
Jelentés 

 

a nagykárolyi  Városi Korházban végzett lelkészi szolgálatról 2016. április 6-tól 

2017. április 5-ig. 

Máté evangéliuma 4,23: „Azután bejárta egész Galileát, tanított a 

zsinagógáikban, hirdette a mennyek országának evangéliumát, és gyógyított 

mindenféle betegséget és erőtlenséget a nép körében.”  

Az ige első üzenete az, hogy a Jézus korában is sokféle betegség  és erőtlenség 

volt. Úgy is mondhatjuk, hogy az ember életével az Édenből való távozás óta 

vele járnak a bajok. Örüljünk annak, hogy van szerető Istenünk! Általa az 

életünkkel már nemcsak a bajok járnak, hanem a bajból való szabadulás is. 

Isten irántunk való szeretetéért adta önmagát nekük szabadítóul szent Fia, a 

Jézus Krisztus személyében. A mostani igénk erről szól.  

 Mi van írva a testben övéi közé jött Szabadítóról? Először, hogy bejárta 

egész Galileát. Másodszor, hogy tanított a zsinagógákban. Harmadszor pedig, 

hogy hirdette a mennyek országát, és ezek után jön az örömhír, hogy 

„gyógyított mindenféle betegséget és erőtlenséget a nép körében.” 

 Mai kérdésünk az, hogy mit jelent ez a leírt régi történet a mi 

számunkra? Legelőbb azt, hogy Ő ma is bejárja nemcsak a földi Galileát, 

hanem a teljes világot. Ő mindenütt jelenvaló. Nem test szerint, mint akkor, 

hanem igéje és Szentlelke által. Aztán jelenti azt, hogy minket is tanít Igéjével. 

A Biblia írott szövegével és az igehirdetéssel nekünk is hirdeti a mennyek 

országának evangéliumát.  Ma a mi életünkhöz szóló üzenet az, hogy gyógyítja 

a mi mindenféle betegségünket és erőtlenségeinket! Hogy velünk személyesen 

ez történjen, azért nekünk fontos tennivalónk van. Kell hinnünk és bíznunk 

Benne. Aki az áldott orvosnál, Jézus Krisztusnál keresi a szabadulást, az tudja, 

hogy nemcsak teste, de a lelke gyógyulására még nagyobb szüksége van. Ki 

testi-lelki bajaival Jézus Krisztusra bízza magát nem csalatkozik. 

 Még ideírom Vásárhelyi János püspök szép gondolatát: „Az Istennel 

szenvedő ember számára a szenvedés soha nem átok, mindig áldás, mely 

megtérésének, megújulásának üdvösségre való eszköze, s egy jobb jövendő 

megszületésének áldott anyaméhe. Az a lélek, egyes ember és nép, amely a 

szenvedésben is hű marad Istenhez, s kitárja szívét az Isten tanítása előtt, a 

fájdalom leckéje által meggazdagodva, mindig megújult erővel emelkedik ki a 

gyász és leverettetés fájdalmából.”  

Statisztika: Ákos 2, Bere 6, Börvely 35, Dobra 1, Domahida 5, Érdengeleg 5, 

Érendréd 8, Érkávás 2, Érkőrös 4, Érszakácsi 6, Érszentkirály 3, Gencs 22, 

Iriny 10, Kaplony 7, Királydaróc 6, Kismajtény 6, Magyarcsaholy 6, Nagykároly-



Belváros 67, Nagykároly-Kertváros 54, Pelekeszi 6, Piskolt 12, Szaniszló 4, 

Szilágypér 20, Tasnád 28, Tasnádszarvad 4, Tasnádszántó 2, Mezőpetri 1, 

Érhatvan 7, Érmindszent 1 bejegyzéssel szerepel a statisztikában. 

Egyházmegyénken kivül a következő gyülekezetekből voltak református betegek 

a korházban: Szatmár-Láncos 16, Szatmár-Kültelek 3, Szatmár-Szamosnegyed 

8, Szatmár-Németi 8, Szatmár-Szigetlanka 8, Szilágycseh 1, Szamoskrassó 4, 

Vetés 2, Érmihályfalva 3, Pusztadaróc 1, Nagyvárad-Olaszi 2, Nagyszalonta 2, 

Apahegy 6, Érszőllős 3, Szatmárudvari  2, Szatmárhegy 4, Szamosdob 2, 

Avasújváros 5, Biharszentjános 6, Nagybánya-Újváros 4, Vámospércs  

(Magyarország) 1, Óvári 1, Vámfalu 1, Mikola 1, Sarmaság 3, Szekeres 1, 

Csengerbagos 1, Kőszegremete 1.  Egy beutalt a Partiumi Keresztény Egyetem 

gyülekezeti tagjának nevezte magát. Ez összesen 340 megyén belül és 104 azon 

kívül, összesen 444 bejegyzés.  

A régi évek statisztikai adatai így néznek ki: 2008/9-es év =259, 2009/10-es 

év=369, 2010/11-es év=372, 2011/12-es év=413, 2012/13-as év=625,  

2013/14-as év=568,  2014/15-as év=614,  2015/16-as év=705, 2016/17-es 

év=444.  
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