
-XXXVII. Zwollei magyar református  istentiszteletek:    -XXXVII. 

Istentiszteleti rendtartás - Zeist 

Gyülekező ének-Intochtslied- Tégy, Uram, engem áldássá  

Előfohász, apostoli köszöntés – Votum en groet: 

A mi segedelmünk legyen az Istentől, aki teremtette az eget és a földet. Kegyelem néktek és 

békesség Istentől, a mi Atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól a Szent Lélek közösségében!                                                                                                                                                 

Ének, zingen:  Szívem csendben az Úrra figyel 

Lectio: 

Jézus meggyógyítja a bénát.  

Lukács evangéliuma (5, 17-26) 

17 Amikor az egyik napon tanított, és körülötte ültek a farizeusok és törvénytudók, akik Galilea és Júdea 

különböző falvaiból, továbbá Jeruzsálemből jöttek, az Úr ereje gyógyításra indította őt.  

18 És íme, férfiak ágyon hoztak egy béna embert, és igyekeztek bevinni és letenni eléje.  

19 Mivel a sokaság miatt nem találták módját, hogyan vigyék be, felmentek a háztetőre, és a cseréptetőn 

át eresztették le ágyastól Jézus elé a középre.  

20 Ő pedig látva hitüket, így szólt: Ember, megbocsáttattak a te bűneid.  

21 Erre az írástudók és a farizeusok tanakodni kezdtek: Kicsoda ez, hogy így káromolja az Istent? Ki 

bocsáthat meg bűnöket az egy Istenen kívül?  

22 Jézus pedig ismerve gondolataikat, megkérdezte tőlük: Miről tanakodtok szívetekben?  

23 Melyik a könnyebb? Azt mondani, hogy megbocsáttattak a te bűneid, vagy azt mondani, kelj fel, és 

járj?  

24 Azért pedig, hogy megtudjátok: van hatalma az Emberfiának bűnöket megbocsátani a földön – így szólt 

a bénához: Neked mondom, kelj fel, vedd az ágyadat, és menj haza!  

25 Az pedig szemük láttára azonnal felkelt, fogta az ágyát, amelyen feküdt, és Istent dicsőítve hazament. 

26 Ámulat fogta el mindnyájukat, és dicsőítették az Istent, megteltek félelemmel, és ezt mondták: 

Csodálatos dolgokat láttunk ma! 

 

 Bűnvallás és feloldozás -  

Valljátok meg azért egymásnak bűneiteket, és imádkozzatok egymásért, hogy meggyógyuljatok. 

Nagy az ereje az igaz ember buzgó könyörgésének. (Jak.5,16) 

Az imádság ereje 

13 Szenved-e valaki közöttetek? Imádkozzék! Öröme van-e valakinek? Énekeljen dicséretet!  

14 Beteg-e valaki közöttetek? Hívassa magához a gyülekezet véneit, hogy imádkozzanak érte, és kenjék 

meg olajjal az Úr nevében. Mk 6,13  

15 És a hitből fakadó imádság megszabadítja a szenvedőt, az Úr felsegíti őt, sőt ha bűnt követett is el, 

bocsánatot nyer.  

16 Valljátok meg azért egymásnak bűneiteket, és imádkozzatok egymásért, hogy meggyógyuljatok. Nagy 

az ereje az igaz ember buzgó könyörgésének.  
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17 Illés ugyanolyan ember volt, mint mi, és amikor buzgón imádkozott azért, hogy ne legyen eső, nem is 

volt eső a földön három évig és hat hónapig. 1Kir 17,1 ; 18,1  

18 Aztán ismét imádkozott, és az ég esőt adott, és a föld meghozta termését. 1Kir 18,42-45  

19 Testvéreim, ha valamelyikőtök eltévelyedik az igazságtól, és megtéríti valaki,  

20 tudja meg, hogy aki megtérített egy bűnöst a tévelygés útjáról, megmenti annak a lelkét a haláltól, és 

sok bűnt elfedez. Péld 10,12 ; 1Pt 4,8 

 

Prófétai ima 

 Ének/Zingen: Csak vezess Uram végig és fogd kezem 

Igehirdetés 

Alapige: Lukács 5,20, „Ő pedig látva hitüket, így szólt: Ember, megbocsáttattak a te bűneid.”  

Mi is Szokatlan helyzetben vagyunk most itt, szokatlan az egész elmúlt időszak. A mai 

történetben is valami teljesen új, teljesen szokatlan dolog történik.  

Próbáljunk eltekinteni attól, hogy már ismerjük a történetet. 

Én például szeretek bizonyos filmeket újra meg újra megnézni, a jó filmnek mindig van új 

üzenete számomra, sőt Isten is tud üzenni akár a filmek által is, ahogy egy kép, egy táj, egy virág 

egy ember egyetlen szó is vállhat üzenetté. 

Az is segít, ha gyermeki nyitottsággal figyelünk, ha megpróbáljuk tényleg magunk elé képzelni a 

történetet, az emberek érzéseit, tehát nemcsak kívülről nézzük őket, hanem azonosulunk velük. 

Akár többel is. Van akivel könnyebb, van akivel nehezebb. Ennek is megvan az oka. (Rómeó és 

Júlia, vagy a Tékozló fiú) 

Tehát Jézus visszatér Kapernaumba otthonába. Ahol felnőttkorában lakott. Hol lakott előtte? 

Eddigre már sokan ismerik, rögtön híre megy a környéken, hogy otthon van.  

Szerintetek hogy adták tovább a hírt? 

Az egyik rabbi meghívja magához vendégségbe, erre persze a környező falvakból is érkeznek, sőt 

Jeruzsálemből is. Farizeusok, írástudók, de az egyszerű emberek is. Zsúfolásig megtelik a ház. 

Azt is érdemes tudni, hogy még Jézus nyilvános működésének az elején vagyunk. Még nem is hívta 

el mind a 12-őt, Lukács a hegyi beszédet is későbbre teszi az evangéliumában.  

Tehát Jézus tanítani fog és talán gyógyítani is. Meghallotta ezt egy barát. És a saját 

kíváncsiságán túl más is eszébe jutott. A béna, magatehetetlenül fekvő barátja. Gondolatot tett 

követett, szólt egy másik barátnak, az egy harmadiknak, a harmadik a negyediknek és máris 

négyen voltak. Mentek, hogy felemeljék és odacipeljék a bénát Jézushoz. Valószínűleg jó darabon 

kellett cipeljék. Mi milyen sokszor nem jutunk el idáig. Ők megvalósították az elképzelést. Nem 

gondolkoztak, nem agyaltak túl sokáig. Szerintem az út alatt egyre jobban értették meg mit is 

tesznek, egyre elszántabbak, voltak, össze kellett csiszolódjanak, a közös munka, szolgálat 

segítette őket ebben. Biztos, hogy nem voltak egyformák, se kívülről, se belülről, lehet, hogy az 

egyik kicsit hitetlenebb volt a másik elszántabb a harmadik közben végig beszélt a negyedik 

csöndben volt. De Isten Lelke munkálkodott a szívükben. 
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Isten lelke másnak a szívében is munkálkodott. Ezt a félmondatot figyeljük meg az elején: az Úr 

ereje gyógyításra indította. Mármint Jézust. 

Ebből arra is következtethetünk, hogy Jézust Isten különböző dolgokra indította. Mi mindenre 

indította Jézust Isten Lelke? Lecsendesítette a vihart, kenyeret szaporított, tanított, gyógyított, 

mesélt, kalászt tépett, lábat mosott. Mind igék, mind a hitből, szeretetből fakadtak, mind olyan 

dolgok, amire Isten Lelke indította. (Hiába mondta volna Péternek, hogy vesse ki a hálóját, ha 

Isten Lelke nem indította volna, mert egy hal sem akadt volna a hálóba. Mindig pont azt és úgy 

tette, ahogy Isten Lelke indította.) 

 Tehát mindenki egy helyen. Jézus a hallgatóság, a tömeg, az írástudók, a négy barát és a 

magatehetetlen társuk az ágyon. Azazhogy majdnem. 

A négy barátnak még le kell küzdeni a legutolsó nagy akadályt szó szerint és képletesen is. 

Eljuttatják a célhoz a barátjukat.  

Azon is elgondolkoztam miért a barátok? Hol vannak a családtagok, szülők, testvérek, 

unokatestvérek? Mennyi szomorú történet a Bibliában is de itt Hollandiában is. Isten azonban 

képes meggyógyítani a kapcsolatokat és képes őket pótolni is. Tibi bácsi Jolanda, Senna és 

Piroska. Isten Lelkének ereje munkálkodik ezekben a gyógyító találkozásokban. Akkor is és most 

is. Jézus is azt mondta, Mert aki cselekszi az én mennyei Atyám akaratát, az az én testvérem és az 

én anyám. (Mt. 12,50) 

A házban lehet hogy voltak gyerekek is, mondjuk a házigazda gyerekei. A mesélő bibliában így 

olvassuk… Ahol eddig sötét félhomály volt a pici ablakokon alig szűrődött be valami fény, ahol 

levegőtlenség volt oda most hirtelen fény, levegő, árad és először egy, kettő, 3, 4 fej, majd egy 

ágyon fekvő alak jelenik meg. 

Micsoda belépő!!! Figyelemfelkeltésből jeles. Erre most már nem lehet figyelni 

Anna életében ilyen még nemtörtént. Körülnéz, az apját is látja, a tömeget is de sokkal inkább 

nézi Jézust. Ő vajon mit csinál, mit gondol? 

A négy barát meg odafönt, madártávlatból. Anna azon gondolkodik hogyan jutottak fel oda? 

Miért? Mi tudjuk, hogy mennyi mindent tettek már. El tudjuk sorolni? 

Megtörtént az ajtónyitás.  

Te melyik szereplő vagy? 

Én úgy gondolom, hogy már mindegyik szereplő voltam, most legszívesebben Anna lennék, aki 

csak áll, és nézi, hogy most mi fog történni, de lehet, hogy a béna vagyok. Borzastóan kellemetlen, 

kínos szituáció. Itt fekszem középen  az ágyamon rongyaimmal, béna életem magatehetetlenül 

hever Jézus lába előtt. Kellett ez nekem? Miért is mentem bele?! Most biztos, jön a 

megszégyenítés, érzem a lesajnáló, gúnyos tekinteteket a bőrömön. Kinevetnek, megaláznak, 

lesajnálnak, megbotránkoznak. Ezek nem a hit- a szeretet igéi. Ó mennyit kaptam már belőlük! 

Lehet, hogy az emberünk nemcsak testileg, lelkileg is teljesen béna volt már akkor. Nem is tudott 

volna kérni. Nekem a kérés nagy szégyen, adjon úgy is ha nem kérem. 

Vajon milyen lehetett így Jézus szemébe nézni? 

Milyen lehetett Jézus tekintete? 

Milyen lehetett a kettőjük tekintetváltása? 



II. MEGTISZTULÁS 

Jézus, látva az ő hitüket, így szólt: 

1. A barátok hite: A barátság felemel, új távlatot, perspektívát, identitást ad. Magunkat úgy is 

tudjuk definiálni én a Virág barátnője vagyok! Mennyi minden van ebben! A keresztyén 

barátságokban pedig valami nagyon különleges történik. Egyszerre vagyunk egymás 

anyja, testvére, papja, gyóntatója, pont azt gyakorolhatjuk, amire Jézus hívott el minket. 

HK. Jézus hármas tiszte a mienk is.  Próféta, Tanítani Jézusról vallást tenni, Főpap egymást 

meghallgatni, egymásért imádkozni és Királyi tiszt a bűn ellen a mennyei hazáért harcolni 

azt védelmezni, az üdvösségben a hitben egymást növelni. Egyszer én viszem a másikat 

másszor engem kell felemelni. Fontos a szerepe a bűnbocsánatnak is. Hitbarát, hittestvér, 

hithős. 

„Ember megbocsájtattak a te bűneid!” 

2. Nem a bűneit kezdi sorolni. 

Nem azt mondja bűnös vagy. Tudja azt jól mindenki. Nem arra vágyunk, hogy még egyszer 

az orrunk alá dörgöljék, nem attól leszünk jó keresztyének, hogy magunkat is és a másikat 

is folyton erre emlékeztetjük, mintegy visszalökve a mocsárba. Nehéz kérdés ez, mert amíg 

Jézus nem emel ki, vagy nem látjuk meg Jézust, nem kerülünk a közelébe, lehet hogy nem is 

látjuk, hogy mocsárban vagyunk, és onnantól, hogy szavának engedelmeskedtünk, 

megláttuk, beismertük a helyzetünket, felkeltünk, Jézus barátságába fogadott, tényleg egy 

új látásmódot kapunk, kinyílik a szemünk, fel tudunk állni, használhatóvá válik a kezünk, 

az egész életünk. Leomlott egy fal, egy hályog a szemünkről, megnyílt egy új világ a 

mennyei. Mi pedig új identitást kaptunk, Krisztus testvérei lettünk, új otthont, új Atyát, új 

családot. 

Azért pedig, hogy megtudjátok: van hatalma az Emberfiának bűnöket megbocsátani a földön – így 

szólt a bénához: Neked mondom, kelj fel, vedd az ágyadat, és menj haza!  

Van hatalma 

Az elején is hallottuk, az Úr gyógyításra indította 

Nem a saját feje után ment. 

Nékem adatott minden hatalom. Belegondoltunk már úgy igazán ez mit jelent. Az én 

életemben a családtagom életében a világban zajló események tekintetében. A kör 

tetszőlegesen tágítható, szűkíthető. 

Adatott. Mikor? 

A világ kezdetén. 

És van folytatás, mert ezt a z erőt, hatalmat a Szentlelket, aztán adta a 12-nek, aztán 

Pünkösdkor további 3000-nek és a történet végén ott vagyunk mi is.  

III. Dicsőítés 

Neked mondom, kelj fel, vedd az ágyadat, és menj haza!  

25 Az pedig szemük láttára azonnal felkelt, fogta az ágyát, amelyen feküdt, és Istent dicsőítve 

hazament.  

26 Ámulat fogta el mindnyájukat, és dicsőítették az Istent, megteltek félelemmel, és ezt mondták: 

Csodálatos dolgokat láttunk ma! 

 

 Megtörténik a csoda! A gyógyulás, a hitre jutás csodája, új élet, új szív, öröm, hála 

dicsőítés. Akik látták rájuk is hatással van. Mekkora öröm a másik örömében, 

https://abibliamindenkie.hu/uj/LUK/5/#25
https://abibliamindenkie.hu/uj/LUK/5/#26


gyógyulásában osztozni, részesülni. Ez emeli föl a többieket is. Most már ők is a részesei 

lettek a hit erejének. 

Itt azonban ketté válik a történet, lehetünk olyanok, mint a hitetlen farizeusok, akik 

jóllehet ismerték a próféciákat a megígért Messiásról, aki megszabadítja az embereket a 

bűn rabságából és békét hoz, kibékülést Istennel, de nem nyitották ki a fülüket a szemüket. 

Vagy lehetünk olyanok, mint a sokaság: 

26. Ámulat fogta el mindnyájukat, és dicsőítették az Istent, megteltek félelemmel, és ezt mondták: 

Csodálatos dolgokat láttunk ma! 

Itt a határ Jézus személye. Kinek ismerem meg, ismerem el? Elfogadom-e? Elfogadom-e a 

bűnbocsájtó átszögezett ölelésre tárt kezét, karját egész személyét? A bűnbocsánat már az 

enyém. Elvégeztetett! mondta Jézus a kereszten, csak az én béna kezemre van szüksége. 

Merjünk felé nyúlni, tapogatni, rohanni, zuhanni, vagy csak magatehetetlenül elfogadni a 

szabadítást.  Ezek is a hit igéi lesznek! És akkor mi is felkelünk és Istent dicsőítjük, a 

kezünkkel a szánkkal a tetteinkkel! 

Add tovább! Add tovább az örömhírt, add tovább! Az erőt a megbocsájtást a felemelést az 

imádkozást a meghallgatást.   

Csodálatos dolgokat  láttunk ma! 

Hálaima, csendes imádság, Miatyánk   

Mennyei Édesatyánk! 

Hálásan köszönjük Neked, hogy a Te teremtő kezed újra és újra hittel és szeretettel fordul hozzánk, noha, mi 

nem vagyunk rá méltók, mégis úgy döntöttél szeretni fogsz minket és megtanítasz minket is szeretni, a 

kezeinket jóra használni a lábainkat felegyenesíted és elindítasz az úton. Bocsátsd meg, ha botladozunk, ha 

újra és újra visszahúzzuk a kezünket, ha a sok negatív tapasztalat bénává tett, hiszen mi már annyiszor 

próbáltunk, mozdulni tenni, de falakba ütköztünk. Sajnálom, hogy Velem kapcsolatban Te is pontosan 

ugyanezt mondhatnád, hogy már annyiszor segítettél ki a nehéz helyzetből, mocsárból, állítottál talpra és íme 

megint ugyanaz a bénaság.  

Köszönöm Neked Jézus, hogy Te a határtalanság helyett vállaltad, hogy emberi határok közé szorítod 

magadat, és földi életeddel, haláloddal és feltámadásoddal megmutattad, nem kell a bűn határai között 

maradnunk, Te kiszabadítasz onnan! Köszönöm, hogy nemcsak tudhatjuk ezt, hanem élhetjük is ráállhatunk 

erre a kőre, amelyet Te vetettél, hogy választott nemzetséged legyünk. 

Köszönöm a társakat akiket adtál mellénk, akikkel együtt járhatunk a hit útján, és lehet, hogy egyszer mi 

vagyunk a bénák, és minket kell cipelni, de lehet, hogy aztán mi segítjük a társunkat Jézushoz. Lehet, hogy 

miénk lesz a zseniális ötlet, amivel kibontunk tetőt, falakat, lehet hogy mi csak segítjük a bontást, vagy épp 

szemtanúi lehetünk egy csodás gyógyulásnak és az gyújt újra tüzet az életünkben.  

Kérlek ne legyünk azonban a kákán is csomót kereső írástudók, okoskodók, mindenben a rosszat, a veszélyt 

látó, aggodalmaskodók. Növeld a hitünket, növeld a szeretetet add a Te érthetetlen és felfoghatatlan békédet 

a szívünkbe és a közösségeinkbe, hogy látva a mi hitünket, dicsőítsenek Téged az emberek! 



 

 

Adakozásra való felhívás;       2 Kor 8: 9 „Ismeritek a mi Urunk Jézus Krisztus kegyelmét; hogy 

gazdag létére szegénnyé lett értetek, hogy ti az ő szegénysége által meggazdagodjatok.”  

Zárónek: - Testvérek menjünk bártan 

Áldás:  

Nemzeti imádságunk, a Himnusz.  

Isten, áldd meg a magyart  Jó kedvvel, bőséggel, Nyújts feléje védő kart, Ha küzd ellenséggel 

Balsors akit régen tép, Hozz reá víg esztendőt  Megbűnhődte már e nép A múltat s jövendőt! 

(Kölcsey Ferenc,1823. jan. 22.)  

 


