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Virágvasárnapra 
 
Akkor - ott is - rügyfakadás, bimbót nyitó 
Virágvasárnap volt, 
Melyre szamarat vezető tanítványok, 
S a Jézust várók készülődése folyt. 
- Olajágak, új s viselt ruhák keverve díszítik 
A felvonulás útját. 
S minden rendezés nélkül, kéretlenül, 
Üdvre, csodára várók, a hozsannát zúgták. 
- Nem tudom, közülük tíz, húsz, 
vagy száz-e az, 
Ki Jézusban a Krisztusra vár. 
Vagy csak egy van, rejtett számítás nélkül? 
A Mester terhét hordozó szamár? 
 
Ma is virágvasárnap van! Rügyfakadás, 
bimbóhasadás. 
Ezenkívül ki tudja, van- e más? 
Akad-e gyér hozsannázók között 
egyetlen egy, 
Kiben a számítást megöli a Mester-rajongás? 
- Akad-e tíz, húsz, vagy száz, ki terhet akar? 
A Krisztus terhét vinni. 
Akad-e, kit a megújhodás alapjába 
pillérnek lehet tenni? 
Akad-e csak egyetlen egy tanítvány, 
Ki nem rántja gyáván félre 
a Krisztus szamarát? 
S mert annyi a gyáva, annyian félnek, 
Enged-e felszállni egy halk, 
erőtlen hozsannát? 
Hozsannát. Igazi, szívből jövő, 
Krisztust köszöntő hozsannát. 
Hozsannázni: hivatás. Ez az én hivatásom. 
Így vinni a Krisztus terhét. 
Ma, most, azoknak, akik még akarnak, 
Akik még mernek hinni. 
 
                                                   Tamaska Gyula 
 
 

 

Barátság a királlyal 
 

Régi dilemmám az, hogy Isten vajon a királyunk vagy a ba-
rátunk? A Biblia egyrészt sokat beszél róla mint ÚR-ról, mint 
Királyról, akit tisztelni kell – sőt, Károli kifejezetten sokszor 
használja a „félni Istent” furcsa kifejezést is. Másrészt az is 
nagyon sokszor ott van az igében, hogy Isten az Atyánk, a ba-
rátunk és szeret minket. Most akkor királyként tisztelni vagy 
barátként szeretni kell Istent? A válasz persze erre az, hogy 
mindkettő. 

Virágvasárnap volt az egyetlen alkalom, amikor Jézus 
igazán engedte, hogy királyként tekintsenek rá, diadalmenet 
volt, ahogy bevonult Jeruzsálembe a tömeg ujjongását hallgat-
va és tiszteletét élvezve. Persze ő ezt is „jézusosan” csinálta: 
fehér paripa helyett szamárháton érkezett, és esze ágában sem 
volt forradalmat kirobbantani. 

Az igéből egyértelmű, hogy mennyire fontos, hogy király-
ként tiszteljük Istent és Őt dicsőítsük. Benne van ez az Ó- és 
Újszövetségben is, például így: „Dicsérjétek az URat mind, ti 
népek, dicsőítsétek mind, ti nemzetek!” (Zsoltárok 117,1, illet-
ve aztán ezt idézi Pál a Róma 15,11-ben is.) 

2014-ben hogyan lehet tisztelni, dicsőíteni Istent? Való-
színűleg nem úgy, ahogy virágvasárnapon történt: Jézus várha-
tóan nem vonul be Budapestre egy szamáron, illetve ha ez meg 
is történne, nem szabad letörnünk a környékbeli kertek fáinak 
ágait a tiszteletére. Alapvetően két módon dicsőíthetjük Istent: 
– Szívből Őt dicsőítő énekekkel (ez a kézenfekvő megoldás a 
„dicsőítés” szót hallva). 
– Minden mással. Hiszem, hogy lehet Istent dicsőíteni nem 
csak énekléssel, de bármilyen más gyülekezeti szolgálattal. 
Vagy gyülekezeten kívüli szolgálattal, vagy azzal, ha az Ő di-
csőségére kitartok egy kísértésben. 
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Vagy egy nehéz, szenvedéssel teli helyzetben, vagy ha 
közösségben vagyok a testvéreimmel. Ha beszélek Róla 
a még nem hívő barátaimnak. Ha használom a lelki 
ajándékaimat. Ha időt töltök vele bibliázva, imádkozva. 

Sőt, Isten dicsőségére lehet gyereket nevelni, ebédet 
főzni, marketingezni (igen, én marketingesként dolgo-
zom), buszra várni is. 

Hiszem, hogy minden Isten dicsőségét szolgálja, 
amit Vele és Általa teszünk: az Ő akaratából és az Ő 
erejével. Például egy 10 hónapos, eleven srác pizsamá-
ba öltöztetése nem tűnik különösebben nemes, a Vi-
lágmindenség Teremtőjét dicsőítő cselekedetnek, de aki 
már próbált ilyesmit, az tudhatja, hogy időnként milyen 
szükség van hozzá Istentől jövő türelemre, erőre és ki-
tartásra. Ha Dávid fiamat úgy öltöztetem fel fürdetés 
után, hogy kérem Istent, adjon hozzá szeretetet és gyor-
san gomboló kezeket, akkor a helyemen vagyok: Isten 
azt szeretné, hogy jó apa legyek, és, hogy ne a saját 
erőmből próbálkozzak, hanem Benne bízzak. Persze, 
aki szeretne, gondolhat más dolgokra is, amik Isten di-
csőségét szolgálják: például egy betegség elviselése Lé-
lek általi derűvel. Egy keresztyén mozifilmre elhívni 
egy ismerősömet Lélek általi bátorsággal. Igent monda-
ni egy szolgálat felkérésre Lélek általi bölcsességgel. 

Jézus közvetlenül a virágvasárnapi bevonulás után 
beszélt arról, hogy hogyan tudunk Isten dicsőségére él-
ni, és, hogy ez számára mit jelent: 

„Bizony, bizony, mondom néktek: ha a búzaszem 
nem esik a földbe, és nem hal meg, egymaga marad; de 
ha meghal, sokszoros termést hoz. Aki szereti az életét, 
elveszti; aki pedig gyűlöli az életét e világon, örök élet-
re őrzi meg azt. Ha valaki nekem szolgál, engem köves-
sen; és ahol én vagyok, ott lesz az én szolgám is; és ha 
valaki nekem szolgál, azt megbecsüli az Atya. Most 

megrendült az én lelkem. Kérjem azt: Atyám, ments meg 
ettől az órától engem? De hiszen éppen ezért az óráért 
jöttem! Atyám, dicsőítsd meg a te nevedet!" Erre hang 
hallatszott az égből: "Már megdicsőítettem, és ismét 
megdicsőítem." (Jn 12,24-28) 

Szeretnék mindenkit bátorítani, hogy éljen fo-
lyamatosan Isten dicsőségére! Ez nem szép énekekben 
vagy drámai cselekedetekben nyilvánul meg általában. 
Inkább arról van szó, hogy nem önmagamért élek, ha-
nem a Királyért, Istenért. Meghalok magamnak: a saját 
céljaimnak és önző vágyaimnak, és inkább élek Iste-
nért: az Ő céljait szolgálom, Őt követem. 

Mihez kezd Isten ezzel az odaszánásommal? Nem 
fog visszaélni vele, nem fog kihasználni. Ő nem csak a 
királyunk, de a barátunk is: segít minket, tanácsot és 
erőt ad, Ő adja az életünkbe a termést, amit egymagunk 
soha nem tudnánk megteremni. 

Az 1Krónikák 27 egy hosszú felsorolás arról, hogy 
Dávid királynak milyen beosztottjai voltak, kik vezették 
a hadsereget, kik kezelték a vagyonát. Ebből a szigorú 
listából kiugrik az utolsó előtti versben Húsaj, akihez 
csak ennyi van írva: „a király barátja”. Számomra ez a 
kifejezés a feloldása annak az ellentétnek, hogy szeret-
nünk vagy tisztelnünk kell-e Istent. Tisztelnünk kell őt, 
neki kell adnunk az életünket – de ő a barátunk is akar 
lenni, szeretetkapcsolatra vágyik velünk. Én is a Király 
barátja vagyok – szeretnék minden pillanatban ennek 
megfelelően élni! 

Jézus az utolsó vacsorán beszélt erről a tanítványok-
nak és nekünk is a János 15,14-ben: „Ti barátaim vagy-
tok, ha azt teszitek, amit én parancsolok nektek.”  

Sonkoly Tamás 

 
VELÜNK TÖRTÉNT 

 

Fernando–hadművelet 
 
Mi a Palacsintázó? Bibliakör tinédzsereknek, mert ne-
künk az Úr Jézus olyan, mint a palacsinta: mindenki 
szereti, aki igazán ismeri. 

A hadművelet előzménye: 

Nyáron egy táborba odajött hozzánk valaki (akkor a Pa-
lacsintázóból csak én voltam ott), és csak úgy elkezdett 
az evangélizálásról beszélni. Számomra a lényeg rövi-
den az volt, hogy a mi korosztályunknak a mi felada-
tunk elmondani az evangéliumot. Ezzel akkor nem fog-
lalkoztam annyira, de ősszel valahogy eszembe jutott. 
Uri Iminek egyszer, amikor mentünk haza ifiről, felve-
tettem neki, hogy mi lenne, ha csinálnánk egy alkalmat, 
ahova elhívhatnánk a barátainkat és először csak közös-
ségben lehetnénk velük (először csak a 

palacsintázósokkal). Ezt elmondtuk a többieknek és ne-
kik is tetszett. 

Ádány Anna 
A kezdeményezés: 
Keresztyén iskolába járok, ahol az osztálytársaimnak 
volt alkalmuk megfigyelni az őket körülvevő hívők vi-
selkedési szokásait. Egyszer valakivel beszélgettem 
(akire én nagyon felnézek őszintesége miatt), és meg-
kérdeztem tőle, mit gondol a keresztyénségről, és ő ezt 
mondta: „A keresztyének minden szabályt betartanak, 
de szeretni nem tudnak és nem is akarnak.” 

Ez engem elkeserített, mert rájöttem, hogy igaza 
volt. Igaza volt énrám nézve is. 
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Pedig tudnak szeretni a hívők, csak ezt nem érzik a 
gyülekezeten kívül állók. Erre két lehetséges magyará-
zatot találtam: 

1) Egymásra odafigyelünk, de, ha valaki (aki még 
nem illeszkedett be közénk) betoppan, akkor nem érzi 
az elfogadás légkörét. 

2) Nincsenek (nekem sem) olyan barátaink a gyüle-
kezeten kívül, akikkel sok időt töltünk. Pedig biztos va-
gyok benne, hogy mindannyiunk Krisztusra találásban 
szerepet játszott a hívőkkel való kapcsolat! 

Amikor Ádány Anna javasolta a már említett barát-
meghívási lehetőséget, kiderült, hogy ez mind a két 
problémát orvosolhatja, ha nem saját okosságunkból 
csináljuk. 

ifj. Uri Imre 

Kivitelezés – szervezés – összegzés: 

A név története: Sonkoly Tamással és Zsigovics 
Benivel beszéltünk még erről a témáról, és én elmond-
tam Tamásnak, hogy aggódom emiatt, és nem tudom 
elképzelni, hogy milyen lesz ez az egész. Ezért Tamás 
felkért arra, hogy legyek az egyik főszervező. Beni kita-
lált egy nevet, így lett Fernando-hadművelet. Később 
kiderült, hogy a Fernando név jelentése bátor, kalandos 
utazás. Ekkor már tudtuk, hogy jó lesz. 

Elkezdtük Annával és Imivel a szervezést. Nagyobb 
nehézségekbe ütköztünk, amikor kiderült, hogy az első 
időpont sokaknak nem jó. Rengeteg időpont-változtatás 
volt, ami nekünk szervezőknek nagy fejfájást okozott. 
Imádkoztunk sokat és megtapasztaltuk, hogy Isten ve-
lünk van. Szervezés közben kaptunk igeverset is: „Ne 
féljetek, mezei vadak, mert kizöldülnek a puszta legelői, 
mert a fák gyümölcsöt hoznak, a fügefa és szőlő gazda-
gon terem.”(Jóel 2,22) 

Ebből azt éreztük, hogy Isten szól hozzánk, hogy si-
kerülni fog megszervezni, és az alkalom is jó lesz. 

A program úgy nézett ki, hogy a barátokkal, akik 
jöttek, negyed egykor találkoztunk a Széll Kálmán téren 
és úgy mentünk Sonkoly Annáékhoz. Miután megér-
keztünk, elkezdtünk ismerkedni egymás barátaival. Saj-
nos csak ketten jöttek, de kezdésnek nagyon jó volt. 
Egészen du. két óráig játszottunk, utána tartottunk egy 
kis ebédszünetet. Majd ismét játszottunk, ismerkedtünk 
tovább. Délután öt óra volt, amikor elindultunk korcso-
lyázni, ami nagyon jó volt. A barátok visszajelzése 
alapján nekik is tetszett és gondolkozunk a Fernando–
hadművelet 2-ön, illetve a szervezést is elkezdtük már. 
Kérem a testvéreket, hogy gondoljanak ránk imádság-
ban is. 

Boda Péter 
 

 
 

Nem féltünk Debrecenben! 
 

 
 

Gyülekezetünk ifjúságának nagy része február 21 és 23 
között részt vett a Debreceni Ifjúsági Konferencián. 
Ottlétünk kettős célt töltött be: először is tanulhattunk 
új dolgokat, másodszor pedig ez egy remek lehetőség 
volt arra, hogy együtt töltsünk időt (az előadások kö-
zött), és közös élményekkel gazdagodjunk. 

A tanítások tartalmából megemlítünk néhány dolgot, 
amit fontosnak érzünk. A hét mottója ez volt: 
„(F)élsz?!” Az egyik fontos igazság az, hogy a félelem 
természetes emberi tulajdonság! Sokszor megakadályoz 
attól, hogy rossz dolgokba keveredjünk, mert tudjuk, 
hogy rossz lenne a következménye. 

A másik fontos igazság: gyakran előfordul, hogy 
olyasmiktől is félünk, amiktől nem kellene. Ez már nin-
csen a javunkra. Sokszor a félelem falként épül az em-
ber köré, megakadályozva, hogy ÉLJÜNK! Ezt a falat 
le kell rombolni! Ebben segíthetnek a következő taná-
csok (az egyik előadó szavaival élve: „vállról indítható 
kulcsok”: fiúknak vállról indítható rakéták, amelyek át-
törik a falat. A lányoknak pedig kulcsok, melyek kinyit-
ják a zárakat): 

• Magunktól nem fog menni, de a Szentlélek ké-
pes rá! (2Tim 1:7) 

• Fontos a meggyőződés: akármi történik is, Isten 
jót tud kihozni belőle, „Akik Istent szeretik, 
azoknak minden a javukra van.” (Róm 8:28a) 

• Ne másoknak akarjunk megfelelni, mert ilyen-
kor (általában) a félelem hajt minket. 

• Ne halogassunk, mert minél tovább teketóriá-
zunk, annál nagyobb óriássá nő a félelem. 

Örülünk, hogy ott lehettünk, mert egymást jobban 
megismerhettük, közös programokon, előadásokon ve-
hettünk részt és mindezek mellett a mindennapi életre 
vonatkozó gyakorlatias útmutatásokat is kaptunk. 
 

Uri Imre és Benjámin 
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BÚCSÚZUNK 
 

 
 

Molnár József 
(1927 – 2013) 

 
Bár mindenki tudja, aki megszületik, az egyszer el is 
távozik a földi létből, mégis az ember ezt a tényt nem 
könnyen veszi tudomásul. 

Édesapám 1927. március 17-én született a 
székelyföldi Homoródszentmártonban Ilonka Julianna 
és Molnár Jakab harmadik fiaként. Apai nagyapja, 
Molnár Lajos bibliaárusként szolgálta az Úr Jézust. 
Budapestről hátizsákban vitte a Bibliákat és gyalog 
terjesztette a Nagybacon környéki falvakban. Édesapja, 
Molnár Jakab, Homoródszentmártonba nősült. Három 
fia született, Viktor, Jakab és József. A fiúk a Szeretet 
írott missziót vitték faluról falura, előfordult, hogy 
kövekkel kergették ki őket a falvakból.  

Már fiatalon átadta életét Krisztusnak, 
Homoródalmáson merítkezett be 1943. július 25-én. 
Tizenhat éves korától a homoródszentmártoni fúvós 
zenekarban játszott trombitán. Aktívan tevékenykedett 
ifjúsági találkozók szervezésében. Majd jöttek a 
kommunizmus nehéz évei. Mivel cserépkészítéssel 
foglalkoztak, kulákosították a családot. Testvérei 
megnősültek, elköltöztek, ő maradt a szülőkkel. 
Édesapja idegileg nem bírta a sok zaklatást, ezért ő 
viselte a nehéz terheket. Erőt merített kedvenc 

énekéből: „Ó, ne hagyj magamra Jézus”. 
Isten ajándékaként 1954. május 1-jén vette feleségül 

édesanyámat, Máté Erzsébetet, kivel idén ünnepelték 
volna boldog házasságuk 60-ik évfordulóját. Négyen 
születtünk lányok, és a mi taníttatásunk érdekében 
1977-ben Sepsiszentgyörgyre költözött a család. 

Ifjú korában kitanulta az ács szakmát, az 
építőiparban dolgozott, szabadidejében önzetlenül 
segített több székelyföldi imaház felépítésénél. 15 évig 
a homoródszentmártoni, 10 évig a sepsiszentgyörgyi 
gyülekezet pénztárosa volt. 

Mi, lányok felnőttünk, külföldre költöztünk. Szüleim 
1991-ben egy évig éltek Kaliforniában, utána 
Magyarországra számítottak költözni másik két 
testvérem közelébe. De közben Székelyföldön 
elkezdődött a falumisszió. Homoródszentmártonban 
nem volt, aki fogadja a missziósokat, mivel a 
gyülekezet létszáma lecsökkent, a fiatalok elköltöztek, 
az idős tagok betegek voltak. Édesapám ezért úgy 
döntött, hogy még otthon szükség van rájuk és 
hazaköltöztek a szülőfalujába, ahol teljes idejét a 
missziónak szentelte. 

A váratlanul érkező, súlyos betegségét követően 
Magyarországra költöztek, hogy közelebb lehessenek 
gyermekeikhez. Nyolc évig tartó betegségét türelemmel 
viselte, hite nem rendült meg, készült hazatérni 
Megváltójához, hol nem lesz betegség, fájdalom. 

Betegsége alatt kedvenc igeverse ez volt: „Minthogy 
azért Krisztus testileg szenvedett, fegyverkezzetek fel ti 
is azzal a gondolattal, hogy a ki testileg szenved, 
megszűnik a bűntől, hogy többé ne embereknek 
kívánságai, hanem Isten akarata szerint éljétek a 
testben hátralevő időt.” (1Pét 4:1,2) Másik kedvenc 
pedig a 103. zsoltár: „Áldjad én lelkem az Urat…” 

2013. december 24-én reggel békében elaludt, lelke 
hazaszállt teremtő Istenéhez. Családjának örökre 
hiányozni fog, de a viszontlátás reményében 
búcsúztunk tőle: szerető felesége Erzsébet, lánya 
Erzsike, férje Imre, unokái Krisztina és Timothy, lánya 
Júlia és unokája Noémi, lánya Ibolya és férje Gusztáv, 
lánya Ildikó és férje Attila, valamint apa és anyatársai, a 
rokonság és a végtisztességet tevő gyülekezet. 
 

Molnár Ildikó 

 
„Nem szeretnénk, testvéreink, ha tudatlanok lennétek az elhunytak felől, és szomorkodnátok, mint a többiek, 
akiknek nincs reménységük. Mert ha hisszük, hogy Jézus meghalt és feltámadt, az is bizonyos, hogy Isten az 
elhunytakat is előhozza Jézus által, vele együtt. Azt pedig az Úr igéjével mondjuk nektek, hogy mi, akik élünk, 
és megmaradunk az Úr eljöveteléig, nem fogjuk megelőzni az elhunytakat. Mert amint felhangzik a riadó 
hangja, a főangyal szava és az Isten harsonája, maga az Úr fog alászállni a mennyből, és először feltámad-
nak a Krisztusban elhunytak, azután mi, akik élünk, és megmaradunk, velük együtt elragadtatunk felhőkön az 
Úr fogadására a levegőbe, és így mindenkor az Úrral leszünk. Vigasztaljátok tehát egymást ezekkel az igék-
kel.” (1Thesz 4: 13-18) 
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Búzás Lászlóné Fogarasi Ilona 
1923 – 2014 

 
Ilonka testvérünk 1923. december 9-én született 
Bakonycsernyén, evangélikus családba. A tizenkét test-
vér közül (8 fiú és 4 lány) ő volt a második gyermek. 

Az elemi iskola hat osztályát szülőfalujában végezte, 
majd felkerült Budapestre, és itt szerzett szakmát, 
fodrász lett. 1949-ben ment férjhez. Férje is evangélikus 
volt, és a házasságkötésre a Fasori Evangélikus 
templomban került sor. Ugyanebben a templomban 
ünnepelték aranymenyegzőjüket is, és még tíz év 
együttélés adatott meg nekik. 

1975-ben merítkezett be a Gizella úti Pünkösdi 
Közösségben, majd 1999-ben lett tagja 
gyülekezetünknek. 

2013 áprilisában költözött be a Bánk Bán utcai 
Idősek otthonába. Hónapokon át sokat szenvedett, 
egyszer elesett, és a combnyaktörés miatt tartósan 
ágyba kényszerült. Soha nem panaszkodott, hanem az 
Urat dicsőítette. Kedves lényét szerették családjában és 
az otthonban is. Jó példa volt mindenki előtt. 

2014. január 24-én szólította haza Ura. Temetésén 
ezzel az igével búcsúztatták: „Ama nemes harcot 
megharcoltam, futásomat elvégeztem, a hitet 
megtartottam.” (2Tim 4,7) 

Kálmánné Erzsike 
 

 
BIZONYSÁGTÉTEL 

 

Változások tengerében 
 

Elképesztően jó volt 
Magyarországon töltenem a nyarat. 
Viszont rá kellett jönnöm, hogy bár 
nagyon könnyű az otthoni 
megszokott környezetben mesélni 
Angliáról meg Kenyáról, de eljön 
majd a nap (2013. szeptember 11.) 
amikor újból fel kell ülnöm a 
repülőre és belevágni az 

ismeretlenbe… 
Habár egy évet már Angliában töltöttem, tudtam, 

hogy sok minden más lesz idén. Egyrészt ebben az év-
ben másodéves lettem, ami nekem sokkal jobban tet-
szik. Már nagyjából hozzászoktam ahhoz, hogy kül-
földön élek, az angol egyre jobban megy, a kultúrát is 
már egész jól ismerem. A tantárgyaim is megváltoztak, 
amiket nagyon izgalmasnak és praktikusnak találok 
(Héber, Iszlám, Zsoltárok és 1Mózes, A Szentlélek és a 
gyülekezet, Lukács evangéliuma és az Apostolok csele-
kedetei, Krisztológia, és Hogyan boldoguljunk és vé-
gezzünk hatékony szolgálatot egy másik kultúrában?). 

A társaság sem maradt a régi, ugyanis a tavalyiak 
nyolcvan százaléka elment a Redcliffe College-ból. Ez 
eleinte nagyon nehéz volt, mivel nem tudtam, hogy mi-
lyenek lesznek az újak, kik lesznek a barátaim. Később 
azonban nagyon örültem ennek a változásnak. Isten egy 

olyan közösséget hozott össze, amiről álmodni sem 
mertem! Tavaly valahogy úgy éreztem, hogy nem Isten-
ről szólnak a hétköznapjaink. Ezért rengeteget imádkoz-
tam a nyáron, hogy idén egy szeretetteljes és építő kö-
zösség jöjjön létre és Isten meghallgatott! 

Olyan lelki emberekkel vagyok körülvéve, hogy 
sokszor ledöbbenek. Állandóan imádkozunk egymásért, 
hordozzuk egymás terheit és bátorítjuk a másikat. Erre 
nagy szükség is van, mert többeknek komoly nehézség-
gel kellett megküzdeniük az elmúlt két szemeszterben 
(családtag elvesztése, betegség, depresszió). Ezalatt az 
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időszak alatt jó volt megtapasztalni, hogy milyen össze-
tartó támogató közösséget hozott össze Isten. 

Váratlan meglepetés volt számomra, hogy a 
Wycliffe Bibliafordítók Egyesületének képzőközpontja 
ideköltözött hozzánk! (Micsoda véletlen! ☺) Ők általá-
ban csak fél évet maradnak, így többször kell búcsút 
mondanom, viszont nagyon értékes embereket ismerhe-
tek meg ezáltal. Már nagyjából tudom, hogy milyen 
óráik vannak, és mik zajlanak azokon. Azt tervezem, 
hogy maradok még egy évet (2014-2015) az egyetemen 
(így szereznék egy diplomát) és ezután elvégezném a 
Wycliffe-képzést. És mindehhez valószínűleg ki sem 
kell majd mozdulnom a Redcliffe-ből.…  

 
 

Bennem is sok változás történt idén, Isten rengeteget 
formált. Például rámutatott, hogy sokszor nehezen tu-
dom kifejezni egyes érzelmeimet (pl. fájdalom, harag). 
Megértettem, hogy az érzelmek önmagukban nem rosz-
szak, a kérdés az, hogy mit kezdünk velük. Például ver-
sekkel, kreatív munkákkal és még egyes esszéimmel is 
sikerül ezeket kifejeznem, amik nagyon jó hatással vol-
tak rám. Ez az Istennel való kapcsolatomon is sokat vál-
toztatott: sokkal őszintébb tudok Vele lenni. Megtanul-
tam, hogy mit jelent kiönteni a szívemet előtte (Zsoltá-
rok 62,9) és ez egy új, eddig nem ismert szabadságot 
hozott a kapcsolatunkba. 

Miután visszajöttem Kenyából, volt egy olyan érzé-
sem, hogy a következő utam Ázsiába vezet majd. Egész 
nyáron azért imádkoztam, hogy Isten mutassa meg, 
hogy hol szeretne látni a második évem utolsó szemesz-
terében. A nyár során egy hollandiai missziói konferen-
cián láttam pár ázsiai kisgyereket és ugyanazt a külön-
leges szeretetet éreztem irántuk, mint korábban az afri-
kaiak iránt. Nem tudtam, hogy ez miért van és eléggé 
összezavart. Ez azt jelentené, hogy hosszú távon még-
sem Afrikába kell majd mennem? – tettem fel magam-
nak a kérdést. Mikor visszajöttem Angliába, még min-
dig nem tudtam a választ, ezért tovább imádkoztam. 
Még két hét sem telt el, Isten máris egyértelműen (ige-
versekkel, eseményekkel és itteni hívő testvérek segít-
ségével) megmutatta: szeretné, hogy tavasszal egy ke-
let-ázsiai országba menjek. Így megértettem, hogy Is-
tennek Ázsiával kapcsolatban valószínűleg rövid távú 
tervei vannak az életemben, viszont még mindig meg-

győződésem, hogy hosszú távon Afrikában szeretne lát-
ni. 

 

 
Persze a legnagyobb problémám az ázsiai tervvel az 
volt, hogy nem éreztem magam alkalmasnak rá. Azután 
rájöttem, hogy nem kell azonnal felülnöm a gépre, ha-
nem még fél évem van a felkészülésre. Isten nagyon ak-
tívan el is kezdte a „kiképzést” és minden egyes lépés-
nél bátorított, hogy jó irányba haladok. Az első sze-
meszteremben az egyik tantárgyamon keresztül megis-
merkedtem a főleg Ázsiára jellemző szégyenkultúrával. 
A második szemeszterben a heti szolgálatomként egy 
kelet-ázsiaiaknak létrehozott angol beszélgetős csoport-
ban segítettem be. Ezenkívül a Redcliffe-be jött egy  
kelet-ázsiai hölgy, akivel nagyon jóban lettünk. Így már 
nagyjából ismerem a gondolkodásmódjukat, a nyelvü-
ket, az ételeiket és már evőpálcikákkal is megtanultam 
enni. ☺ 

Hogy mi lesz a feladatom ott Kelet-Ázsiában? Meg-
próbálom majd elsajátítani a világ egyik legnehezebb 
nyelvét. Ezt a tudást rögtön a gyakorlatba is ültethetem 
majd, mivel a befogadó családom nem tud majd nagyon 
angolul. Ezenkívül egy drop-in centerbe (fiataloknak 
ingyenes kikapcsolódási hely biliárdasztallal, kávéház-
zal) tervezek majd többször ellátogatni, ahol talán majd 
bekapcsolódhatok az ottani angol beszélgetős csoport-
ba, és remélhetőleg jó kapcsolatokat alakíthatok ki a he-
lyiekkel.  

Április 8-ától kezdve két hétig Magyarországon le-
szek, majd április 22-én indul a gépem Kelet-Ázsiába, 
ahol hat és fél hetet tervezek eltölteni. Nagyon kíváncsi 
vagyok, hogy Isten miket tartogat ott számomra! Még 
nem teljesen értem, hogy ez hogyan kapcsolódik az af-
rikai terveimhez, de már látok egy-két összefüggést. 
Azonkívül Isten mostanában ezt az igét hozza elém új-
ból és újból: „Bízzál az Úrban teljes szívből, és ne a 
magad eszére támaszkodj! Minden utadon gondolj rá, 
és ő egyengetni fogja ösvényeidet.” (Péld 3:5-6) És én 
igyekszem eszerint is tenni. 

Nagyon köszönöm a gyülekezet eddigi támogatását, 
és arra kérem a testvéreket, hogy továbbra is gondolja-
nak rám imádságaikban! ☺  

„A reménység Istene pedig töltsön be titeket a hitben 
teljes örömmel és békességgel, hogy bővölködjetek a 
reménységben a Szentlélek ereje által.” (Róm 15,13) 
 

Detki Fanni 
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Emlékkövek 
 

2008. január 13-án volt 
lelkipásztorunk, Dr. Almási Tibor 
testvér igehirdetésének „A 
csodálatos átkelés emlékkövei” 
(Józs 4:1-9) volt a témája. 

Izráel népének ez már a máso-
dik csodás átkelése volt. Először a 
tengeren, majd a Jordán vizén 
mentek át. Isten parancsára a 
Jordán folyó közepéből köveket 

szedtek fel (nemzetségek szerint 12 db-ot), és a folyó 
közepén, valamint Gilgálban emlékoszlopot állítottak 
annak emlékére, hogy az Úr milyen csodásan szabadí-
totta meg népét. Erre örökké emlékezzenek ők és fiaik. 

Almási testvér beszélt arról, hogy izraeli útjain ő is 
gyűjtött köveket a meglátogatott bibliai helyeken, és 
azokat vitrinbe rakta, ráírva származási helyeiket, hogy 
később emlékezzen rájuk. 

Nagyon megragadott az igehirdetésnek saját életünk-
re vonatkoztatott gondolatai. Életünk során mi is bele-
kerülünk olyan élethelyzetekbe, amiből végül Isten sza-
badító kegyelme hozott vagy hoz ki bennünket. Ilyen-
kor elgondolkozunk azon, hogy miért kerültünk bele. 
Talán Isten iránti engedetlenség volt az oka, vagy Isten 
saját akaratából vezetett bele, hogy hitünket ezáltal ki-
próbálja? Ha kijutunk egy-egy „Jordán-mederből” – va-
jon hogyan folytatjuk további életünket? Növekszünk 
lelkileg? Felfedezzük-e benne Isten szabadító szerete-
tét? 

A lelki életben való növekedés a gyermekek fejlődé-
séhez hasonlítható. A kicsik úgy tanulnak, hogy rámu-
tatnak egy-egy tárgyra, és várják, hogy a felnőttek meg-
mondják, mi az. Milyen az életünk, a lakásunk? Rá tud-
nak-e mutatni gyermekeink vagy unokáink egy-egy fel-
iratra, a kéznél lévő Bibliára, énekeskönyvre? Vannak-e 
körülöttünk emlékeztető „kövek”, amelyek a gyermek 
kérdései nyomán alkalmat adnak a bizonyságtételre? 

Emlékezünk-e az emlékköveinkre vagy hagyjuk be-
porosodni őket? Mi volt az a Jordán-meder, ahová visz-
szaküldött bennünket az Úr, hogy keressünk meg egy-
két kövecskét? Az ördög igyekszik feledtetni velünk 
szabadulási emlékeinket, hogy miből is szabadított meg 
bennünket az Úr. Mélyen érintett engem akkor ez a té-
ma és azóta is foglalkoztat. Kérdéseket vetett fel ben-
nem: 

– Észrevettem Istennek minden szabadítását? 
– Hálás voltam érte? 
– Változtatott az életemen? 
– Gyermekemnek, unokámnak beszéltem-e ezekről 

az emlékkövekről? 
– Példa volt-e az életem? 
Lesújtottak a kérdésekre adott válaszaim. Úgy ér-

zem, elég nagy változást indított el bennem a felisme-
rés, hogy mi mindent mulasztottam el az életem folya-
mán. Azóta folyamatosan igyekszem előásni a meder-
ben hagyott emlékköveket, és rakosgatni az oszlopot, 
Isten szabadításai emlékére. Szeretném, ha a családom 
és talán mások is rákérdeznének: miért épül ez a látha-
tatlan oszlop és milyen kövekből? Elmondom, hogy 
ezek a szabadulásom kövei, és hálaadásom oszlopa. 
Ennek az oszlopnak az alapja az a szegletkő, ami Jézus 
Krisztus áldozatára, Isten csodálatos kegyelmére épül. 
Ez a kő a legfontosabb, mert ez a bűntől való szabadu-
lásom alapja. A többi kövecske Isten figyelmeztető jel-
zése, amikor bűnöket követtem el és letértem a keskeny 
útról, de Ő akkor is megszabadított. 

Sajnos ma is, mindennap kell kavicsokat szedeget-
nem, mert a sátán kísértése nem szűnt meg. Úgy érzem, 
mindennap meg kell térnem és kérni az Úr Jézus bocsá-
natát. Mindennap kegyelemből élünk, az Úr Jézus ke-
gyelméből. 

Ökrös Sándorné Margó 
(Almási testvér említett prédikációjának összefoglalója meg-

tekinthető a Manna 2008. áprilisi számában) 
 

Kegyelem 
 

„Áldott az Úr, hogy csodálatossá tette kegyelmét rajtam, mint egy megerősített városon. „ (Zsolt 31,22) 
 

Úgy áradt ma lelkembe drága igéd, 
Mint szomjas földre bővizű patak. 
Dávid hárfája pendült szívemben, 
Lágy akkordjai most is zsonganak. 
 
A jóságodról énekelni vágyom, 
Mennyben lakó, felséges Istenem! 
A kegyelmedről, amelyet csodálva, 
Ámulva láthat mindennap szemem. 

 

Parányi lény világok forgásában… 
A porszemnél is parányibb vagyok, 
S Te elrejted a kicsiny porszemecskét, 
Betakar védve őrző sátorod. 
 
A jóságodról vágyom énekelni, 
S arról a kincsről, mely jutott nekem, 
Melyet emberi értelem fel nem foghat, 
Te titkos, égi, drága kegyelem! 

 
Somogyi Gáborné Csoma Irén 



M A N N A   2014. március–április 

 8

A vasládába zárt kenyér 
 

1Kor 13,1-13: A szeretet himnusza 
Mindenki ismeri, sokan fel-

mondják memoriterként, 
bólogatunk, hát igen. Egy imaórára 
készülőben fogalmazódtak meg az 
alábbi gondolatok bennem ezzel az 
igeszakasszal kapcsolatban. 

„Törekedjünk hát szeretetre; de 
nem szentimentális, édeskés, hanem 

valódi és erős szeretetre, mely a nagy szenvedéseket is 
elviseli, és a kellemetlenségek ellenére is jót tesz má-
soknak.” (P. P. Matthias Gaudron) 

Ez a szeretet a feltétel nélküli adás, a viszonzást nem 
váró adás – engedelmességünk az Úrban. A krisztusi 
szeretet a szimpátia nélküli szeretet. Nincs előfeltétele. 
S nekünk a gyülekezeten belül épp úgy parancs a szere-
tet, mint a gyülekezeten kívül. Tapasztalom, pl. egymás 
üdvözlésekor, hogy olykor a ki nem mondott, de egyér-
telműen nem a szeretet üzenete van a szemekben, a 
gesztusokban, az arcokon. Vagy abban, ahogy elkerülik 
testvérek más testvér üdvözlését. Vagy nem viszonoz-
zák a köszöntést. Hogy „személyválogatunk”. Gyüleke-
zeti tag gyülekezeti taggal szemben. S mennyire tud ez 
bántani, rosszul esni! 

De elmondtuk-e már néki, szeretetben, ahogy Pál 
megírta? Avagy, és még mindez előtt: imádkoztunk-e 
azért, hogy változás történjék? Elkértük-e az Úrtól, 
hogy hasson oda, hogy ez megváltozzék? Semmiféle 
engedélyünk nincs arra. hogy a szeretetet megvonjuk 
másoktól. Nem is a miénk az. Krisztus Urunké. Tőle 
kaptuk, Ő tanít minket a továbbadásra is. De, mint a 
rossz nebuló, halljuk is meg tudjuk is, mégis az ördög 
karjába sietünk. 

És van merszünk nem továbbadni? Olyan ez, mint a 
vasládába zárt kenyér. Ha magunkba zárjuk a szeretetet, 
megromlik. Éltetője az, hogy továbbadjuk, nagy lelki 
hasznot hajtunk azzal, hogy a Krisztus szeretetét adjuk 
tovább. Milyen jó ezt kapni! És, halkan teszem hozzá: 
milyen jó érzés adni! 

Ne zárjuk hát magunkba, hiszen az Ige egészen mást 
mond. Adjuk tovább Krisztus szeretetét, a krisztusi sze-
retetet, amelyet mi is kaptunk. Tőle. És, de milyen ne-
héz is ez (!), úgy adjuk tovább, ahogy Ő adta. Válogatás 
nélkül. Mindenkinek.  

Uram, adj erőt ehhez nekem! Ámen. 
Kristóf Róbert 

 

 

Miben hasonlítunk Jézusra? 
 
„Az írástudók és farizeusok pedig leselkedének ő utána, ha vajon gyógyít-e majd szombatnapon, hogy vádat talál-
janak ellene. Ő pedig tudván azoknak gondolatait, monda a száradt kezű embernek: Kelj fel és állj elő! És felkel-
vén, előálla. Monda azért nekik Jézus: Valamit kérdek tőletek: Szabad-e szombaton jót tenni, vagy rosszat tenni? az 
életet megtartani, vagy elveszteni? És körültekintve mindnyájukon, monda az embernek: Nyújtsd ki a kezedet! Az 
pedig úgy cselekedék, és keze oly éppé lőn, mint a másik. Azok pedig eltelének esztelenséggel és beszélgetnek vala 
egymás közt, hogy mit cselekedjenek Jézussal?” (Lk 6:7-11) 
 

A március első vasárnapján 
elhangzó, „Miben hasonlítunk 
Jézusra?” című igehirdetés alatt 
az a kérdés merült fel bennem, 
hogy milyen is lehet(ett) Jézus? 
Ha mondjuk egy gyerkőc 
feltenné nekem ezt a kérdést, 
tudnék-e Rá jellemző egyéni 
tulajdonságokat felsorolni, vagy 

az én Jézusról alkotott elképzelésem amolyan sablonok, 
közhelyek gyűjteménye? 

Ott van például Péter, az indulatok embere, aki egy-
ből a dolgok közepébe veti magát, ami a szívén az a 
száján. Vagy Pál, a karrierista farizeus, aki viharos 
megtérését követően ugyanilyen emberfeletti elszánt-
sággal építette az Úr egyházát. Meg János, aki egyszerű 
ember létére hihetetlen lényeglátással foglalja össze a 
keresztyén tanítást az I. század vége felé. Ők valahogy 
olyan „életszerűek”, de hogyan gondoljak Jézusra? Ta-
lán úgy, mint az utcán osztogatott kiadványokban sze-

replő jóképű, hullámos hajú, hófehér fogú, testépítő 
külsejű férfira, aki nemcsak hogy felkent király, de 
egyenesen „az élet császára”? Vagy esetleg úgy, mint 
az ortodox ikonokon látható tökéletes arcú, szabályos 
testtartású, átszellemült aszkétára? 

Amint ezen tűnődtem, az igehirdetés alapigéjéből 
(Lk 6:1-13) két szó nagyon megragadott: „körültekintve 
mindnyájukon”(10. vers). Az éppen elhangzó bibliai 
történet ugyanis arról szólt, hogy Jézus viselkedését a 
farizeusok folyamatosan megfigyelték. Úgy látszik, bi-
zonyos szempontból őket is érdekelte, milyen is Jézus, 
ahogy Károli fordítja: „leselkedének ő utána” (Lk 6:7). 
A kérdés, ami az írástudókat annyira foglalkoztatta, a 
szombatnap megtartása volt, tudniillik szabad-e szom-
baton kalászt tépni vagy gyógyítani. Jézus érdekes mó-
don, az ellenséges hangulat hatására nemhogy odébb-
állt, hanem egyenesen bement a zsinagógába szombaton 
és egy „sorvadt kezű” embert készült meggyógyítani a 
farizeusok szeme láttára. Az események csúcspontján 
minden szempár Jézusra tekintett és mindenki azt fi-
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gyelte, hogy gyógyít-e Jézus szombaton. És ekkor Jézus 
ezekbe az indulatos szemekbe visszanézett (periblepó). 
Károli így fordítja: „és körültekintve mindnyájukon” 
(Lk 6:10). Lukács a magyar visszaható igének megfele-
lő görög igealakot használja, jelezve a hatást, amit ez az 
„összenézés” Jézusra gyakorolt. Márk evangélista sze-
rint (Mk 3:5) egyenesen felkavarta a hitetlen, ellenséges 
környezet látványa. Az egyszülött Fiú egyszerre kereste 
és egyszerre elszenvedte a „rászegeződő”, fenyegető te-
kinteteket. 

Ezen a ponton ejtett gondolkodóba Jézus viselkedé-
se. Tisztán látta ugyanis, hogy mi van az összegyűltek 
szívében és mi lesz ennek a következménye: „tudván 
azoknak gondolatait”(8. vers). A szövegben szereplő 
„tudta” (édei) szó nem az elsajátított, hanem inkább az 
intuitív tudást jelenti. A Bibliában gyakran a kijelentés-
ből származó tudásra utal. Itt azonban nem gondolom, 
hogy Krisztus isteni mindentudására, illetve mennyei 
szózatra lett volna szükség ahhoz, hogy egyértelmű le-
gyen a Jézus ellen irányuló rosszindulat és ártó szándék. 
A farizeusok „gondolatai” (dialogiszmosz) ugyanis egy 
jól ismert, fatengelyes emberi logikát követtek: „aki uj-
jat húz velünk, az megnézheti magát”. Egyszerű gondo-
lati dialógus: „ha te így, akkor én úgy”. 

De miért csinálta így ezt a gyógyítást Jézus? Miért 
szombaton és miért a zsinagógában? Egy kis „diplomá-
ciai érzékkel” a farizeusokkal is jóban maradhatott vol-
na meg a beteget is meggyógyíthatta volna máskor, 
máshol? Mindenki jól járt volna. Ennek a szombati 
gyógyításnak meg az lett az eredménye, hogy a farizeu-
sok elteltek „esztelen haraggal” és egymás között ter-
veket szőttek Jézus ellen. (Lk 6:11). Miért nem veszi fi-
gyelembe Jézus a zsinagógai gyülekezet alapvető igé-
nyét a szombatnap megtartására vonatkozóan? Egysze-
riben nagyon eleven és valóságos lett számomra Jézus 
alakja, de valahogy nem erre számítottam. 

Ekkor arra gondoltam, hogy Jézus szavaiból talán 
kiderül, hogy miért ezt és így cselekedte. Jézus ezt kér-
dezte hallgatóitól: „Szabad-e szombaton jót tenni, vagy 
rosszat tenni? Az életet megtartani, vagy elveszteni?” 
(Lk 6,9). Jézus ellen a vád az volt, hogy egy ember 
egészségének helyreállítása által megtörte a szombatot. 
Jézus pedig azt kérdezi hallgatóitól, hogy, ha egy ember 
„helyreállítása” megtöri a szombatot, akkor vajon egy 
ember „tönkretétele” nem ugyanúgy megtöri-e a szom-
batot? A hallgatói ugyanis éppen azon „munkálkodtak” 
teljes erővel, hogy Jézust tönkretegyék. A szöveg ér-
telmező fordítása talán így hangozhatna: „mi töri meg 
jobban a szombatot, a ti gonoszságotok vagy az én 
szentségem?”, Jézusnak ugyanis csak egy szavába kerül 
meggyógyítani a beteget, a farizeusok pedig „hevesen 
tanácskoztak” (Lk 6:11) arra vonatkozóan, hogy mit te-
gyenek Jézussal. Mi tehát a nagyobb munka: a gonosz 
tervek hosszas forralása vagy a gyógyítás során kimon-
dott néhány szó? 

Jézus ezek szerint nagyon is figyelt hallgatóságára, 
mivel vette a fáradságot és hajlandó volt Isten igéjét a 

kificamodott, félrecsúszott emberi gondolatokra alkal-
mazni. Pontosan ugyanazt teszi, amit a zsinagógai kö-
zösség: Jézus is megtartja a szombatot, csak éppen más 
módon és más szívvel. Jézus a pusztában is prédikálha-
tott volna és másik napon is fogadhatta volna a betege-
ket. De jelenlétével választási lehetőséget, alternatívát 
adott a gyülekezet tagjainak. Lehet máshogy, Istennel 
közösségben megélni a szombatot. A betegség fajtája is 
üzenetértékű lehetett a gyülekezet számára, hiszen Jé-
zus egy sorvadozó végtagba hozza vissza a testben 
áramló élet lüktetését, azaz a végtag és a test közösségét 
állítja helyre. És itt ugye arra számítanánk, hogy a gyü-
lekezet egy emberként felkiált: jaj de jó! Kövessük Jé-
zust!  

De nem ez történik. A hallgatók reakcióiból ugyan 
kitűnik, hogy pontosan értették Jézus célzását, de egyál-
talán nem kellett nekik az a fajta közösség, amit Jézus 
felkínált. A fenti történetből azért mégis kirajzolódik 
Jézus egyik egyéni vonása: hajlandó az emberekkel kö-
zösen csinálni dolgokat úgy, hogy Ő Isten szerinti mó-
don viselkedik még akkor is, ha ez nehéz vagy kelle-
metlen. 

Visszatérve a kiinduláshoz, talán a fenti történetet, 
illetve gondolatmenetet próbálnám meg elmesélni egy 
„gyerkőcnek”, ha arra lenne kíváncsi, hogy milyen Jé-
zus. Valahogy úgy, hogy Jézusnak van egy kedvenc 
szokása, amolyan „társasjáték”-féle. Olyasmi, mint a 
„barkóba” vagy a „fekete, fehér, igen, nem…”. Ennek 
az a lényege, hogy Jézus bárkivel, aki hozzá megy, haj-
landó Isten akarata szerint csinálni valamit. Az illető le-
het tudós, bolondos, bűnöző, gazdag, szegény, egészsé-
ges, beteg. Lehet férfi vagy nő, gyerek vagy felnőtt, régi 
hívő család tagja vagy kereső pogány. A helyszín is le-
het bárhol, például egy esküvőn, istentiszteleten, utazás 
közben, iskolában. Jézus hajlandó Isten akaratát keresni 
az emberekkel együtt, amennyiben ezt rajta kívül még 
más is akarja. A dolog lényege, hogy együtt fel kell 
tenni azt a kérdést Istennek: mit akarsz, Urunk, itt és 
most velünk együtt csinálni? Aztán amit a szívünk 
mond, azt meg kell egymással beszélni. Végül pedig 
hittel meg kell tenni Istennel együtt az Ő akaratát. Az-
tán lehet figyelni, hogy mit tesz Isten, mert a többi már 
Isten dolga. Sajnos annak ellenére, hogy a világ legér-
dekesebb tevékenységéről van szó, az emberek nem 
mindig szeretik csinálni, mert vannak benne könnyű 
meg nehéz részek. Jézus szerint ebben a „társasjáték-
ban” a gyerekek gyakran jobbak, mint a felnőttek, a 
„társasjáték” neve pedig közösség (koinónia). 

Az istentisztelet továbbgondolása végül azt a kérdést 
hozta elém, hogy hogyan is állok én magam a közösség 
gyakorlásával? Kellemes vagy kellemetlen helyzetek-
ben hogyan élem meg a közösséget Istennel és mások-
kal? Ha a választ kutatva Jézus helyére képzelem ma-
gam a történetbe, ösztönösen az jut eszembe, hogy „in-
kább maradjon (átmenetileg) sorvadt a beteg keze és 
tartsuk a jó viszonyt a farizeusokkal, nem kell az ellen-
téteket kiélezni és a szombati gyógyítást erőltetni...”. A 
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kellemetlen helyzetekben, ha igazságtalan (vagy annak 
vélt) kritika ér, a szelíd, szeretetteljes és egyenes bi-
zonyságtétel helyett kísért a visszavágás, az elkeseredés 
és a sértődés. Az emberekkel a közösködést meg csak 
akkor szeretem igazán gyakorolni, ha mindenki úgy vi-
selkedik, ahogy én elvárom. Ha nem azt és nem úgy 
csinálják mások, amit én helyesnek gondolok, akkor 
legszívesebben hagynám az egészet. 

Azt azonban szeretném, ha Jézus segítene és meg-
gyógyítana, szóval a beteggel, akit Jézus magához hív 
és meggyógyít, egészen jól tudok azonosulni. Aki talán 
már le is mondott arról, hogy rendbe jöhet az élete. Ta-

lán tart is a írástudóktól, végül mégis Krisztusról tesz 
bizonyságot, de nem a saját ereje által, hanem a saját 
erőtlenségéből fakadóan. 

Gondolatébresztőnek szánt bizonyságtételemet azzal 
zárom, hogy mint gyógyulásra váró vagy éppen meg-
gyógyított tanítvány, mint férj, mint apa, mint gyüleke-
zeti tag, és mint szolgálatra készülő teológus, szeretném 
megélni a krisztusi közösséget a körülöttem élőkkel. 
Hitem szerint erre az életgyakorlatra hív minden kedves 
olvasót Krisztusban, a Szentlélek által, a mi mennyei 
Atyánk. Itt és most. 

Soltész Attila 
 
 

Homokba kell írni… 
 

Gondolataimat egy rendkívül friss 
bizonyságtétellel szeretném 
kezdeni: három nappal ezelőtt Máté 
fiunk egy versenyen vett részt, ahol 
ajándékot kapott. Itthon elsírta 
magát, mert valaki elvette tőle az 
ajándékát. Átölelve, megpuszilva 
őt megáldottam azt, aki elvette, ami 
Mátéé volt, és Jézus nevében 

visszaköveteltem, ami megilleti Mátét. Mert „Jézus ne-
vére minden térd meghajoljon, mennyeieké, földieké és 
földalattiaké, és minden nyelv vallja, hogy Jézus Krisz-
tus Úr az Atya Isten dicsőségére!” (Fil 2,10-11) Tegnap 
együtt nyitottuk ki a postaládát, mert kerestünk valamit. 
A lábunk elé pottyant a postaládából Máté ajándéka! 
Szinte hihetetlen volt! Igen, Isten szava működik! Isten 
szava a teremtő erő! „Én fel sem foghatom, mily jó az 
Úr!” Halleluja! Dicsőség Istennek! 

A mi Urunk és Istenünk nyomatékosan felhívta a fi-
gyelmemet a megbocsátás fontosságára. Hiszen a meg 
nem bocsátás bűn! Hosszú ideje folyamatosan tanít eb-
ben. Megtanultam, hogy a hit, remény és szeretet egy-
mástól annyira elválaszthatatlanok, mint Atya, Fiú, 
Szentlélek. A hit nem működik szeretet nélkül, és re-
mény nélkül nincs hit. A remény hordozza a hitet. „… 
ha teljes hitem van is, úgyhogy hegyeket mozdíthatok 
el, szeretet pedig nincs bennem: semmi vagyok.” (1Kor 
13,2) „A hit pedig a remélt dolgokban való bizalom, és 
a nem látható dolgok létéről való meggyőződés.” (Zsid. 
11,1) 

Tudom, hogy a hitemmel hegyeket mozdíthatok el, 
de azt is meg kellett tanulnom, hogy a hit, remény és 
szeretet nem működik megbocsátás nélkül. „Jézus így 
válaszolt nekik: „Higgyetek Istenben! Bizony, mondom 
néktek, hogy aki azt mondja ennek a hegynek: Emelked-
jél fel, és vesd magadat tengerbe! - és nem kételkedik 
szívében, hanem hiszi, hogy amit mond, az megtörténik 
-, annak meg is adatik az. Ezért mondom nektek: higy-
gyétek, hogy mindazt, amiért imádkoztok, és amit kér-
tek, megkapjátok, és meg is adatik nektek. És amikor 
megálltok imádkozni, bocsássátok meg, ha valaki ellen 

valami panaszotok van, hogy mennyei Atyátok is meg-
bocsássa nektek vétkeiteket. (Ha pedig ti nem bocsáto-
tok meg, mennyei Atyátok sem bocsátja meg vétkeite-
ket.)" (Mk 11,22-26) 

Mindamellett arról is meg vagyok győződve, hogy a 
szenvedéseinkre nincs más gyógyír, csak az, ha tovább 
tudunk lépni a fájdalmainkon. Egyszerűen muszáj to-
vább lépnünk! Isten azt mondta, hogy áldjuk azokat, 
akik minket átkoznak, és tegyünk jót azokkal, akik ve-
lünk rosszat tesznek. Ha elveszik a felső ruhánkat, ad-
juk oda az alsót is (Lk 6,28-29). Sokszor úgy érzem, 
nagyon magasan van a mérce, amit Isten követendő pél-
daként állított számunkra, de tudom, hogy Vele semmi 
sem lehetetlen! Isten nem kér tőlünk olyat, amit meg ne 
tudnánk tenni! 

A szeretet nem érzelmi, hanem akarati döntés. 
Ugyanígy a megbocsátás is. Megtanultam, hogy csak 
akkor fogok tudni felemelkedni, ha leteszem a fájdal-
maimat és megyek tovább. A fájdalmaim súlyos terhek, 
amikre úgy kell tekintenem, mint nehéz csomagokra. 
Egy idő után nem vagyok képes tovább menni, lépni, 
amikor tele vagyok ilyen batyukkal. Le kell tennem 
azokat. Egy másik példa, ami nagyon jól ábrázolja, ho-
gyan gyakoroljuk a megbocsátást, ez, amit nemrég hal-
lottam egy tanításban: nem akadályozhatom meg, hogy 
a madarak leszálljanak a házamra, de azt, hogy fészket 
rakjanak, igen. Vagyis, nem biztos, hogy meg tudom 
akadályozni, hogy negatív gondolatok jöjjenek az el-
mémbe, de azt, hogy ott megtelepedjenek, és én azokon 
elmélkedjek, igen. A döntés az enyém. Ezt akkor értet-
tem meg igazán, amikor egyik nap haza érkezvén lát-
tuk, hogy a galambok idén tavasszal is a mi házunk ge-
rendáján telepedtek meg, és elkezdtek fészket rakni. Mi 
ezt nem hagytuk (hiszen teljesen bepiszkítanák a há-
zunkat és környékét). Ekkor világosodtak meg bennem 
az előző gondolatok. Kézzel foghatóan, szemmel látha-
tóan érzékeltette velem Isten ennek a súlyát, fontossá-
gát. 

Megértettem, hogy a lelki sebeimre egyszerűen úgy 
kell tekintenem, mint amikor a testem valamelyik tagja, 
része beteg, hiszen ez is egy betegség, csakúgy, mint a 
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testi. Ezekre a sebekre az én megbocsátásom a gyógyír. 
Amikor megbocsátok, elengedem azt, amit addig fogva 
tartottam. Szabad lesz az az ember is, akinek megbocsá-
tottam, és én is. Nem tartom tovább fogva, megkötözve 
sem őt, sem magamat. A meg nem bocsátással ugyanis 
megkötözöm magamat. Amikor újra és újra a sérelme-
imen elmélkedem, akkor újra és újra szorítok a kötéllel 
magamon is és az illetőn is. Nem szabad a múlt sebeit 
nyalogatni, tépegetni. Meg kell vallanom, hogy megbo-
csátok, és enyém a gyógyulás a lelki sebeimből. Milyen 
jó, hogy az Úr felemeli a megalázottakat és meggyó-
gyítja sebeiket! Isten minden sebünket bekötözi! (Zsolt 
147,3) Mi már Jézus sebei árán meggyógyultunk! „Bű-
neinket maga vitte fel testében a fára, hogy miután 
meghaltunk a bűnöknek, az igazságnak éljünk: az ő se-
bei által gyógyultatok meg.” (1Pt 2,24) 

Egy utolsó gondolatot szeretnék még megosztani. 
Van, amikor elérünk egy útkereszteződéshez, és azzal 
mutatjuk ki a szeretetünket a másik felé, hogy nem ka-
paszkodunk mindenáron belé, hanem hagyjuk, hogy a 
másik utat válassza. Ekkor tudom az illetőt igazán elen-
gedni. Ilyenkor érhetnek a vádak, hogy megsértődtünk. 
Isten a szíveket vizsgálja. A döntés rajtunk áll, hogy va-
lóban megsértődtünk-e – és akkor ebből meg kell tér-
nünk –, vagy arról van szó, hogy nem elfordultunk a 
másiktól sértettségünkből kifolyólag, csak egészen egy-
szerűen elértünk egy útkereszteződéshez, és elengedtük 
a másikat, hagytuk, hogy a saját útján menjen, ahogyan 

mi is a miénken. Lehet, hogy egyszer még ismét talál-
koznak az útjaink. 

Nagy mélységeket jártam meg, amiken keresztül 
ezekre tanított meg engem Isten. Nekem is sokat kell 
még gyakorolnom magam továbbra is ezekben. Örülök, 
hogy mindezeket megoszthattam! 
Végezetül leírom annak az éneknek a szövegét, amely 
fenti soraimat mintegy pecséttel megerősíti: 
 

Pintér Béla: Homokba írva 
 

Nem ezt vártad, nem így mondták. 
Mást ígért a szív és mást a száj. 

Megint tél van, megint fázol, 
Pedig azt mondták, hogy jön már a nyár... 

 

Homokba kell írni a szót, ami annyira fáj. 
Hagyni kell, hadd vigye a szél! 

Homokba írni a bűnt, amivel megbántott más, 
Mielőtt megjegyezhetnéd. 

 

Oda kell menni, megölelni, akkor is, 
ha nem te vagy a hibás! 

Odamenni, esélyt adni, elengedni minden tartozást! 
Hogyan tudnál tovább lépni? 

Amiben hittél, az már nem a tiéd. 
Hogy lehetne bekötözni azt a sebet, 

Ami szíveden ég? 
 

Homokba kell írni… 
 

Szeretettel: Kissné Karácsony Andrea 

 
HÚSVÉT 

 

Kezek 
 

A nagymosás után – jelentve: kész – 
Letette jó anyánk elénk az ételt. 
Gyermekszemem egy síkba volt kezével, 
S döbbenten láttam: véres volt a kéz… 
S mit gyermekész fel nem foghat, 
Hogy ennyit ér ruháink tisztasága, 
Ma látom már, hogy lelki ruhánk 
tisztasága ára 
Egy szögekkel átvert, véres égi kéz… 
 
Ne tékozold el hát tisztaságod! 
Ne rendítsen meg percnyi kis magányod! 
Tiéd is Istentől a szent ígéret: 
Ha jó anyád el is feledne tán, 
Én markaimba metszettelek téged 
Rút vasszegekkel, fenn a Golgotán… 
                                                 Balog Miklós 

 
Fiam, szükségem van Rád, hogy építs egy hidat. Itt van 

az összes eszköz, amire szükséged lesz. 
Hamarosan találkozunk – Szeretettel, Apa 
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Miért köt annyi érzelem Húsvéthoz? 
 
Tizenhét éves Ráhel lányunk egy iskolai feladatot ka-
pott, hogy az abortusz kapcsán meséljen el egy történe-
tet. Arra használta ezt a lehetőséget, hogy egy nagyon 
személyes dolgot osszon meg az osztálytársaival. Ezt a 
történetet olvasta fel: 

„A kórházi ultrahang-vizsgáló bejáratánál lévő gép 
már másodszorra írja ki: 2574. Ez az övé. Személyi 
számának utolsó négy számjegye. Miért hívják vissza? 
Belép a szobába, vizsgálják. A hölgy homlokát ráncolva 
ráközelít valamire. Ő csak homályosan lát fekete-fehér 
pontokat a gép képernyőjén. 

– Jöjjön vissza fél óra múlva, addigra itt lesz a főor-
vos úr, ő is megnézi. 

– Egy 13 milliméter nagyságú ciszta van a magzat 
fejében – hangzik az ítélet a főorvos szájából. – Hogy ez 
mit jelent? Egyelőre semmit sem tudunk mondani, de a 
maga érdeke, hogy egészséges gyermeket szüljön! 

Érzi, nem bír most buszra szállni, közömbös arcokba 
nézni. A kórház előtt várakozó taxik egyikébe száll be 
és szorítja a kocsiajtón lévő könyökölőt. Könnyei tó-
dulnának megállíthatatlanul. Hazaérve felhívja a férjét, 
és akadozva mondja a híreket. A férj rohan haza. Négy 
napjuk van a genetikai ultrahang-vizsgálatig. 

Másnap Nagypéntek, aztán Húsvét, az egyik ked-
venc ünnepük. Kimennek a csarnokba a húsvéti sonká-
ért. A szokásos diós kalácsot is megsüti, de könnyei 
időnként belepotyognak a kalács tésztájába. A baba 
eközben hatalmasakat rúg a hasában. Vigasztalni pró-
bálja? Mi lesz velük? A baba meg fog születni, akármi-
lyen lesz. De vajon milyen lesz? Nem sok jóval bíztat-
ják őket a genetikán. Elképzelhető, hogy a baba Down-
kóros vagy valami súlyos fogyatékossága van. A ter-
hesség 20. hetében felajánlják, a babát elveszik, ha a 
házaspár úgy gondolja. Nem gondolják úgy. Barátok, 
ismerősök, rokonok, mindenki ezért a babáért imádko-
zik. Hogy történjen meg a csoda. Mert az orvosok sze-
rint még ez is megtörténhet, bár kicsi rá az esély. És 
megadatott nekik! A kéthetente végzett genetikai ultra-
hang-vizsgálaton a ciszta méretének csökkenését re-
gisztrálják. Először 9, aztán 7, aztán 4, aztán már csu-
pán 2 mm nagyságú. Az egyik vizsgálaton közlik, hogy 
a ciszta teljesen felszívódott. DE! De látnak valami 
mást. Agykamra-tágulatot, amely a baba agyának 1/3-át 
kitölti. – Hogy ez mit jelenthet? Nem tudják, de valami-
lyen fogyatékosságra számíthatnak. A megnyert csata 
után ismét ott állnak a startvonalnál. Ismét az abortuszt 
ajánlják nekik. Az egyik orvos kiabál velük: Egy nyo-
morékot szülnek a társadalomnak! Most már alá kell ír-
niuk, hogy minden körülmények között megtartják a 
babát. Az utolsó hónap következik. Úgy tesznek, mint a 
többi fiatal pár, akik az első gyerek születését várják. 
Kiságyat vesznek, babakocsit, hordozható autósülést, 
kombidresszt és pelenkát. Gépiesen élik a mindennapo-

kat. Dolgoznak, esznek, időnként alszanak. Minden ad-
dig fontosnak hitt kérdés, vágy másodlagossá válik. A 
baba a 41. hét végén sem gondolja, hogy világra kéne 
jönnie, köszöni szépen, jól van odabent. Hajnalban bur-
kot repesztenek. – Ha délig nem indul be a szülés, ki-
szerkesztjük magából a gyereket! – mondja határozottan 
a szakállas szülészorvos. A baba nem ijedt meg a kila-
koltatástól, tehát jön a kiszerkesztés. A házaspár néhány 
szót tud váltani, az apa egy kis fülkében áll beöltözve. 
Az anyát már szúrják, készítik elő a műtétre.– Szikét! 
Húzzák, vonják, vágják a hasát. Kábultan, messziről 
hallja az orvos hangját: Kiemelés! Egy pillanat múlva 
minden eldől. Kilenchónapnyi aggódás egyetlen pilla-
natba sűrítve. – Egy egészséges kislány! – kiáltja az or-
vos.” *** 

„Én vagyok ez az egészséges kislány!” – folytatta 
Ráhel a történetét. Mindenki számára nyilvánvalóvá 
vált, hogy ha a szülei elvetették volna, akkor ma nem 
lehetne az osztálytársuk és barátjuk. 

Ráhel osztálytársai csendben figyeltek, sokuk sze-
mében könnyek gyűltek, amint elmesélte saját történe-
tét. Nem sokkal később egy sms-t kaptunk tőle: „Kö-
szönöm, hogy akartatok!!! Isten csodálatos ajándéka, 
hogy ilyen szüleim lehetnek!” Csak csodáljuk, hogy Is-
ten mit végzett az elmúlt 18 évben, azóta a szomorú 
Húsvét óta! 

Húsvét a leggyönyörűbb és egyben a leginkább ér-
zelmeket felkavaró ünnep a számunkra. 18 évvel ezelőtt 
egy nehéz hírrel ünnepeltünk. 18 évvel később Isten ezt 
a nehéz hírt arra használta, hogy megérintse diákok szí-
vét és az emberi élet Tőle való méltóságát és értékét 
hirdesse. Ezek a diákok ismerik Ráhelt, tudják, hogy Is-
tent követi. Lányunk története az abortusz horrorját egy 
nagyon személyes szintre hozta a számukra. 

Húsvétra készülünk. De a halálnak meg kell történ-
nie, mielőtt a feltámadás bekövetkezhetne! A szenvedés 
és fájdalom igazságával való szembesülés a kegyelmet 
és a megváltást jelentéssel tölti meg. Megváltónk fáj-
dalmas halála ad a feltámadott életnek összehasonlítha-
tatlan értéket. 

A Húsvét a feltámadásról szól, de csak azok számá-
ra, akik már meghaltak önmaguk számára. 

Grész Gábor (2013) 

(A *gal jelölt részt feleségem, Grész Edina írta meg a 
Nők Lapja c. magazinban 11 évvel ezelőtt.) 

Forrás: http://egytanu.wordpress.com/2013/03/25/ 
miert-kot-annyi-erzelem-husvethoz/ 
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Az én Királyom 
 
Az én királyom Királynak született. A Biblia szerint Ő 
hétszeresen Király. Ő a zsidók Királya – egy nép Kirá-
lya. Ő Izráel királya – egy nemzet Királya. Ő az igazság 
Királya. Ő az idők Királya. Ő a menny Királya. Ő a di-
csőség Királya. Ő a királyok Királya és Ő az uraknak 
Ura. 
Ő az én királyom! 
Nem tudom, ismered-e Őt? Ismered Őt? Ne próbálj sen-
kit félrevezetni! Ismered a királyomat? Dávid azt mond-
ta, a menny hirdeti az Isten dicsőségét, és az égbolt az 
Ő keze munkáját. Az én királyom az egyetlen, akinek 
semmilyen módon nem lehet megmérni mérhetetlen 
szeretetét. Semmilyen távcsővel vagy teleszkóppal nem 
láthatunk el gondoskodásának végső határáig. Nincs 
akadály, mely meggátolhatná, hogy kiöntse áldásait. 
Végtelenül erős. Egészen 
őszinte. Rendíthetetlenül 
kitartó. Mindhalálig ke-
gyelmes. Fenségesen ha-
talmas. Nem részrehajló, és 
irgalmas. 
Ő az én királyom. 
Ő Isten Fia. Ő a bűnösök 
megváltója. Ő a civilizáció 
középpontja. Egyedül Neki 
van élete magában. Egye-
nes. Egyedülálló. Összeha-
sonlíthatatlan. Példa nélkü-
li. Páratlan. Kiemelkedő. Ő 
a legnagyszerűbb fogalom 
az irodalomban. Ő a legki-
válóbb személyiség a filo-
zófiában. Ő a legfőbb prob-
léma a kritikai gondolko-
dásban. Ő a legalapvetőbb tanítás a történeti teológiá-
ban. Ő az igazi hit szükségességének megtestesítője. 
Ő az én királyom. 
Ő minden idők legnagyobb csodája. Ő minden jónak a 
legjava, amit csak el tudsz képzelni. Ő az egyetlen, aki 
képes minden szükségünket egyidejűleg betölteni. Erőt 
ad a gyengének. Megelégíti a megfáradtat. Elérhető a 
próbák idején. Együtt érez és megment. Ő a mindenható 
Isten, aki vezeti és őrzi az Övéit. Meggyógyítja a bete-
geket. Megtisztítja a leprásokat. Megbocsát a bűnösök-
nek. Felszabadítja az adósokat. Megszabadítja a fog-
lyokat. Megvédi az erőtleneket. Megáldja az ifjakat. Jól 
bánik a nyomorultakkal. Törődik az idősekkel. Megju-
talmazza a serényeket és felmagasztalja az alázatosakat. 
Ő az én királyom. 
Ismered Őt? Az én királyom az ismeret királya. Ő a böl-
csesség forrása. Ő a szabadulás kapuja. Ő a békesség 
ösvénye. Ő az igazságosság útja. Ő a szentség kövezete. 

Ő a dicsőség folyosója. Ő az erősek mestere. Ő a hódí-
tók kapitánya. Ő a hősök vezére. Ő a törvényhozók pa-
rancsnoka. Ő a győztesek őre. Ő a kormányzók kor-
mányzója. Ő a fejedelmek fejedelme. Ő a királyok Kirá-
lya és az uraknak Ura. 
Ő az én királyom. 
Az Ő birodalma szilárd. Ígérete biztos. Fénye felülmúl-
hatatlan. Jósága határtalan. Kegyelme örökké tartó. Sze-
retete sosem változik. Szava betölt.  Irgalma elég. 
Uralma igaz. Igája boldogító és terhe könnyű. Bárcsak 
leírhatnám Őt neked... de Ő leírhatatlan. 
Ő az én királyom. 
Ő felfoghatatlan. Legyőzhetetlen. Ellenállhatatlan. 
Hadd mondjam el, hogy az egeknek egei sem tudják 
magukba foglalni, sem az emberi értelem megmagya-

rázni. Nem tudod kiverni Őt 
a fejedből. Nem tud ki-
csúszni a kezeid közül. Nem 
tudod túlélni Őt, de élni sem 
tudsz nélküle. A farizeusok 
ki nem állhatták Őt, de kide-
rült, hogy meg nem állíthat-
ják Őt. Pilátus semmi hibát 
nem talált benne. A hamis 
tanúk ellene szóló vádjai 
nem egyeztek. Heródes nem 
tudta megölni. A halál nem 
tudta legyőzni, és a sír nem 
tudta fogva tartani. 
Ő az én királyom. 
Ő mindig volt és mindig 
lesz. Neki nem volt elődje 
és nem lesz utódja. Senki 
nem volt előtte és senki nem 

lesz utána. Nem vádolhatod semmivel és sosem fog le-
mondani. 
Ő az én királyom! 
Tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Minden hata-
lom az én királyomé. Beszélhetünk sötét erőkről, a fény 
erejéről, bioenergiáról, de végül egyedül Isten hatalma 
marad meg. Tiéd a hatalom. Így igaz. És Tied a dicső-
ség. Mi próbálunk magunknak tekintélyt, tiszteletet és 
dicsőséget szerezni, de minden dicsőség az Övé. 
Így van. Tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, örök-
kön-örökké. Mindörökké. Meddig? Mindörökkön-
örökké. Sőt még azután és azon túl is... 

Ámen. 
 

Mai Ige kiadvány Szöveg: SM Lockridge 

Közreadta: Zsigovicsné Éva 
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TALLÓZÓ 
 

Mire van szükségem? 
 
Vannak köztünk olyanok, akiknek abba kell hagyniuk 
az agyalást és meg kell tanulniuk cselekedni. Míg má-
soknak meg kell tanulniuk gondolkodni, mielőtt csele-
kednének. 

Vannak köztünk olyanok, akiknek abba kell hagyni-
uk a folytonos kérést és meg kell tanulniuk adni. Míg 
másoknak meg kell tanulniuk kérni, mielőtt állandóan 
csak adnának. 

Vannak köztünk olyanok, akiknek abba kell hagyni-
uk a sírást és meg kell tanulniuk mosolyogni. Míg má-
soknak meg kell tanulniuk sírni, nem csak folyton mo-
solyogni. 

Vannak köztünk olyanok, akiknek abba kell hagyni-
uk a folytonos konfrontálódást és meg kell tanulniuk 
megadni magukat. Míg másoknak meg kell tanulniuk 
konfrontálódni és nem kompromisszumokat kötni. 

Vannak köztünk olyanok, akiknek abba kell hagyni-
uk a várakozást és futniuk kell. Míg másoknak meg kell 
állniuk és várakozni. 

Vannak köztünk olyanok, akiknek önuralmat kell 
gyakorolniuk és összeszedettebbnek lenni. Míg mások-
nak lazítani kell, hogy ne szabályozzák le magukat foly-
ton. 

Isten elég hatalmas arra, hogy mindenkinek segítsen. 
Ereje határtalan, lehetősége korlátlan. Épp azon a pon-
ton fog velünk találkozni, ahol személy szerint szüksé-
günk van rá. 

Uram, segíts felfedeznem a csak rám jellemző hibát 
és hiányosságot. Azután segíts, hogy a Te erődet bátran 
segítségül hívjam. Megígérem, hogy együttműködök Ve-
led a felnőtté válás folyamatában. Bízom Benned, hogy 
a szükségeimet látod és gondoskodsz rólam. 

www.helyreallas.hu 
 
 

Böjte Csaba: Gondolatok a pénzről és a bankárokról 
 
Böjte Csaba ferences testvér megosztotta gondolatait a 
bankárokról, a pénzről – hogy ez a téma ne legyen 
újabb gyűlölködés, megosztottság forrása. 

– Minap egy társasággal találkoztam, amely nagyon 
vehemensen szidta a bankárvilágot, mely ugye „nya-
kunkra hozta ezt a nagy gazdasági krízist”. Megkérdez-
ték, hogy én mit is szólok ehhez a kérdéshez. Egy dara-
big hümmögtem, de aztán időt kértem és megígértem, 
hogy majd hozzászólok ehhez a kérdéshez egy kis el-
mélkedés után. 

Kezembe vettem a Szentírást, és arra próbáltam fi-
gyelni, hogy a mi Urunk, Jézus Krisztus mit tanít a 
pénzzel, a bankvilággal kapcsolatosan. Néhány szent-
írási rész ötlött különösebben is a szemembe: Jézus a ta-
lentumát elásó embernek azt mondja, hogy: „Te gonosz 
és lusta szolga! Ha tudtad, hogy aratok ott is ahová 
nem vetettem, és szüretelek onnan is ahová nem ültet-
tem, ezüstjeimet a pénzváltóknak kellett volna adnod, 
hogy ha megjövök, kamatostul kapjam vissza! Vegyétek 
csak el tőle a talentumot és adjátok oda annak, akinek 
tíz talentuma van! Mert akinek van, annak még adnak, 
hogy bővelkedjék; és akinek nincs, attól még azt is elve-
szik, amije van! Ezt a hasznavehetetlen szolgát pedig 
vessétek ki a külső sötétségre! Ott sírás lesz és fogcsi-
korgatás!” (Mt 25.) 

Ezek szerint a Mesternek nincs baja a bankárokkal, 
sem magával a pénzzel, sem az anyagi világgal. Végül 
is Isten teremtette az anyagi világot, még az aranyat is, 
mely bolygónkon is megtalálható, bár tudjuk ugyancsak 
Jézus Krisztustól, hogy: „Bizony, nagyon nehéz az Isten 
országába jutni azoknak, akik a vagyonban bíznak! 

Könnyebb a tevének átmenni a tű fokán, mint a gazdag-
nak bemenni Isten országába.” (Mk 10,17-30) 

Jézus nem haragszik a pénzzel foglalkozó emberek-
re, még azokat sem kerüli, akik csalnak. Betegnek kell 
az orvos! Csodálatos a történet Zákeussal: „Ezután Je-
rikóba ért (Jézus) és áthaladt rajta. Élt ott egy Zákeus 
nevű gazdag ember, aki fővámszedő volt. Szerette volna 
látni, hogy ki az a Jézus, de kistermetű lévén, nem lát-
hatta a sokaságtól. Ezért előre futott és felmászott egy 
vadfügefára, hogy lássa őt, mert arra kellett elmennie. 
Amikor Jézus odaért, felnézett, és így szólt hozzá: 
Zákeus, szállj le hamar, mert ma a te házadban kell 
megszállnom. Ekkor sietve leszállt, és örömmel befo-
gadta. Akik ezt látták, mindnyájan zúgolódtak, és így 
szóltak: „Bűnös embernél szállt meg.” Zákeus pedig 
előállt, és ezt mondta az Úrnak: „Uram, íme, vagyonom 
felét a szegényeknek adom, és ha valakitől valamit ki-
zsaroltam, a négyszeresét adom vissza neki.” (Lk 19:1-
8) 

Többször is elolvastam az egész részt, de Jézus nem 
kéri sehol ettől az embertől, hogy változtassa meg a 
munkahelyét, hagyjon fel a mesterségével. Egyszerűen 
csak annyit mond a megtért vámosnak: „Boldogság köl-
tözött ma ebbe a házba!” 

Jézus maga is elfogadta a pénzt, sőt az apostolok 
missziós csapatának még pénztárosa is volt: „Mivel Jú-
dás kezelte a pénzt, némelyek azt gondolták, hogy Jézus 
megbízta: „Vedd meg, amire az ünnepen szükségünk 
lesz”, vagy hogy adjon valamit a szegényeknek.” (Jn 
13,29) 
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Krisztus nem azt akarja, hogy pusztítsuk el a banká-
rokat a bankjaikkal együtt, hanem azt szeretné, hogy ők 
is - akárcsak mindenki más, az anyagi világot bátran 
használják, de ne legyenek annak rabjai. Isten nem azt 
akarja, hogy valakik ellen háborúzzunk, csak azt, hogy 
a szeretet, a jóság útján járva szabadon kövessük Őt. A 
pénz csak eszköz, és ezt is, akárcsak bármilyen más 
eszközt, lehet jóra is használni, de általa lehet hatalmas 
bukásba is sodródni. 

Szent Ferenc szellemében én azt tartom, hogy a pénz 
az ördög ganaja, és éppen ezért, ha adnak nekem belőle, 
arra is használom, amire való: szépen elterítem a „föl-
dön”. Igen elterítem, hogy egy-egy gyermek, vagy éle-
tet szolgáló intézmény jobban fejlődjön, haladjon, ki-

bontakozzon. Úgy gondolom, hogy akkor van baj, ha 
elkezdjük gyűjtögetni, halmozni, és az általa képviselt 
hatalommal megpróbálunk visszaélni. Ha valaki a sílé-
cen száguldva nagyot esik és összetöri magát, nem a sí-
eléssel van baj, hanem azzal az emberrel, aki tudás, ta-
pasztalat, óvatosság nélkül egy olyan sípályára merész-
kedett, hol magában és másokban kárt tett. Fontosnak 
látom ezeket a gondolatokat megosztani, hogy ne nyis-
sunk új frontot a gyűlöletnek, a haragnak, és, hogy 
egyes bankárok nyilvánvaló bűne miatt ne ítéljük el a 
pénzvilág minden szereplőjét. 

Kisebb testvéri szeretettel: Csaba testvér 
Forrás: Internet, közreadta: Ökrösné Margó 

 
 

A kút 
 

Sok éve ásta valaki… 
Az alját kővel rakta ki, 
Oldalán vaskos jó szagot 
Árasztó ácsolt oszlopok. 
Hét méter mély, és mintha lenn 
Összeszűkülne keskenyen. 
A mélyben ott látom vizét, 
Szurok sűrű, szurok sötét. 
De alászáll a faveder, 
Csobban, nem hallom csak neszét, 
Forrásvíz az, amit kimer, 
Velem iszik a Nap, a rét. 
S lám dehogy sűrű, dehogyis… 
Átlátszó, tiszta ez a víz, 
S már nem is fekete, 
Sem idefönn, sem odalenn. 
 

Elgondolkodtam; eleven 
Lelkem kútjával mi legyen? 
Akasszak-é rá lakatot, 
Hogy majd okosan valahogy 
Cseppenként merjem ki a friss vizet 
mely ott van legalól, 
Szóban is, szeretetben is 
adagolgassam fukarul? 
S higgyem, hogy engem e titok 
Száz évekig éltetni fog? 
 

Sok éve ásta valaki… 
Az alját kővel rakta ki, 
De korhad , málik fája már, 
S vizén riasztó békanyál. 
Környékét csánya verte fel, 
Száján, meg póknyál ezrivel. 

 

Pókok tanyáját rontva le 
Málasztva korhadt oszlopot 
Küldtem a vödröt oda le, 
Hol a komor víz vacogott 
A vödör csobbant, s hirtelen 
Micsoda bűz, micsoda szenny! 
 
Az őrt faggattam: Tudja-e, 
Mitől poshadt meg a kút vize? 
„Persze, hogy megposhadt, fiam, 
Bár mély és jó forrása van, 
De hát már nem jár a nép, 
Régóta nem merték vizét… 
Míg népünket itatja kút, 
Addig élhet csak, bizony úgy.” 
 
Én megértettem, hogy e vas- 
élettörvény mily igaz! 
Addig élsz csak, míg hívő nép 
Szomjazza lelked ihletét. 
Üdítő legyen, tiszta víz, 
Nem baj, bármely csekélyke is, 
Szabadon áradjon el itt, 
Ne zárd el soha útjait. 
Meregesd lelked italát, 
Ne titkold, töltsd ki, hadd igyák, 
S az életed perceivel 
Úgy bánj, hogy ne űzd soha el 
A szeretetet, az ihletet, 
Éld, merd ki, ahogy csak lehet! 

 
Ismeretlen szerző 

Közreadta: Ádány Mihályné Annuska
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(IMA)HÁZUNK TÁJÁN 
 

Visszajelzés a szolgálati kérdőívekkel kapcsolatban 
 

Az elmúlt hetekben volt lehetőség a gyülekezeti szolgá-
lati kérdőív kitöltésére. Köszönjük mindenkinek a vála-
szokat! Az eredményekről sokat beszélgettünk az elöl-
járó testvérekkel. Jó volt látni, hogy sokan nyitottak új 
szolgálatokra, sok beszélgetés indulhatott el a válaszok 
alapján. Ugyanakkor azt szeretném kérni, hogy, ha va-
laki most lemaradt a kérdőívről, vagy csak egyáltalán 
úgy érzi, hogy Isten indítja arra, hogy kapcsolódjon be 
egy szolgálatba, vagy éppen hogy fejezzen be egy szol-
gálatot, az ne várjon, bátran keresse meg az adott szol-
gálat vezetőjét vagy valamelyik elöljárót és egyeztessen 
vele a részletekről. 

Három területtel kapcsolatban szeretnénk konkrét 
visszajelzést adni: 

– Beteglátogatás és idős-látogatás: Sokan éreznek 
elhívást ezekre, jó volt ezt látni. Novák Péterné, Irén 
testvérnő szervezi ezt a szolgálatot, ő fog majd megke-
resni ez ügyben testvéreket, mindig az adott, látogatást 
kérő testvérhez illeszkedve. 

– Lelkigondozás: Erre is sokan éreznek elhívást. 
Nincs erre szervezett szolgálat, bízunk benne, hogy 
mindenki, aki lelkigondozással szolgálja Istent, az meg-
találja az erre vágyókat Lélek által. Van egy terület, 
ahol Isten nagyon jól tud használni mindenkit, akinek 
lelkigondozói elhívása van: a házicsoportok. Szeretnénk 
biztatni mindenkit, hogy, aki érez lelkigondozói elhí-
vást, az kezdjen el házicsoportba járni, akár kezdjen el 
egy új házicsoportot! Ott lehet bátorító mondatokat 
mondani a beszélgetés során, akár vezetni is a beszélge-
tést – illetve, ami sokszor a legfontosabb, hogy ott lehet 
hallgatni is, figyelmesen meghallgatva másokat. A 
házicsoportokról bővebb információt Fábián Sándor 
lelkipásztorunk illetve Ádány Mihály presbiterünk tud-
nak adni. 

– Bizonyságtétel és versmondás, meg úgy általá-
ban a vasárnap délelőtti szolgálatok: Sokat beszélget-
tünk erről az elmúlt hónapokban az elöljáróságban, il-
letve a szolgálatszervezőkkel. Most úgy működik ez a 
rendszer, hogy van minden vasárnap délelőttnek egy 
szolgálatszervezője, aki megkeres személyesen vagy te-
lefonon akár 10-15 embert is, mire lesznek néhányan, 
akik igent mondanak. Ez egyrészt a szolgálatszervező-
nek nagyon nehéz, rengeteg nemet, sok elutasítást kap. 
Ugyanakkor nem egyszerű azoknak sem, akiket megke-
res, például nekik is kínos, ha nemet kell mondaniuk. 

Kitaláltunk egy új rendszert, amit most kezdünk el 
tesztelni. Az a lényege, hogy jó előre beosztjuk a bi-
zonyságtevőket és versmondókat is, vasárnaponként 4 
embert. A szolgálatszervező feladata pedig nem az lesz, 
hogy próbáljon meg embereket beszervezni, hanem 
hogy az ő vasárnapjára beosztott emberekkel legyen 
kapcsolatban. Először is szól nekik, akár egy hónappal 
előre, hogy most ők vannak beosztva, ne is válaszolja-

nak semmit, csak kezdjenek el imádkozni és figyelni Is-
tenre. Legfeljebb amiatt szóljanak, ha már most tudják, 
hogy nem lesznek itt azon a vasárnapon, és akkor kere-
sünk helyettük mást. A szolgálatszervező is imádkozik 
értük, és aztán kérdezgeti őket az adott vasárnap köze-
ledtével, hogy mi újság, helyezett-e Isten az adott szol-
gáló szívére valamit. Így a bizonyságtevő is hetekig 
tudja keresni Isten akaratát, odafigyel az Isten-
élményeire, illetve aki verset mond, ő is hosszabban 
tudja a Lélek vezetését kérni, hogy mit válasszon. És 
aztán lehet, hogy mind a 4 ember azt mondja, hogy 
igen, Isten a szívemre helyezett valamit, szeretnék majd 
mikrofonhoz állni. És persze az is előfordulhat, hogy 
egy ember sem érez indítást Istentől, lehet, hogy nem 
lesznek aznap délelőtt szolgálatok, de ezt is tudjuk a 
Lélek által elfogadni. 

Persze továbbra is lehetőséget adunk bárki másnak a 
szolgálatra. Ha valakivel történik valami Isten-élmény, 
és szeretne bizonyságot tenni, azt tudja megkeresni a 
szolgálat-szervező: az ő nevük ki van írva a belső fali-
újságon is, és a Mannában is megtalálható. Meglátjuk 
még, hogy működik ez az új rendszer, egyelőre bizako-
dóak vagyunk, hogy ez egy jó irány. 

Ha bárkinek kérdése van a szolgálati kérdőívvel 
vagy bármi más elhangzottal kapcsolatban, az bátran 
keresse meg bármelyik elöljárót. 

Néhány érdekesség a szolgálati kérdőívvel kap-
csolatban: 

Simonné Pap Viola segített az adatok rögzítésében 
és feldolgozásában, ezúttal is köszönjük neki! Vió na-
gyon jól ért az elemzéshez, például ő fedezte fel, hogy 
több férfi érez elhívást a rendszeres imatámogatásra, 
mint nő. (Azt is kimutatta, bár eddig is sejtettük, hogy 
több nő érez elhívást a főzés/sütés szolgálatára; és több 
férfi érez elhívást a technológiai szolgálatokra.) 

Tíz válaszadó is jelezte, hogy szívesen vállalna több 
szolgálatot, mindannyian fiatalok. Mindössze 1 válasz-
adó írta azt, hogy túl sok mindent végez most, szeretne 
valamit leadni – vele már elindult erről egy beszélgetés, 
látszik a megoldás. 

Valószínűleg az első válaszadó, aki már végzett is új 
munkát a kérdőív miatt, Ádány Anna volt: ő március 
23-án próbálta ki magát sikeresen a gyerekvigyázás 
szolgálatában, amire érezte Isten hívását. 

Balázs Enikő volt az első szolgálatszervező, aki már 
az új, tesztelés alatt álló módszerrel szervezett szolgála-
tot. Neki tetszett az új módszer, segítette őt. Vicces, Lé-
lek általi tévedés, hogy „Bodó Dani” helyett „Boda Da-
ni”-t írtam neki... Megkereste Danit, aki jelezte, hogy 
aznap nem tud jönni, ezért megkereste az elírás miatt 
Boda Gabót is, aki pedig emiatt énekelt egy nagyon jót 
a gyülekezetnek. 

Sonkoly Tamás 
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Az istentiszteleti szolgálatok beosztása április–június 
 
„Igazságosságodat nem rejtem el szívemben, elmondom a te hűségedet és segítségedet; nem titkolom el 
kegyelmedet és igazságodat a nagy gyülekezetben.” (Zsolt 40,11) 
 

Dátum nap Szolgálatszervező Tervezett program Téma 
de (Uri Erika) Úrvacsora Jézus célja 6. 
du Nagy Péter Csoportbeszélgetés  
de Gyöngyösi 

Jánosné 
Határtalan öröm (Lk 19:28-40) 13. 

du Nagy Jánosné 

Virágvasárnap 
 
Gyerekklub  

18. du Fábián Sándor Nagypéntek A megölt király 

de Jézus beigazolódott szavai  20. 
du 

Zákány Etelka Húsvét 
Áhítat szerint 

de  Áhítat szerint 

Április 

27. 
du 

Uri Melinda 
Kamaraerdő  

de  Úrvacsora  Áhítat szerint 4. 
du Bibliakör Anyák napja  
de A család szerepe Isten tervében 11. 
du 

Balázs Enikő  
Áhítat szerint 

de Fábiánné B. Zsu-
zsanna 

 Isten formált bennünket (Zsolt 
71,1-6) 

18. 

du Uri Erika Kamaraerdő  
de Nagyné Kalán Éva  Bízd az Úrra családodat! 

Május 
 

25. 
du Énekcsoport/ Boda 

Gábriel 
  

de  Úrvacsora Áhítat szerint 1. 
du Sonkoly Tamás Csoportbeszélgetés  
de Ki a Szentlélek 1.? 8. 
du 

Balázs Enikő Pünkösd, 
Énekkari záró Ki a Szentlélek 2.? 

de Nagyné Kalán Éva Bibliaköri évzáró? Tanulni élethosszig 15. 
du Ádány Ferenc Kamaraerdő  
de Buzdítsátok egymást! 22. 
du 

Sonkoly Eszter  
Gyerekklub? Áhítat szerint 

de Isten dicsőítésének szerepe 

Június 

29. 
 du 

  
Áhítat szerint 

 
 
 
 
 

Ki sétálna fel egy dombra odaadó zsoltárokat énekelve brutális halálának estéjén? 
Az, akire ma emlékezem. 

Ki izzadna inkább vért, minthogy feladjon engem? 
Az, akire ma emlékezem. 

Ki hagyná, hogy inkább bőrét tépje a római korbács, csak hogy örökkévalóságot tölthessen velem? 
Az, akire ma emlékezem. 

Ki halna meg inkább némán, félreértve, egyedül, hogy bizonyítsa irántam való szeretetét? 
Az, akire ma emlékezem. 

Ki adna fel egy tiszta, igaz életet, bízva bennem, hogy megtalálom a hozzá vezető utat a korokon át? 
Az, akire ma emlékezem. 
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GYERMEKOLDAL 
 

Kedves Gyerekek! 
 

Az év első rejtvényeinek helyes megoldásait és a színe-
zéseket a lépcsőházi táblán láthatjátok. Akik jutalomban 
részesülnek: Ádány Zsófia, Boda Zsolt, Fábián Adél, 
Gáspár és Sebestyén, Kiss Máté, Tarsoly Barnabás, Uri 
Benjámin és Zsigovics Dorina. 

Most pedig következzenek az új feladatok, amelye-
ket a szokásos módon, Isten előtti jó lelkiismerettel, és 
ha nagyon szükséges, akkor egy kis szülői segédlettel 
oldjatok meg. Megfejtéseiteket május 31-ig dobjátok 
be a szokásos dobozba. Minden gyermek, aki jól dol-
gozott, jutalmat kap. 

 

Boldog születésnapot! 

 

Szeretettel köszöntjük a már-
ciusi-áprilisi szülinaposokat! 

Soltész Villő (márc. 9.) 
Veress Hanna (márc. 9.) 
Soltész Illés (márc. 26.) 
Egyed-Kiss Márk (ápr. 18.) 

 

Óvodások (7 év alatt) 
Ezen a képen az Úr Jézust láthatjátok, aki virágvasárnap szamárháton vonult be Jeruzsálembe. Színezzétek ki a ké-
pet, majd kivágva dobjátok be a szokásos dobozba! 
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Kis- és nagy iskolások (7 év felett) 
Töltsétek ki a sorokat Máté evangéliumából, a Károli fordítás szerint, és írjátok a vonalra a megfejtést! Ha elké-
szültetek, írjátok rá a neveteket, és dobjátok be a rejtvényt a szokásos dobozba! 
 
 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.
 

 

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.
 

1. Mi szólalt meg Péter tagadása 
előtt? (Mt 26,34) 
2. Mit tagadtak a szadduceusok? 
(Mt 22,23) 
3. Hányszor tagadta meg Péter Jé-
zust? (Mt 26,34) 
4. „Szeresd ……….., mint maga-
dat.” (Mt 22,39) 
5. Mi tett tálentumával az egy 
tálentumos? (Mt 25,25) 
6. Hány tálentuma lett az öt 
tálentumosnak? (Mt 25,20) 
7. Hány lány nem vitt magával 
olajat? (Mt 25,3) 
8. „Múljék el tőlem e ……… .” 
(Mt 26,39) 
9. Ki elé ment a tíz szűzlány? (Mt 
25,1) 
10. Mikor érkezett meg, akit a 
szűzek vártak? (Mt 25,6) 
11. Hol gyötrődött Jézus elfogatása 
előtt? (Mt 26,36) 
12. Ki árulta el Jézust? (Mt 26:47-
48) 
13. Ki jött szembe az üres sírtól az asz-
szonyokkal? (Mt 28,9) 
14. Mit tett Péter, miután megtagadta 
Jézust? (Mt 26,75) 
15. Ki volt a helytartó Jézus elfoga-
tásakor? (Mt 27,2) 
16. Ki szólt Jézus érdekében a 
helytartónak? (Mt 27,19) 
17. Hogy hívták Jézus korában a 
főpapot? (Mt 26,57) 
18. Mit kaptak az őrség tagjai hazug-
ságukért? (Mt 28,12) 
19. Kit bocsátottak szabadon Jézus 
helyett? (Mt 27,16) 
20. Az ő sírboltjába temették Jé-
zust. (Mt 27,57) 
21. Mit tett Júdás az árulása után? 
....... magát (Mt 27,5) 
22. Koponya helyet jelent. (Mt 
27,33) 
23. Ebből fonták Jézus koronáját. 
(Mt 27,29) 

 

24. Ezt adták Jézusra csúfolásként. (Mt 27,28) 
25. Hány ezüstöt kapott Júdás az árulásért? (Mt 27,3) 
26. Ki adta tudtára az asszonyoknak a feltámadást? (Mt 28,2) 
27. Ki mondta: Bizony Isten Fia vala ez! (Mt 27,54) 
28. Hány óra hosszat volt sötétség? (Mt 27,45) 
29.Ki vitte Jézus keresztjét? Czirénei ……… (Mt 27,32) 
 
Megfejtés: ………………………………………………………………………………………………………… 
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SZÜLETÉSNAPOSOK 
 

 

 
 

Szeretettel köszöntjük 
márciusban született 

testvéreinket! 

Baranyai Jánosné 
(márc. 1.) 
Ádány Anna 
(márc. 4.) 
Fábiánné B. Zsuzsa 
(márc. 9.) 
Zsigovics Virág 
(márc. 9.) 
Illés Károlyné 
(márc. 10.) 
Ádány Balázs 
(márc. 11.) 
Galambos Sándorné 
(márc. 11.) 
 

Ádány Rebeka 
(márc. 12.) 
Kiss Pál (márc. 13.) 
dr. Novák Péterné 
(márc. 15.) 
Simonné Pap Viola 
(márc. 17.) 
Kristóf Róbert 
(márc. 18.) 
Pomázi Lászlóné 
(márc. 20.) 
Simon Ildikó 
(márc. 25.) 

„Boldog ember az, aki nem jár gonoszok tanácsán, bűnösök út-
ján meg nem áll, és csúfolódók székében nem ül, hanem az Úr 
törvényében van gyönyörűsége, és az ő törvényéről gondolkodik 
éjjel és nappal.” (Zsolt 1,1-2) 
 
Hasznos dolog kikerülni életünkben minden gonosz, hamis és ké-
tes utat, mert súlyos következményekkel jár a törvényszegés. Az 
Úr törvényének megtartása gyönyörűséges, és életünk további 
menetét jó irányba tereli. 

Ha Isten Igéjének helye van életetekben, és az Ige elvei sze-
rint éltek, akkor a benne lévő ígéretek megvalósulnak. Kezetek 
munkáját megáldja, virágzó lesz életetek. Uzziás királynak amíg 
az Urat kereste, jó előmenetelt adott Isten. (2Krón 26,5) 

Kívánom, hogy legyetek képesek bölcsen intézni az élet dol-
gait, és amit tesztek, az Úr tegye áldottá! 
 

Lukács Edit 

 

Szeretettel köszöntjük 
áprilisban született testvéreinket! 

Szabó Sándorné  
(ápr. 3.) 
Bányai Jozefina 
(ápr. 4.) 
Boda Péter 
(ápr. 4.) 
Uri Ildikó 
(ápr. 6.) 
Nagy Lajos 
(ápr. 8.) 
Ádány Ferencné 
(ápr. 10.) 
 

Tokaji Istvánné 
(ápr. 14.) 
Ádány Orsolya 
(ápr. 15.) 
Simon Erika 
(ápr. 21.) 
Lippai Gábor 
(ápr. 25.) 
Zákány Csaba 
(ápr. 26.) 
Juhász Béla 
(ápr. 28.) 
Sztasák Mihály 
(ápr. 30.) 

„Nem tudjátok, hogy testetek a bennetek lakozó Szentlélek temp-
loma, akit Istentől kaptatok? Nem tudjátok, hogy nem vagytok a 
magatokéi?” (1Kor 6,19) 
 
Aki Istentől született, az az Ő tulajdona, nem élhet függetlenül 
Tőle. A Teremtő nagy gonddal adott életet minden embernek, 
ezért el kell számolnunk testünkkel, mert Ő adta. Azt mondja az 
Ige, hogy dicsőítsük Istent testünkben, lelkünkben és szelle-
münkben, mert ezek mind Istenéi. (1Kor 6,20) Nagy árat fizetett 
értünk, van miért dicsérnünk Őt. Az Örökkévaló meg akar dicső-
ülni az élet minden területén, az egyszerű, mindennapos földi te-
endőinkben is. (1Kor 10,31) Jelentsétek ki bátran, hogy testetek a 
Szentlélek temploma, melyet Jézus vére megváltott, megtisztított 
és megszentelt. Bánjatok testetekkel felelősen és fogadjátok el. 
Örüljetek annak, hogy Isten munkálkodik bennetek! 

Lukács Edit
 

Gyülekezeti alkalmak 
− Vasárnap: 

9,15 óra: imaóra, gyerekek-
nek bibliakör, tinédzserek-
nek Palacsintázó 
10 óra: Istentisztelet 
17 óra: Istentisztelet 

− Csütörtök: 18,30 óra: Bibliaóra 
− Péntek: 18 óra: 

Ifjúsági alkalom 

Minden hónap második vasárnap-
ján a délelőtti istentisztelet után 
Közösségi Vasárnap: kávé, tea, sü-

temény és lelkes testvéri beszélge-
tések. 

Minden hónap harmadik vasárnap-
ján a délutáni istentiszteletet a Ka-
maraerdei Idősek Otthonában tart-
juk. 

Betegeink 
Bányai Jozefa 
Egyed Ferencné 
Kiss Gyula 
Pomázi Lászlóné 
Simon Lászlóné 
Szabó Sándorné 

„Mert örülünk, ha mi erőtlenek 
vagyunk, ti pedig erősek vagytok. 
Könyörgünk a ti épülésetekért.” 
(2Kor 13,9) 

 
Gyászhír 

Életének 84. évében, hosszantartó 
betegség után hívta haza az Úr Gu-
lyás Józsefné Saci nénit. Életéről 
megemlékezést a következő lap-
számban olvashatnak a testvérek. 

 

Felelős szerkesztő: Ádány Judit  Olvasószerkesztő: Kolozs Nagy János  Korrektor: Ádány Szilvia 
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