
Kishitűségetek miatt… 

Köszöntés: „Uram, [...] Légy erős kősziklám, erős váram, segíts rajtam! Mert te 

vagy az én sziklaváram; vezess és terelgess engem nevedért! Szabadíts ki a hálóból, 

amelyet titkon vetettek nekem, mert te vagy az erősségem. Kezedre bízom 

lelkemet, te váltasz meg engem, Uram, igaz Isten (Zsolt 31, 3-5a.6)!” Ámen.   

 

Gyülekezeti ének: 62: 1.4-5:„Az én lelkem szép csendesen…” 

 

Fennálló ének: 156: „Úr Isten, mi sok szükséget…” 

 

Fő ének: 274: „Ki Istenének átad mindent…” 

 

Előfohász: „Kegyelem nektek és békesség Istentől, a mi Atyánktól és az Úr Jézus 

Krisztustól. A mi reménységünk bizonyos felőletek, mert tudjuk, hogy amiképpen 

részestársak vagytok a szenvedésekben, ugyanúgy a vigasztalásban is (IIK1, 2,7).“ 

Ámen. 

 

Lekció: Máté evangéliuma 17,14-20 

„Amikor a sokasághoz értek, odament hozzá egy ember, térdre borult előtte, 15és 

ezt mondta: Uram, könyörülj a fiamon, mert holdkóros, és nagyon szenved: 

gyakran esik a tűzbe meg a vízbe is. 16Elhoztam őt tanítványaidhoz, de nem tudták 

meggyógyítani. 17Jézus így válaszolt: Ó, hitetlen és elfajult nemzedék, meddig 

leszek még veletek? Meddig szenvedlek még titeket? Hozzátok őt ide! 18Ekkor Jézus 

rákiáltott, és kiment abból az ördög, a gyermek pedig meggyógyult még abban az 

órában. 19Akkor a tanítványok külön odamentek Jézushoz, és megkérdezték: Mi 

miért nem tudtuk kiűzni? 20Ő így válaszolt: Kishitűségetek miatt. Bizony mondom 

nektek: ha akkora hitetek volna, mint egy mustármag, és azt mondanátok ennek a 

hegynek: Menj innen oda – akkor odamenne, és semmi sem volna nektek 

lehetetlen.“ 

 

Előima 

Köszönjük, hűséges Urunk, hogy országod ereje megvilágít bennünket, életünk 

mindennapjait, és mindent Rád bízhatunk, hiszen ma nincs más dolgunk, mint így 

kiáltani: „legyen meg a Te akaratod.” Csak Te látod szívünk keserűségét, a 

könnyeket tanulatlan családunk, a rég nem látott testvérek és az országok és 

nemzetek szabadsága felett. Felséges Istenünk, a boldogság elhagy minket, de hit 

által teljesen átadjuk magunkat Neked, egész testünket, lelkünket és egész 

életünket. Csak a Te kezedben van a biztonság, és Melletted nem félünk az 

ismeretlenbe lépni. A próba, ami elért minket, és amely minden nap ellátogat 

hozzánk, emberi. De Te hűséges vagy drága Úr Jézus Krisztus. Nem engeded meg, 

hogy erőnket felülmúlja a ránk nehezedő próba, hanem a próbával módot adsz 



arra, hogy Általad legyőzzük azt. Rád bízzuk ma saját személyes fájdalmunkat, 

vigasztalás és segítség Ura, és kérünk, hogy győzz le bennünket és találj meg 

minket szabadításod erejével. Emeld fel lelkünket életmentő szavaddal és 

Szentlelkeddel, hogy Hozzád hajoljunk, mert csak Te vagy egyedüli segítségünk. 

Taníts minket imádkozni, taníts minket erős hittel Hozzád ragaszkodni, és kérünk 

- tarts meg, ha lélekben elesünk. Könyörgünk, drága Krisztus, lelkünk kősziklája, 

emeld fel a föld porából mindazt, amit elejtettünk, amit nem tudtunk megtartani, 

és add nekünk a mustármagnyi hit áldását, hogy imádkozzunk a lehetetlenért is, 

mindazok életében, akik ránk vannak bízva. Ámen. 

 

Igehirdetés előtti ének: 228:3: Ó, vonj Atyám, Fiadhoz engem…”    

 

Textus: Máté evangéliuma 17,19-20a 

„19Akkor a tanítványok külön odamentek Jézushoz, és megkérdezték: Mi miért nem 

tudtuk kiűzni? 20Ő így válaszolt: Kishitűségetek miatt.   

 

Ünneplő keresztyén gyülekezet, drága testvéreim az Úr Jézus Krisztusban! 

 Egy dicsőséges jelenet után emberi nyomorúság és kétségbeesés képe tárul 

elénk. A „gyógyíthatatlan” gyermek apja azonban hittel fordul Jézushoz. 

Személyes hódolata a megadás szimbóluma. Nemcsak a saját gyerekét hozza, 

hanem saját magát is. Megtagadja magát Jézus előtt, és saját gyermekét Jézus 

kezébe helyezi. Követi Krisztust, és leírja gyermeke állapotát. Közvetlenül 

Jézusnak nyújtja be kérését és mindent rábíz. Azt sem rejti véka, hogy egyszer már 

meglátogatta Krisztus közösségét, de a tanítványok nem tudtak segíteni 

gyermekén. A gyermek apja és Krisztus tanítványai tanácstalanul álltak a gyermek 

szörnyű betegsége felett. A felolvasott bibliai ige azt közli, hogy holdkóros volt. Az 

egyes fordítások azonban említést tesznek az epilepsziáról, sőt a démoni 

megszállottságról is. Betegség, amelynek megjósolhatatlan következménye van. 

Egy gyermek, aki sokat szenved. Egy gyermek édesapja, aki szintén szenved. Egy 

gyermek, aki gyakran esik a tűzbe. Egy gyermek, aki gyakran esik a vízbe. Egy 

szülő, aki gyakran elveszti a türelmét. Egy szülő, aki gyakran kétségbeesik. Hiszen 

az egész család teljes poklon megy keresztül. Ennek az apának, egy embernek, 

nincs más választása, csak Jézus. A hit nem adja fel, kedves testvérem. A hit azt is 



elmondhatja Jézus előtt, amit a tanítványoknak nem sikerült megtenniük. A hit is 

panaszkodhat. A kétségbeesett hit is vádolhat. Jézus ezúttal a panaszkönyvét is 

fellapozhatná. Hogy van az, hogy akiket elvakított Krisztus dicsősége a 

megdicsőülés hegyén, és „végül nem láttak senkit, csak magát Jézust (Mt 17,8)”, 

azok előtt szinte hirtelen teljesen eltűnik Krisztus, amikor a gyermek betegségéről 

és gyógyulásáról van szó. 

Kedves Krisztus-követők! Betegségeink, testi-lelki fogyatékosságaink kimerítenek 

bennünket. Krisztus hírnökeiként gyakran tanácstalanok vagyunk, hogyan 

segítsünk és hogyan emeljük fel társainkat. A földi orvosok segítsége is 

megszűnhet. De számunkra megmarad az utolsó menedék: Krisztus. Ha hittel 

keressük Őt, ha segítségül hívjuk, és megtagadjuk önmagunkat, akkor Ő irányít 

mindent: imádságainkat, a tanítványok hitetlenségét, gyenge testünket és 

lelkünket. Ő az egyetlen, Aki tudja és el akarja távolítani a betegség minden külső 

jelét, és boldogító kapcsolatot teremteni a mennyei Atyával. Ő egy fegyelmező 

eszköz az Úr kezében. Tedd az Ő kezébe sorsodat, szenvedő testvérem! Ahelyett, 

hogy fájdalmasan panaszkodnál betegséged és szeretteid betegsége miatt, térdelj 

le, add át magad Őneki, és meglátod az Ő szabadítását. 

Jézusnak azonban először a tanítványok szerepével kell foglalkoznia, amit egy 

aggódó apának is hallania kell. Az érthetetlen tanítvány Jézus ellen megy. Az a 

tanítvány, aki csak vitatkozik és vitázik, Jézus ellen megy. A tanítványok 

rivalizálása: „Ki a nagyobb?” nem segíti Jézus szolgálatát. Jézus joggal lépett fel 

ellenük.  

Kedves testvérem! Lehet-e akadálya Krisztus tanítványa az evangélium 

terjedésének? Lehet-e Krisztus tanítványa akadálya Jézus kiáradó kegyelmének? 

Akadályává válhat-e Krisztus tanítványa a másik ember gyógyulásának? Igen, a 

hitetlenség nem segít Krisztus ügyén. Szomorú, de igen, akadály lehetek Krisztus 

számára én magam is. 



Tragikus és elszomorító Jézus kétszeri kijelentése: „meddig”. Jézus Krisztus egy 

olyan időszakot akar ezzel felvázolni, amelynek teljesen más megnyilvánulásai is 

lehetnének. Minden egészen másképp fejlődhetne, főleg a tanítványok hite. A 

Hozzá járuló, Előtte leboruló őszintén kitárulkozó embernek sokkal nagyobb a hite, 

mint Jézus tanítványainak. Ez szégyen. Ez botrányos. Ez óriási képmutatás. 

Hogyan történhetett ez meg? Jézus jogosan kérdezi: MEDDIG? A hitetlenség bántja 

Jézust. Amit a kiválasztottak életében lát, az halálra gyötri. A világ a hitetlenség 

óceánjában süllyed, de neked, Krisztus kedves tanítványa, nem kell elsüllyedned a 

világgal, hanem Krisztusra kell támaszkodnod. 

Jézus megáll a tanítványok hitetlensége felett, de ez nem akadálya annak, hogy hit 

által segítsen annak, Aki Előtte leborult és kiöntötte szívét. Jézus isteni erejével 

parancsol a démonnak és az azonnal elhagyja a meggyötrött gyermeket. Jézus 

segít. Az ember meggyógyított fia egyszerre boldog és szabad. Jézus azonban 

boldogtalan, DE segít, mert a hit, a könyörgés és a térdre borulás a személyes hit 

egyértelmű jele. Jézus erős ISTEN, és erejét egy holdkóros életében is bizonyítja. 

Jézus segítség a nyomorúság idején. Krisztus nem habozik. Az Úr szenvedő 

szolgájára mindenki számíthat, ha hittel érkezik. Aki hittel jön Jézus elé, 

megtapasztalja az Ő kegyelmét.  

A holdkóros meggyógyítása után „négyszemközt” érkezik a közösségi lecke. A 

tanítványok egyedül vannak Jézussal, és az érdekli őket, hogy miért nem jártak 

sikerrel. A választottak továbbra is csak Jézus sikerét és saját kudarcukat látják. 

Jézus kritikája irányukban nyilvánvaló. Nem sértődnek meg. A konfliktus már 

elkerülhetetlen volt. Mindez már érlelődött. Jézus viharos szavai a valóságot 

tükrözték. Az igazság győz, és Jézus nyíltan tanítja őket: A tanítványok kishitűsége 

többet árt az egyháznak, mint a gonoszok hitetlensége. Nincs kicsi vagy nagy hit. 

A kis hit, kishitűség hitetlenség. A hit a lélek nyitottsága, amelyen keresztül Isten 

tud és cselekedni akar saját erejével. A kishitűség azt jelenti, hogy a tanítvány kárt 

vallott lelkében Isten országa nem gyarapodik a kishitűség által, vagyis a 



hitetlenség által. Az eredeti görög nyelvben nem kishitűség szerepel, hanem 

egyértelműen hitetlenség. A hitetlenséged miatt képtelen vagy megtenni, amit 

Isten kér tőled. – ez Jézus igazi vallomása a tanítványokról. 

Kedves testvéreim! Jézus csak a mi hitetlenségünktől szenved. A tanítványok 

válsága, mindannyiunk válsága az, hogy nem hisszük el: Isten FIA hűséges. Egy 

bizonyos személy hite, aki saját gyermekével együtt éli át szó szerint a poklot, 

sokkal nagyobb, mint a tanítványoké. Megdicsőülése után Jézus hitetlenséggel 

találkozik azok részéről, akiknek megnyílt a menny. Hogy van ez? Miért történik 

mindez? A kishitűségért. Jézus nem szűnik meg bizonyságot tenni önmagáról, az 

Ő mennyei Atyjáról és Isten országáról. Ennek jele a holdkóros gyermek 

meggyógyítása. „Semmi sem volna nektek lehetetlen.” Meddig? Amíg életmódunk 

összemosódik a világgal, és mi a világ és Krisztus tanítványai is akarunk lenni. 

Meddig szomorkodik Krisztus az életünk felett? Meddig kell Krisztusnak, a mi 

Urunknak elviselnie hitetlenségünket? 

Kedves Testvérem! Ma még lehet imádkozni életünkben a mustármagnyi hit 

növekedéséért. Imádkozz, hogy jó földbe essenek az elhintett magok. Imádkozz, 

hogy ezek az apró láthatatlan magok ne essenek az út szélére, és ne kapkodják fel 

őket a madarak. Imádkozz, hogy ezek az apró magok ne hulljanak a sziklás talajra, 

ahol nem volt elég földjük, és ennek következtében a nap által a szárba szökkent 

fejek kiszáradnak. Imádkozz, hogy ezek a magok ne hulljanak a tövisek közé és 

felnövekedve ne fojtsák meg őket. Kimegy ma a magvető a mezőre vetni, hinti szét 

a magot, és aki hallja, annak van füle a hallásra. Jézus „meddig” szava 

figyelmeztető jelzés számunkra is, hiszen a Jézus Krisztusba vetett hit által 

hihetetlen dolgokat tapasztalhatunk meg: semmi sem lesz lehetetlen számodra. 

Hiszed-e ezt drága testvérem? Ámen. 

 

 

 



Utóima:  

„Azért jelent meg az Isten Fia, hogy az ördög munkáit lerombolja (IJn 3,18b).”  

 

„Azután maga mellé vette a tizenkettőt, és így szólt hozzájuk: Íme, felmegyünk 

Jeruzsálembe, és beteljesedik mindaz, amit a próféták az Emberfiáról megírtak (Lk 

18,31).”  

 

„Minden imádságotokban és könyörgésetekben imádkozzatok mindenkor a Lélek 

által, és legyetek éberek, teljes állhatatossággal könyörögve valamennyi szentért; 

és énértem is, hogy adassék nekem az ige, ha szóra nyitom a számat, hogy bátran 

ismertessem meg az evangélium titkát, ... (Ef 6,18-19)”  

 

„Kicsoda olyan az istenek között, mint te, Uram? Kicsoda olyan felséges 

szentségében, félelmetes dicső tetteiben, csodákat cselekvő, mint te? Kinyújtottad 

jobbodat... (IIMóz 15,11-12a).”  

 

„Mert megjelent az élet, mi pedig láttuk, és bizonyságot teszünk róla, és hirdetjük 

nektek is az örök életet, amely az Atyánál volt, és megjelent nekünk (1Jn 1,2).” 

 

 „Akik szabadításodra vágyódnak, hadd mondhassák mindig, hogy nagy az Úr 

(Zsolt 40,17)!” 

 

 „De én rád tekintek, én Uram, Uram! Hozzád menekülök, ne vedd el életemet! 

Őrizz meg... (Zsolt 141,8-9a) 

 

„Még egy kis idő, és a világ többé nem lát engem, de ti megláttok, mert én élek, és 

ti is élni fogtok (Jn 14,19).” 

„bár nem hagyta magát bizonyság nélkül, mert jótevőtök volt, a mennyből esőt 

adott nektek és termést hozó időket, bőven adott nektek eledelt és szívbéli örömet 

(ApCsel 14,17).”  

Jézus mondja: Ti azért így imádkozzatok… 

Adakozás: „Amikor a maga juhait mind kivezeti, előttük jár, és a juhok követik, 

mert ismerik a hangját (Jn 10,4).“ 

 

Áldás: „De Isten megsegít engem, az Úr megtartja életemet (Zsolt 54,6).” Ámen. 

 

Záró ének: 479: „Hinni taníts, Uram, kérni taníts…” 
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