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Óévi istentisztelet 

Cím: Egy drámai történet egy drámai évben 

 

(1. dia) „Hiszek! Segíts hitetlenségemen!” Mk 9,24  

 

Szeretett Gyülekezet! 

 

Immáron hosszú évek óta eltérek a perikópa rendtől, a kiírt 

igehirdetési alapigeként minden ó – és újévkor az év Igéjét ve-

szem. Egyrészt azért is, hogyan, milyen gondolatokkal indulhat-

tunk az új esztendőnek, másrészt, mit üzent az év első napján az 

év Igéje, majd milyen gondolatokkal zárul ugyan azzal az Igével 

az esztendő utolsó napja. Különösen érdekes volt felidézni – amit 

2020 év elején még nem tudhattunk –, hogyan indult, milyen 

gondolatokkal az új esztendő. Engedjétek meg, hogy felidézzem 

és mielőtt néhány gondolatot megosztok így az év zárásaként, mi 

hangzott el az esztendő első napján az istentisztelteken annak 

fényében, hogy milyenre sikerült ez az esztendő. 

Mögöttünk van a 2019-es év. Minden örömével, terhével 

már csak emlék marad mindaz, ami benne volt. Vannak, akik 

számára az év olyan volt, mint a többi, s vannak olyanok, akik-

nek felejthetetlen örömöt vagy éppen fájdalmat hozott. Amit 

mindannyian elmondhatunk, hogy rendkívül gyorsan eltelt és az 

(2. dia) a homokóra csak pereg, csak pereg megállíthatatlanul. 

Ezen a homokórán peregnek a percek, órák, napok, hetek, hóna-

pok, évek és olyan gyorsan elrepül az élet. Annyira előttem van-

nak a gyermekéveim, az óvodai, általános iskolai, a középiskolai, 

majd az egyetemi éveim és olyan gyorsan elteltek ezek az évek. 

Már négy gyermekes édesapaként visszatekintve azt mondom, 

olyan gyorsan elteltek ezek az évek, megállíthatatlanul és vissza-

fordíthatatlanul pereg a homokóra, életem homokórája, s kitudja, 

mennyi van még hátra. Vajon hol van az a fordulópont, amikor 

több van mögöttem, mint előttem? Erre nem tudjuk a választ, ez 

el van rejtve előlünk, ezért nem is tudjuk, hogy mit fog hozni 

számunkra a 2020-as esztendő. Vajon kinek, mit tartogat? Mind-

annyian ilyen várakozással tekintünk az év elején erre az eszten-
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dőre és csak az év végén – ha megéljük – vonunk mérleget, mi-

lyen is volt valójában. Mindenesetre várakozással tele tekintünk 

az előttünk álló évre, és reménykedve kezdhetjük ezt az évet is. 

Különösen gondolva felolvasott Igénkre, melyet az imént felol-

vashattam. Ez a mondat, (3. dia) „Hiszek! Segíts hitetlensége-

men!” egy megrendítő történetbe van beágyazódva. Egy édes-

apa, akinek van egy fia, aki gyermekkora óta nagyon beteg. 

Odaviszi Jézus tanítványaihoz, de nem tudnak vele mit kezdeni. 

Ennek az édesapának se éjjele, se nappala, egy szem pihenése 

sincs, minden a beteg gyermekéről szól. Teljes a reménytelenség 

és a kilátástalanság. Telnek a hetek, hónapok, évek, és semmi 

változás, minden nap, minden hét, minden év ugyan olyan egy-

hangú, minden a gyermekről szól, minden a gyermekkörül forog. 

S akkor felvillan egy reménysugár, van valaki, vannak valakik, 

akik talán meggyógyíthatják ezt a gyermeket. Ez a remény hajtja 

oda a tanítványokhoz, de hamar kiderül, hogy hiába, szertefosz-

lott újra minden remény. S akkor megjelenik Jézus a sokaságból, 

s újra felcsillan a remény, a már sokadik reménye ennek az édes-

apának. Elkezd beszélgetni az édesapával, gyorsan egy „tényfel-

tárás”, „diagnózis” következik (4. dia) „Hozzátok őt 

elém! 20Odavitték hozzá, és amikor meglátta Jézust a lélek, 

azonnal megrázta a fiút, úgyhogy az a földre esve fetrengett, 

és habzott a szája. 21Jézus megkérdezte a fiú apjától: Mióta 

gyötri ez a betegség? Ő pedig ezt válaszolta: Gyermekkora 

óta. 22Gyakran vetette tűzbe is meg vízbe is, hogy elpusztítsa. 

De ha valamit tehetsz, légy segítségünkre, könyörülj raj-

tunk!”. Ebben megjelenik nem csak a fiú, hanem az édesapa ter-

he is, mert ami fáj egy gyermeknek, az fáj az édesapának. Külö-

nösen a tehetetlenség tud a leginkább ilyenkor fájni. De azt 

mondja az édesapa (5. dia): „légy segítségünkre, könyörülj raj-

tunk!”. A remény kiált fel szíve mélyéről ebből az emberből. 

Talán mást hoz ez a találkozás, mást hoz ez a pillanat, amiben 

eddig reménykedett!? Jézus erre az őszinte reménykiáltásra 

azonnal válaszol (6. dia): „Minden lehetséges annak, aki 

hisz.”. A Krisztusban való hit lesz a nyitja a gyógyulásnak, az 

életváltozásnak, a körülmények megváltozásának! De ekkor jön 
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az az őszinte felismerés, az a vágy, amely kulcs lesz a gyógy-

uláshoz, amely a 2020-as esztendőnk Igéje is (7. dia): „Hiszek! 

Segíts a hitetlenségemen!”. Ez az ember, ez az aggódó édesapa 

felkiált őszinte bűnbánattal, minden ellenmondásával: segíts hi-

tetlenségemen! A hit és a hitetlenség találkozása, határa és a hit 

csírája jelenik meg ebben a mondatban. Jézusnak pedig elég egy 

ilyen őszinte reménykiáltás, neki elég ez az őszinte bűnbánat, 

vallomás, hogy segítsen, hogy megváltoztasson mindent ennek a 

gyermeknek és ennek az édesapának az életében.  

Emlékszem egy megrendítő történetre, amely az Amerikai Egye-

sült Államokban történt.  

Egy Amerikában élő leány elhagyta az édesanyját, szabadon 

akart élni. Először valóban minden olyan nagyszerűnek látszott, 

de végül Chicago alvilágában kötött ki, és merő nyomorúság lett 

minden. A pillanatnyi örömök után jött a kilátástalanság! Bará-

taival kocsmákban és bárokban mulatozott, szíve mélyén azon-

ban a tékozló lány nem volt már boldog! 

     Az évek hosszú során át valaki várta őt otthon: az édesanyja. 

Várta a gyermekét, várta a leányát. Oly szívesen megkereste vol-

na, elment volna hozzá, de leánya címének kiderítésében még a 

bűnügyi rendőrség sem tudott neki segíteni! 

     A szeretet azonban találékony: levelet írt neki! Sok fényképet 

csináltatott magáról. A fájdalomtól megöregedett arc néz le ró-

luk. A képeket kartonlapokra ragasztotta, és ezt írta alá-

juk: "Anyád vár, gyere haza!" Azután a képeket elvitte Chicago 

alvilágának kocsmáiba és mulatóhelyeire, és engedélyt kért, 

hogy a falra kitehesse azokat. 

     Egy éjszakai mulatóban a zenekar utcai nótákat játszik. Egy 

fiatal nő - üres lélekkel és tönkretett élettel - megy át a szennynek 

ezen a barlangján. Hirtelen megáll, mint akit villámcsapás ért. A 

falon egy idős asszony képe: "Anyád vár! Gyere haza!" A leány 

keserves sírásra fakadt: "Édesanyám!". Néhány óra múlva a 

lány otthon volt.” 

Ennek az összetört édesanyának a reménykiáltása hozta 

haza leányát. Ennek az édesapának ez az őszinte Jézus Krisztus-



„Bizonyára, ha még embereknek igyekeznék tetszeni, Krisztus szolgája nem volnék!” Gal 1,10                                   „Bizonyára, ha még embereknek igyekeznék tetszeni, Krisztus szolgája nem volnék!” Gal 1,10 
"Úr Jézus, te vagy az én igazságom, én meg a te bűnöd vagyok.                                                                                         "Úr Jézus, te vagy az én igazságom, én meg a te bűnöd vagyok. 

Magadra vetted az enyémet és nekem ajándékoztad a tiédet.                                                                                          Magadra vetted az enyémet és nekem ajándékoztad a tiédet.  
Olyanná lettél, amilyen nem voltál s olyanná tettél, amilyen nem voltam." (Luther)                                                                     Olyanná lettél, amilyen nem voltál s olyanná tettél, amilyen nem voltam."(Luther) 

 

4 
 

hoz intézett reménykiáltása változtatta meg az ő és a fia életét. 

Neked van-e reménykiáltásod a 2020-as esztendőben? Mi a re-

ményed és miért kiáltasz? Jobb legyen az év? Több hasznod hoz-

zon? Több szeretetet, több odafigyelést, törődést kapjál? Mit 

vársz ettől az évtől? Vagy ott van-e benned az az egyszerű őszin-

te szívből jövő reménykiáltás: „Hiszek! Segíts hitetlensége-

men!” Ha szeretnéd, hogy az életed, a körülményeid megváltoz-

zanak, vagy ha egyszerűen mást vársz ettől az évtől, akkor kezd 

azzal, hogy Jézushoz intézed őszinte reménykiáltásod, s az az 

ígéretünk van (8. dia): 

- „Bizony, ha én hozzám kiált, meghallgatom; mert én 

irgalmas vagyok.” II Móz 22,27 

- „15Ha kiált hozzám, meghallgatom, vele leszek a nyo-

morúságban, kiragadom onnan, és megdicsőítem őt.”  

Zsolt 91,15 

- „9Én is azt mondom nektek: kérjetek, és adatik nektek, 

keressetek, és találtok, zörgessetek, és megnyittatik 

nektek.” Lk 11,9 

Ha ilyen ígéreteink vannak, akkor reménységgel kiálthatunk 

Őhozzá, mert akkor segíthet rajtunk, segíthet hitetlenségünkön, 

kétségeinken, kilátástalan helyzetünkön. Jézus mit kér? Egyetlen 

egy dolgot! Hitet! Ezt az egyetlen egy dolgot kéri, őszinte hitet! 

Ha ezzel megyünk Őelé, akkor kitárul előttünk az Ő világa, a 

Menny kapuja és betekintést nyerhetünk abba a világba, amelyet 

idehozott az ember számára. Szeretnél-e betekinteni, mert nincs 

elrejtve senki elől, de a Krisztusban való hit a feltétele. 

Drága Testvérem! 

Nem tudom, mit vársz a 2020-as esztendőtől, de azt tu-

dom, hogy Jézus Krisztus mit vár tőlünk! Őszinte reménykiáltást, 

s akkor felfedi önmagát mindenki számára, aki keresi Őt és kiált 

hozzá! 

Tedd ezt ma, most, hogy más legyen ez az éved, mint a 

mögötted lévő évek! 

Ez hangzott el ez év első napján semmit nem tudva, hogy 

mit tartogat számunkra a 2020-as esztendő. Mondhatni, drámák, 

tragédiák, tehetetlenségek, kétségbeesések, félelmek, bizonyta-
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lanságok közepette telt el minden napja ennek az évnek. Ha 

megengedik a testvérek, akkor egy nagyon rövid, 4 perces össze-

foglalót levetítenék visszatekintésként, felelevenítésként, hogy 

mi is volt ebben az évben (9. dia). 

Ki gondolta volna, hogy az átlagos évi 140 vasárnapi ige-

hirdetés helyett idén csak 49 igehirdetést mondhatok el. Hogy a 

megszokott hétfői bibliaórásokkal csak online bibliaórákat tart-

hatok és az idősebb korosztály is megtanulja a google meeting 

programot kezelni és így bekapcsolódhatnak a bibliaórákba. Az 

ifjúsággal is, a családos – és házaspári körrel is csak az online 

térben találkozhattunk és nem tudtuk megélni a közösséget a 

gyülekezetben, ahogy megszokhattuk! Drasztikusan megemelke-

dett, 43 %-kal (előző évben 26, idén 45 temetés) a temetéseim 

száma és 79%-kal csökkent a látogatásaim száma (előző évben 

98, idén 21 látogatás), a személyes találkozások lehetősége. 

Nemzedékünk ilyen korlátozásokat soha nem élt még át, moz-

gásszabadságában soha nem volt még így korlátozva.  

A tavaszi hullámban az vált szlogenné, hogy (10. dia) 

„maradj otthon!”. Egész Európában, minden kormány azt han-

goztatta, kommunikálta a népe felé, „Maradj otthon!”. Aztán tra-

gédiák sorozataként (11. dia) március 22-én, a járvány 1. hullá-

mának idején Horvátországban földrengés rázta meg a zágrábia-

kat és a kormány azt „kiáltotta”, „mindenki menjen az utcára!”. S 

ebben a helyzetben is arra kellett rádöbbenünk, hogy sem a ház 

falain belül, sem a ház falain kívül nincs az ember biztonságban. 

Nem tudunk sehol sem megmenekülni. Ezen események árnyé-

kában még erőteljesebben csendül fel Márk evangéliumából ez a 

mondat (11/a dia): „Hiszek! Segíts hitetlenségemen!” Ahogy 

ez a fiú sehol sem kapta meg a betegségéből való szabadulást, a 

menekülést, senki nem tudott rajta segíteni, s az édesapa végső 

reménytelenségében és elkeseredettségében fordult Jézushoz, 

úgy mi is ebben a drámai helyzetben egyedül Jézus Krisztusra 

tekinthetünk, Tőle kérhetünk békességet, megnyugvást! 

Az elmúlt napokban beszélgettem egy kórházban dolgozó 

orvossal, aki elmondta, hogy korábban soha nem tapasztalt nyi-
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tottságot érzékel a lelki dolgok iránt az ápolókban, az orvosok-

ban. Megéreztek ebben a sorsdöntő tragédiában valami kiszolgál-

tatottságot, a tudomány határát, a reménytelenséget. Ahogy az az 

édesapa megérezte fia és a maga tragédiájában a kiszolgáltatott-

ságot, az orvostudomány határát, a reménytelenséget, s ebben a 

helyzetben kereste meg Jézust és kiáltott fel, „Hiszek! Segíts hi-

tetlenségemen!” Ebben a hitetlen állapotban is erre a felismerésre 

van szükség, hitetlenek, bizalmatlanok vagyunk Jézus iránt, pe-

dig egyedül Ő az, aki tud segíteni, ahogy egy gyönyörű evangé-

liumi énekben is énekeljük (12. dia): 

„Csak Jézus az, aki segíthet, 

Üdvöt nem ad más, csakis Ő. 

Itt áll, és türelmesen vár még. 

Mit késel? Nincs már sok idő! 

Ó, bízd magad e kegyelemre, 

Mely gazdagon árad feléd, 

Váltságát tedd a magadévá, 

Hidd, az számodra is elég.” 

Csak Jézus tudott segíteni ezen az édesapán és ezen a 

gyermeken, és ma is egyedül Jézus Krisztus tud segíteni rajtunk. 

(13. dia) Itt állunk 2021. év küszöbén, néhány óra múlva 

lezárul ez a tragikus év. Idén elmaradnak a felhajtások, a tűzijá-

tékok, az utcák némán maradnak a petárdáktól, de vajon a mi 

szívünkben van-e segélykiálltás, megszólal-e a remény kiáltása? 

(13/a dia) „Hiszek! Segíts hitetlenségemen!” – hogy más le-

gyen a 2021-es esztendő? 

        Ámen! 


