menjenek a 

falvakba, és vegyenek élelmet maguknak. Jézus azonban ezt 

mondta nekik: Nem kell elmenniük: ti adjatok nekik 

enni! Ők így válaszoltak: Nincs itt egyebünk, csak öt 

kenyerünk és két halunk. Ő pedig ezt mondta: Hozzátok 

nekem ide azokat! Ekkor megparancsolta a sokaságnak, 

hogy telepedjenek le a fűre, azután vette az öt kenyeret és a 

két halat, feltekintett az égre, megáldotta és megtörte a 

kenyereket, és a tanítványoknak adta, a tanítványok pedig a 

sokaságnak. Miután valamennyien ettek és jóllaktak, 

összeszedték a maradék darabokat, tizenkét tele 

kosárral. Aki pedig evett, mintegy ötezer férfi volt, az 

asszonyokat és a gyermekeket nem számítva. 
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„JÉZUS ISKOLÁJÁBAN”   
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Jézus iskolájában sok mindenről lehet tanulni, például 

Istenről, önmagunkról, a minket körülvevő világról, a 

hitről, a bűnről és még egy sor nagyon fontos 

dologról, de a legfőképpen Jézusról, mert amit róla 

megtudunk, az az életünk minden más területére nézve 

fontos ismeretekkel vértez fel bennünket. Ha 

megtudjuk, hogy ki volt Jézus, hogy ki nekünk ma is, 

akkor önmagunkat is jobban el tudjuk helyezni a 

világban, megismerjük az értékeinket, a 

lehetőségeinket, a határainkat és a céljainkat. Ez a 

történet, az ötezrek megvendégelése különösen is jól 

mutatja, hogy Jézus iskolájába kétféle ember járt 

akkor. Egyrészt a körülötte élők, akiket „Izráel 

elveszett juhainak” nevezett, akikhez ő küldetett. 

Jézus iskolájának egy másik tanulócsoportja a 

tanítványok voltak, akik ott segédkeztek Jézus mellett 

az első csoport tanításában, gondozásában. Miközben 

a tanítványok figyelték, mit tesz Jézus az emberek 

között, maguk is gazdagodtak az ismeretben és a 

hitben. Ez a történet is azt a kérdést veti fel, mint 

Jézus iskolájának sok tantárgya, hogy kicsoda Jézus? 

A következő, ebből fakadó kérdés az, hogy Jézus 

kicsoda a számunkra? A történet mindhárom 

szinoptikus evangélistánál onnan indul, hogy Jézus 

értesül keresztelő János haláláról. Amikor Jézus ezt 

meghallotta, eltávozott onnan hajón egy lakatlan 

helyre egyedül. Egyedül akart gyászolni, és egyedül 

akart lenni imádságban az Atyával. A sokaság 

azonban gyalog ment utána a part mentén, amíg meg 

nem találták őt. Jézus pedig engedte magát a 

gyászában is félbeszakítani, és megközelíthetővé vált. 

Milyen szeretet volt Jézusban az elesettek felé, hogy 

nem a gyászával, nem a magányával foglalkozik, 

hanem csakis azzal, hogy ezeknek a vadidegen 

embereknek rá van szükségük! Szeretetből megszánta 

őket és meggyógyította a betegeiket. Ez az első lecke 

a tanítványoknak ebben a történetben, hogy mit jelent 

pásztornak lenni, mit jelent, ma így mondanánk 

„segítő foglalkozást” végezni, amelyben nincs idő 

pihenni, a saját bánatunkkal és a bajunkkal 

foglalkozni, mert mindig szükség van ránk. Jézus 

iskolájában a tanítványok megtanulják, hogy a 

szeretet, az igazi segítség azt jelenti, hogy engedem 

magam megzavarni, engedem magam félbeszakítani.  

Jézus azzal, hogy megszánja a sokaságot, mint 

a pásztor nélkül való juhokat, annak mutatja magát, 

aki valójában, a jó pásztornak, aki gondot visel az 

övéire és az áldott orvosnak, aki gyógyít akkor is, 

amikor neki nehéz és kényelmetlen. Jézus a jó pásztor, 

és ebben Istenre mutat, aki az Ószövetségben Izráel 

pásztorának mondta magát. Erről szól az ószövetségi 

olvasmányunk, az Ezékiel 34, és ezt mondja Jeremiás 

próféta is a 31. fejezetben Istenről: „Aki szétszórta 

Izráelt, össze is gyűjti, és őrzi, mint pásztor a nyáját.” 

Isten akkor is pásztora maradt a népének, amikor a 

nép úgy döntött, hogy inkább királyt akar maga fölé. 

Ezért Isten adott nekik királyokat, akik néhány 

kivételtől eltekintve mind a nép romlását okozták. A 

népnek ígért egy olyan pásztort, mint Dávid volt (vö. 

Ez 34,23). Ez a prófécia teljesedett be Jézusban, aki a 

pásztor nélkül való juhok, az elveszetten bolyongó és 

beteg embereken könyörült. Ennek a könyörületnek a 

cselekedete az ötezer ember jóltartása. Jézus 

mindenekelőtt az Isten országáról tanította őket, mert 

ez a legfontosabb. A lelki táplálék, Isten országának 

ismerete nélkül elveszünk és áldozatul esünk a 

ragadozóknak, eltévedünk és elveszünk. Ezért Jézus 

nem csak gyógyított, hanem tanított is. Jézus 

iskolájában a gyógyítás és a tanítás együtt járnak, mert 

nincs fizikai egészség, ha nem ismerjük fel és nem 

ismerjük el, hogy kitől kapjuk az egészségünket. 

Nincs egészség megértés és Isten iránti hálaadás 

nélkül. Jézus sokáig tanított, sem neki, sem a 

sokaságnak nem tűnt fel, hogy milyen sokáig ott 

maradtak, azon az elhagyott helyen. A tanítványok 

szólnak Jézusnak, hogy el kellene már küldeni a 

sokaságot, hogy a környező falvakban ennivalót 

vehessenek maguknak. Ez tipikus látszatintézkedés: 

küldjük el a sokaságot, hogy oldják meg magukat. De 

Jézus nem szereti a látszatmegoldásokat, ezért ezt sem 

engedi meg. Így szólítja fel a tanítványokat. „Ti 

adjatok nekik enni!” Döbbenetes parancs ez Jézustól. 

Jézus parancsa és a tanítványok, az első egyház 

beszélgetése sok-sok évszázadon keresztül 

visszhangzik. Mi adjunk nekik enni? Mi segítsünk 

ennyi embernek? De hisz nincsen szinte semmink! 

Szegény az ekklézsia! Hogy tudnánk ezt a felelősséget 

magunkra venni? Jézus csak annyit mond, „Hozzátok 

nekem ide azokat!” És amint a tanítványok Jézus 

kezébe teszik az öt kenyeret és a két halat, az ő 

szegénységüket és jelentéktelen erőforrásaikat, 

megtörténik a csoda. Mi az egyházban sokszor 

voltunk már ennek a csodának tanúi (vö. 

templomépítések „önerőből”). Mert Jézus nem csupán 

a jó pásztor, hanem ő egyszersmind a Teremtő Atya is, 

aki előtt nincs lehetetlen. Azt tudjuk más 

evangéliumokból, hogy a sokaság mit tanult a 

csodából: ők minden nap szerettek volna kenyeret 

kapni Jézustól, sőt, arra készültek, hogy királyt 

csináljanak belőle, hogy legyen biztonság, megélhetés, 

kenyér az asztalra. Ők intézményt akartak csinálni 

Jézusból, aki ezt természetesen nem vállalta, és 

elmenekült előlük. Az ötezrek megvendégelése a 

Jézusba vetett hitről és bizalomról szól, amelyet Jézus 

nem hazudtol meg. „Aki hozzám jön, azt 

semmiképpen el nem küldöm magamtól.” Amint 

megpróbálnánk intézményesíteni, állandósítani és 

bebetonozni, és kivenni belőle a hitet és az irgalmat, 

azonnal falakba ütközünk. Meg kell tanulnunk Jézus 

iskolájából, hogy mi a valódi dolgunk. Az odafigyelés, 

az irgalom, a képesség arra, hogy félretegyük a saját, 

mégoly fontos dolgainkat a másikért, aki szenved és 

szükségben van. Nem kevés lecke egy alkalomra, 

Jézus iskolájából. Ámen 


