
Kedves Testvérem! Ha elolvasta, s lehetősége van rá, adja tovább szomszédjának, ismerősének, esetleg fénymásolja! Köszönjük! 
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VÁLLALÁSAINK A BÖJTBEN 
 

Igeolvasás: Márk 2,1-12 Néhány nap 

múlva ismét elment Kapernaumba, 

és elterjedt a híre, hogy otthon van. 

Erre olyan sokan gyűltek össze, hogy 

még az ajtó előtt sem volt hely; ő 

pedig hirdette nekik az igét. Oda 

akartak hozzá menni egy bénával, 

akit négyen vittek. Mivel a sokaság 

miatt nem fértek a közelébe, 

megbontották annak a háznak a 

tetejét, ahol ő volt, és nyílást vágva 

leeresztették az ágyat, amelyen a 

béna feküdt. Jézus pedig látva a 

hitüket, így szólt a bénához: "Fiam, megbocsáttattak a bűneid." Ott ültek néhányan az írástudók közül, és így 

tanakodtak szívükben: "Hogyan beszélhet ez így? Istent káromolja! Ki bocsáthat meg bűnöket az egy Istenen 

kívül?" Jézus lelkében azonnal átlátta, hogy így tanakodnak magukban, és ezt mondta nekik: "Miért tanakodtok 

így szívetekben? Mi könnyebb: azt mondani a bénának: Megbocsáttattak bűneid! - vagy azt mondani: Kelj fel, 

fogd az ágyadat és járj!? Azért pedig, hogy megtudjátok: az Emberfiának van hatalma bűnöket megbocsátani 

a földön - így szólt a bénához: Neked mondom, kelj fel, fogd az ágyadat, és menj haza!" Az pedig felkelt, 

azonnal felvette az ágyát, és kiment mindenki szeme láttára; úgyhogy ámulatba estek mind, dicsőítették az 

Istent, és ezt mondták: "Ilyet még sohasem láttunk!" 

Alapige: Márk 2,5: „Jézus pedig látva a hitüket, így szólt a bénához: Fiam, megbocsáttattak a te bűneid.” 

 

Szeretett Testvérek! Olyan jó és felemelő érzés, hogy Istennél mindannyiunk nyilván vagyunk tartva. Tud 

rólunk, tudja, hogy akár éppen most mit hordozunk a szívünkben, vagy éppen a neki tetsző szolgálatban 

egyáltalán hol tartunk.  Ismeri a családunkat, a barátainkat, gyülekezetünk tagjait, az ő szavát tovább adó 

pásztorát, ismeri az egészségeseket, a betegeket, a magányosokat, a segítségre szorulókat, az őt keresőket, 

vagy éppen őt elkerülőket. Látja a párba álló embereket egy-egy jó ügy érdekében, vagy éppen az 
egymásról megfeledkezőket. Ismeri azokat, akiknek mindig csak a saját ügyük a legfontosabb.  

Az Ő jelenlétére ma is nagyon nagy szükség van. Segítő szeretetével igyekszik beavatkozni emberi 

történelmünkbe, egyéni életünkbe.  Gyógyító jelenlétéről számos helyen olvashatunk a Bibliában. Nekünk 

sem lenne szabad elszaladnunk azok mellett, akik segítségre szorulnak. Oda kellene állnunk naponként 

egyházunkért is a gyógyító Úr elé.  

Hálát kellene adnunk azért, hogy ebben a világba a viszonylag egészségesek táborába tartozunk. 

Mindezek ellenére az a tapasztalat, hogy leginkább a szenvedő emberek hallják meg a hírt, hogy Jézus 

éppen az ő életterük közelében jár, de ők nem tudnak elindulni.  Ma is nagyon sokan elrohannak a 

templomok mellett, ahelyett, hogy egy kicsit megállnának, megpihennének, vagy akár csak egy munkás 
hétre hálaadással visszatekintenének és erőt kérnének a folytatáshoz. A rohanók között viszont mégis 

vannak az Isten előtti gyógyító csendbe vágyakozók. Látják, hogy vannak tömegek, akik elindultak Jézus 

felé, szavára figyelni, megélni az egy, szükséges dolgot. Igénkben is van 4 ember, aki a gyógyító Jézus 

közelébe akar juttatni egy beteget. Az egészségesek hallják a hírt, hogy Jézus itt van, és nekik van egy 

mozdulni sem tudó betegük. Bennünket is kényszeríthet beteg ágyakba olyan sokféle természetünk. 

Mennünk kellene Jézushoz, de senki sem vállal fel bennünket. Velünk kapcsolatban nem az jut eszükbe, 

hogy Jézus elé kellene jutnunk, hogy ott minden nehéz dolgunk, megoldódna.  



Hívogassuk családtagjainkat, ismerőseinket! A prédikációk honlapunkon meghallgathatóak, elolvashatóak (furediut.hu).  

Észre kellene vennünk azokat, akiket ezen az úton Isten elénk hoz. Van, amikor mi is gátakat látunk 

magunk előtt, hogy miért nem tudjuk őket felvállalni. Van, amikor megmagyarázzuk, hogy olyan sokan 
vannak Jézus körül, hogy mi már nem férünk az Ő közelébe. Legyen áldott Isten, hogy azért ma is vannak 

olyan gyermekei Istennek, akik erejük, hitük és fantáziájuk által sokakat vinni tudnak. Történetünkben is 

a megbontott tetőn keresztül engedik le a betegüket Jézus elé. A végső cél számukra is az, hogy a segítségre 

szorulóval megérkezzenek Jézus elé. 

„Jézus pedig látva azok hitét…” Nem a béna ember hitét, hanem azokét, aki őt oda vitték. Ezen 

érdemes nekünk is e templom csendjében elgondolkoznunk! Jézus szava ez volt: „Fiam, megbocsáttattak 

a bűneid.”   Voltak, akik ezen megbotránkoztak, mert nem ismerték fel Jézusban az Isten Fiát, aki 

megbocsáthat bűnöket, még ilyen egyszerűen is.  

Talán ez a mai Ige, egy kérdést feléd is intéz, hogy vajon te nem hagysz-e, életük utca sarkán, 
utadba adott betegeket? Nem kellene törődni a sokszor értetlenkedő tömegen, mert a legnagyobb cél mégis 

csak a testi-lelki gyógyulás lenne. Az lenne az igazán szép és értékes élet, ha betegeink feltekintve 

láthatnák maguk fölött a gyógyító Jézust, és azokat, akik őket hittel elé tudták vinni. Ámen. 

 
--------------------------------Szolgálattevő: Bartha Gyula ny.esp.lp.------------------------------------- 

 

   
 Istentisztelet február 24-én            (Fotók: AÁ) 

2019. március: 

19. kedd 14.30 Éneklő kör 

20. szerda  14.30 Bibliaóra 

20. szerda  16.30-18 Cserkészet 

20. szerda  18.00 Női kör - páros héten (30-50 éves korosztály) 

21. csütörtök 10.00 Baba mama klub 

21. csütörtök 16.30-18 Cserkészet 

21. csütörtök 17.00 Konfirmációs óra 

22.  péntek 16.30  Filmklub: A bátorság emberei 

23. szombat 15.00 
Jámbor Tibor és Szilágyi Enikő házasságmegáldó istentisztelete 

templomunkban 

24. vasárnap  9.40 Énektanulás, párhuzamosan pedig imaközösség a presbiteri szobában.  

24. vasárnap 10.00 Böjti úrvacsorás istentisztelet. Párhuzamosan gyermek-istentisztelet.  

24. vasárnap 14.00 English-language worship for students (Mustard Seed Chapel) 

30. szombat 17.00 Pintér Béla és az Őrálló Zenekar dicsőítő koncertje 

 

Az előtérben lévő asztalon találató a berekfürdői többgenerációs egyházmegyei tábor jelentkezési lapja. A 

tábor ideje: 2019. júl 15-21. Díja: teljes ellátással: 35.000 Ft (felnőtt), 23.000 Ft (3-17 év), 0 ft (3 év alatt).  

Féléves önkéntes programra várja a 18 év feletti, de 22. életévüket még be nem töltött fiatalokat az MRSz 

havi 80 órában, akik nem állnak tanulói jogviszonyban. A szervezet lehetőséget biztosít jogosítvány 

megszerzésére, nyelvi kurzusok és további képzések elvégzésére. Érdeklődni lehet a vad.lilla@jobbadni.hu 

email címen. 

- Hirdetem, hogy az istentisztelet utáni szeretetvendégséghez szívesen elfogadunk kekszet, süteményt, teát. 

- Hirdetem az adakozás lehetőségét, tudván hogy „a jókedvű adakozót szereti az Isten.” (2Kor 9,7) 
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