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A szent maradék 
 
Mi ajándékba kaptuk az időt, 
mint az ötezrek azt az öt kenyeret, 
amiből maradt még tizenkét kosár, 
miután ők már ettek eleget. 
 
Nos ,úgy-ahogy leéltük életünket 
egészen eddig a mai napig, 
örömünkből furcsa döbbenet lesz, 
mint mikor látni kezdünk valamit, 
ami eddig is szemünk előtt volt, 
csak nem akartunk törődni vele, 
mert az élet végtelennek tűnik, 
ameddig csupa szín az eleje. 
 
…lábunkban nagy futások remegése, 
orrunkban szúr egy régi halk sírás, 
sok örömünknek volt bűn-gyökere 
túltengő önérzet, hangoskodás… 
– Alkalmankénti felbuzdulásból 
lett-e valóság valami kevés? 
Csalhatatlan érveléseinknek 
mekkora része volt kár és szemét? 
 
Mi ajándékba kaptuk az Időt, 
és mohón faltuk, mint a kenyeret, 
ami még maradt, csak az a miénk, 
mert hozzátennünk semmit sem lehet! 
De azt igen, hogy átadjuk Annak, 
Akitől kaptuk. 
Ha lehet ma még! 
Ha úgy-ahogy leéltük életünket, 
hadd legyen most már szent a maradék! 

 
Lukátsi Vilma 

 
 

 

 
 

„Hiszen kegyelemből van üdvösségetek hit által, és ez 
nem tőletek van: Isten ajándéka; nem cselekedetekért, 
hogy senki se dicsekedjék.” (Ef 2:8-9) 
 

 

500 éve volt a reformáció... 
 nem sok az egy kicsit? 

 
Azt hiszem, a világ szinte minden protestáns újságjában erről 
szól a januári kiadás: Luther Mártonnal 1517-ben történt meg 
az, hogy Isten elindította általa a reformációt, a keresztyénség 
megújulását. 

A fütyörésző ablakmosó és a dühös lelkipásztor  

Egy lelkipásztor mesélt nemrég egy saját, belső reformációjá-
ról. Egy időben nagyon keményen dolgozott, hogy a gyüleke-
zete jól működjön, és észre sem vette, hogy közben ebben 
mennyire megsavanyodott. A szemfelnyitó az volt számára, 
amikor egy nap úgy ment be a gyülekezeti irodájába, hogy el-
sétált egy fütyörésző ablakmosó férfi mellett. Maga számára is 
meglepő mértékben dühbe gurult. Nem szólt neki semmit, de 
magában nagyon puffogott: „Miért fütyörészik itt ez az alak? 
Isten házának az ablakait mossa, ez óriási megtiszteltetés! Nem 
fütyörésznie kéne, hanem annyira jól és keményen dolgoznia, 
hogy inkább nyögjön  a fájdalomtól és szenvedjen a szolgálat 
terhétől... pont mint... én.” Ezen a ponton jött rá, hogy mennyi-
re egészségtelenül gondolkozik a szolgálatról, és hogy már 
nem örömmel, Isten ereje által végzi az egészet. Rájött, hogy 
megújulásra, reformációra van szüksége. 

Otthon mikor volt utoljára reformáció? 

Igazából nem is akarok a reformációról írni: persze örülök ne-
ki, hogy megtörtént, de bosszant, ha csak a múlt nagyságán 
merengünk. Engem inkább az ablakmosós történet érdekel, 
mármint hogy 2017-ben mit alkalmazhatunk a reformáció 
eszméjéből. Óriási dolog volt, hogy Luther Mártonék megkér-
dőjeleztek egy 1500 év alatt szép lassan kialakult rendszert,  
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rossz szokások egész kultúráját.  Vajon én mennyire 
kérdőjelezem meg az életem évei alatt kialakult rossz 
beidegződéseimet, hibás gondolkodásomat? Egyáltalán 
lehetséges megváltozni, reformálni? Az ablakmosóval 
találkozó lelkipásztornak hogyan sikerül az évek alatt 
belső értékévé tett szenvedős-szolgálat eszméjén változ-
tatnia? 

Vakfoltos vagyok 

Szerintem nem azért nem vagyunk tökéletesek és jézusi 
jelleműek, mert nem akarunk azok lenni, hanem sokkal 
inkább azért, mert nem is vesszük észre, hogy min kel-
lene változtatnunk. Vakfoltjaink vannak. Amikor két 
autó egymás mellett halad, de az egyik pont nem látja a 
másikat sem a tükörből, sem az ablakból, akkor beszé-
lünk vakfoltról, ami csúnya balesetek okozója tud lenni. 
Természetesen aki most ezt olvassa, azt gondolja: 
„Igen, ismerek egy csomó embert, akik nincsenek tisz-
tában a saját hibáikkal. Szerencsére nekem nincsenek 
vakfoltjaim.” A legelterjedebb vakfolt az, hogy azt hi-
szem, nincsenek vakfoltjaim.  

Hogyan lehet lemosni egy vakfoltot? 

Luther nem volt tökéletes, aki elolvasgatja az életét, az 
biztosan belátja ezt. Viszont abban különleges volt, 
hogy nem engedte, hogy megkeményítse a szívét a ko-
rabeli kultúra és szokások, illetve a saját rutinja. Azért 
tudta felismerni és megkérdőjelezni az egyház korabeli 
állapotát, mert belülről kezdte: először a saját állapotát 
kérdőjelezte meg. Feljegyzésekből tudjuk, hogy bár so-
kat böjtölt és imádkozott, nem talált békét Istennél, és 
nyomasztották a bűnei. Próbált sok jót tenni, de érezte, 
hogy ez így nem működik. Amikor ilyen szívvel kezdte 
el a Biblia tanulmányozását, új értelmet nyertek neki a 
kegyelemről és bűnbocsánatról szóló igeversek. Rájött, 
hogy neki személy szerint is erre van szüksége, és min-
denki másnak is ez segíthet a békesség megtalálásában: 
a megváltást elfogadni és nem kiérdemelni kell. 

Nekem sem kell tökéletesnek lennem ahhoz, hogy 
felfedezzek az életemben egy vakfoltot, egy hibás gon-
dolkodásmódot. Elég az, ha nem keményítem meg a 
szívemet, hanem ha valamit Isten a lelkemre terhel, ak-
kor nemcsak legyintek, hanem azt nagyon is komolyan 
veszem, foglalkozom vele. 

Semmit sem ér egy vakfoltokról szóló írás személyes 
példa nélkül 

Nemrég beszélnem kellett a munkahelyemen valakivel. 
Pár nappal előre már tudtam, hogy beszélgetni fogunk, 
és nem volt hozzá semmi kedvem, inkább tartottam at-
tól, hogy az illető mit szeretne majd. 

Aznap délelőtt kifejezetten rosszul éreztem magam: 
a düh és a félelem árnyéka vetült rám, miközben dol-
gozni próbáltam. Egy ponton felsóhajtottam: hát mi ba-
jom van? Mitől vagyok ilyen ideges? Úgy döntöttem, 
hogy nem hessegetem el ezt az érzést, hanem Isten elé 
viszem: imádkoztam, hogy szóljon hozzám. 

És ő szólt. Rájöttem, hogy tele vagyok előítéletek-
kel, és szinte már előre veszekszem az illetővel; bár 
még nem is érvelt semmi mellett, de már fogalmazom 
az ellenérveket. Előítéletes vagyok? Én? Nem így isme-
rem magamat... de ahogy töprengtem, rájöttem, hogy 
valóban ez a helyzet. Találtam egy vakfoltot. Ahogy ez 
világos lett, már könnyű volt a következő lépés: Kértem 
Istent, hogy ezek helyett az érzések helyett töltsön be a 
szeretetével. Végül úgy tudtam leülni erre a beszélge-
tésre, hogy az illető nem a kimondatlan előítéleteimet 
érezhette meg, hanem valóban tiszta lappal indult, és 
így mindkettőnknek sokkal jobb volt ez a beszélgetés. 

Az Imádkozás Éve 

Ádány Misi mondta az óévi igehirdetésében, hogy 2017 
legyen Az Imádkozás Éve a gyülekezetünkben. Tetszik 
ez a gondolat, és nemcsak azért, mert hiszek benne, 
hogy az imának óriási hatalma, szellemi jelentősége 
van. Nem azért kéri Isten, hogy imádkozzunk sokat, ér-
zelmekkel és értelemmel, mert csak akkor működik az 
ima, ha „megüt egy bizonyos szintet”. Sokkal inkább 
azért, mert az ima intenzitásából derül ki, hogy mennyi-
re gondolom komolyan, mennyire vagyok kétségbeesett 
és Isten megoldására sóvárgó. Ha a szívemet átjárják 
ezek az érzések, akkor Isten tud szólni hozzám, rá tud 
mutatni a vakfoltjaimra is, és tud segíteni, hogy refor-
máció induljon el a saját szívemben és a körülöttem 
élők szívében. Ennél jobb nem történhetett 500 éve, és 
nem történhet idén sem – kérjük Istent most, hogy mu-
tassa meg és mossa le a vakfoltjainkat! 
 

Sonkoly Tamás 
 

VELÜNK TÖRTÉNT 
 

Újra Kamaraerdőn 
 
Idén karácsonykor az eddigi gyakorlat szerint a kama-
raerdei karácsonyi alkalmon az énekkar énekelt. Mint 
jelenlegi énekkarvezető, nekem is ott volt a helyem. 
Furcsa helyzetbe kerültem, mivel dédnagymamám is 
ennek az otthonnak a lakója volt egészen 5 évvel 
ezelőttig, amikor elhunyt. Különleges kapcsolatunk volt 

Mamával – gyerekként furcsa volt, hogy Anyának is 
van nagymamája. Minden alkalommal nagy szeretettel 
és lelkesedéssel várta a dédunokákat – engem mindig 
Macának szólított.  Sokszor nem akaródzott megláto-
gatni, mert egy gyereknek az idősek otthona nyomasztó 
és furcsa hely: tele volt idős emberekkel, mások voltak 
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a szagok, a légkör, így sokszor nyavalyogtunk, hogy 
menni kell. Felnőtt fejjel már kicsit más ez… A sok 
édesség és ropogtatnivaló azért általában elég erős mo-
tiváció volt, bár egy idő után ezek mennyisége lecsök-
kent a szülői szigor hatására.  Nagyon szeretett min-
ket, Anyát félig-meddig ő nevelte fel, így még különle-
gesebb volt az ő kapcsolatuk. Apát is nagyon szerette, 
jó volt látni, hogy milyen a viszonyulása a „kívülről 
jött” családtaghoz – 
nagyon sokan tanul-
hatnának tőle. Halá-
la előtt nem sokkal 
combnyaktörést 
szenvedett, és pár 
napig kórházban 
volt, ahol meg tud-
tam még látogatni. 
Akkor láttam utoljá-
ra, megrázó ebbe be-
legondolni. Isten ke-
gyelme volt, hogy 
még egyszer láthat-
tam, mielőtt elhunyt, 
jó volt látni, hogy a humora akkor sem hagyta el, ami-
kor kiszolgáltatott volt és nyilván fájdalmai is voltak. 
Sokszor panaszkodott, de mindig volt benne egyfajta 
Hofi Gézás keserédesség, és soha nem sajnáltatta ma-
gát. Nagyon kedves emlékeket őrzök róla. 

Mivel rendszeresen látogattuk őt, nagyon is ismerős 
voltam Kamaraerdő felé, de azóta még a környékre sem 
mentem/mentünk, mivel a halála óta nem volt arra dol-
gunk – de kerültük is szerintem… Tehát elég vegyes ér-
zelmekkel kanyarodtam arrafelé a kocsival, nem tud-
tam, hogyan fog érinteni az öt év utáni látogatás. 

Az alkalom előtt egy rövid próbát beszéltünk meg az 
énekesekkel, de mire kezdtük a próbát (fél órával kez-

dés előtt), már gyakorlatilag mindenki ott volt, aki el 
akart jönni az otthon lakói közül – így hát előttük pró-
báltunk. Amikor elkezdtünk énekelni, mintha mindenki 
koncertre jött volna – csendben és örömmel nézték és 
hallgatták éneklésünket a jelenlevők. Egy értelmileg sé-
rült hölgy mellett álltam vezénylés közben – igyekez-
tem nem kitakarni előle kis kórusunkat –, így odébb áll-
tam, és közben vettem észre, hogy széles mosollyal az 

arcán, örömmel „ve-
zényelt” velem. Na, 
akkor teljesen elpá-
rolgott belőlem a ket-
tősség, és úgy érez-
tem, hogy okkal kel-
lett ma nekem is ide-
jönnöm. Valamit 
kaptak az ott lakók 
abból, amit hoztunk 
nekik – aktívan részt 
vettek ezen a külön-
leges istentiszteleten, 
és hiszem, hogy a 
sok szép ének és az 

igehirdetés is hintett el bennük magokat. 
Nem voltunk sokan, nem énekeltünk különösebben 

nehéz és látványos énekeket, de tudtuk és tudjuk is, 
hogy nem ez a lényeg.  Amit vittünk, szívből és sze-
retettel vittük, és ezt tudták és érezték a jelenlevők – 
még egy olyan ember is, akiről nem is gondolnánk, 
hogy a lelke mennyi mindent tud kapni, noha az értelme 
sérült. Ez az alkalom számomra meglepő volt – egy-
részt én is kimondottan jól éreztem magam korábbi el-
képzeléseim ellenére, másrészt a hitem abban, hogy Is-
ten ezek között az emberek között is tud változásokat 
véghezvinni és életeket megújítani, megerősödött. Kö-
szönöm ezt az élményt és bátorítást! 

Kalla Szilvi 
 

(IMA)HÁZUNK TÁJÁN 
 

Karácsony és szilveszter az imaházban 
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BOLDOG újévet! 
 
Ha boldog akarsz lenni, akkor kövesd Isten igéjét, amely bemutatja, hogy milyen út vezet a boldog-
sághoz! 
(A bibliai keresőprogram szerint a Károli fordításban 118 találat van a boldog szóra, ebből válogattunk.) 
 
„Boldog vagy Izráel! Kicsoda olyan, mint te? Nép, akit 
az Úr véd, a te segítségednek pajzsa, és aki a te dicső-
ségednek fegyvere!” (5Móz 33,29) 
 

„Íme, boldog ember az, akit Isten megdorgál; azért a 
Mindenhatónak büntetését meg ne utáljad!” (Jób 5,17) 
 

„Boldog ember az, aki nem jár gonoszok tanácsán, bű-
nösök útján 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) 
 

„Boldogok mindazok, a kik ő benne bíznak!” (Zsolt 
2,12) 
 

„Boldog az, akinek hamissága megbocsáttatott, vétke 
elfedeztetett. Boldog ember az, a kinek az Úr bűnt nem 
tulajdonít, és lelkében csalárdság nincsen.” (Zsolt 32,1-2) 
 

„Boldog nép az, a melynek Istene az Úr, az a nép, a me-
lyet örökségül választott magának.” (Zsolt 33,12) 
 

„Érezzétek és lássátok meg, hogy jó az Úr! Boldog az 
az ember, aki ő benne bízik.” (Zsolt 34,9) 
 

„Boldog ember az, aki az Úrba vetette bizodalmát, és 
nem fordul a kevélyekhez és a hazugságra vetemedet-
tekhez!” (Zsolt 40,5) 
 

„Boldog, aki a nyomorultra gondol; a veszedelem nap-
ján megmenti azt az Úr.” (Zsolt 41,2) 
 

„Boldog az, akit te kiválasztasz és magadhoz fogadsz, 
hogy lakozzék a te tornácaidban.” (Zsolt 65,5) 
 

„Boldogok, akik lakoznak a te házadban, dicsérhetnek 
téged szüntelen! Boldog ember az, akinek te vagy erős-
sége, s a te ösvényeid vannak szívében.” (Zsolt 84,5-6) 
 

„Seregeknek Ura! Boldog ember az, aki bízik benned.” 
(Zsolt 84,13) 
 

„Boldog nép az, amely megérti a kürt szavát; a te or-
cádnak világosságánál jár ez, oh, Uram!” (Zsolt 89,16) 
 

„Boldog ember az, akit te megfeddesz Uram, és a kit 
megtanítasz a te törvényedre.” (Zsolt 94,12) 
 

„Boldog, aki megtartja a törvényt, és igazán cselekszik 
minden időben.” (Zsolt 106,3) 
 

„Boldog az az ember, aki féli az Urat, és az ő parancso-
lataiban igen gyönyörködik.” (Zsolt 112,0) 
 

„Boldogok, akiknek útjuk feddhetetlen, a kik az Úr tör-
vényében járnak. Boldogok, a kik megőrzik az ő bi-
zonyságait, és teljes szívből keresik őt.” (Zsolt 119,1-2) 
 

„Íme, az Úrnak öröksége, a fiak; az anyaméh gyümöl-
cse: jutalom. Mint a nyilak a hősnek kezében, olyanok a 
serdülő fiak. Boldog ember, a ki ilyenekkel tölti meg 
tegzét; nem szégyenülnek meg, ha ellenséggel szólnak a 
kapuban.” (Zsolt 127: 3-5) 
 

„Mind boldog az, aki féli az Urat; aki az ő útjaiban jár! 
Bizony, kezed munkáját eszed! Boldog vagy és jól van 
dolgod.” (Zsolt 128:1-2) 
 

„Boldog nép az, amelynek így van dolga; boldog nép 
az, amelynek az Úr az ő Istene.” (Zsolt 144,15) 
 

„Boldog, akinek segítsége a Jákób Istene, és reménysé-
ge van az Úrban, az ő Istenében;” (Zsolt 146,5) 
 

„Boldog ember, aki megnyerte a bölcsességet, és az 
ember, a ki értelmet szerez. …Életnek fája ez azoknak, 
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a kik megragadják, és akik megtartják boldogok!” (Péld 
3:13,18) 
„Boldog ember, aki hallgat engem, az én ajtóm előtt 
virrasztván minden nap, az én ajtóim félfáit őrizvén.” 
(Péld 8,34 ) 
 

„Aki megutálja az ő felebarátját, vétkezik; aki pedig a 
szegényekkel kegyelmességet cselekszik, boldog az!” 
(Péld 14,21) 
 

„Aki figyelmez az igére, jót nyer; és aki bízik az Úrban, 
oh, mely boldog az!” (Péld 16,20) 
 

„Boldog ember, aki szüntelen retteg; aki pedig megke-
ményíti az ő szívét, bajba esik.” (Péld 28,14) 
 

„Mikor nincs mennyei látás, a nép elvadul; ha pedig 
megtartja a törvényt, oh, mely igen boldog!” (Péld 
29,18) 
 

„S azért vár az Úr, hogy könyörüljön rajtatok, és azért 
felséges ő, hogy megkegyelmezzen néktek, mert az íté-
let Istene az Úr; boldogok mindazok, akik Őt szolgál-
ják.” (Ézs 30,18) 
 

„Boldog ember, aki ezt cselekszi, és az ember fia, aki 
ahhoz ragaszkodik! Aki megőrzi a szombatot, hogy 
meg ne fertőztesse azt, és megőrzi kezét, hogy semmi 
gonoszt ne tegyen.” (Ézs 56,2) 
 

„Boldogok a lelki szegények: mert övék a mennyeknek 
országa. 
Boldogok, akik sírnak: mert ők megvigasztaltatnak. 
Boldogok a szelídek: mert ők örökségül bírják a földet. 
Boldogok, akik éhezik és szomjúhozzák az igazságot: 
mert ők megelégíttetnek. 
Boldogok az irgalmasok: mert ők irgalmasságot nyer-
nek. 
Boldogok, akiknek szívük tiszta: mert ők az Istent meg-
látják. 
Boldogok a békességre igyekezők: mert ők az Isten fia-
inak mondatnak. 
Boldogok, akik háborúságot szenvednek az igazságért: 
mert övék a mennyeknek országa. 
Boldogok vagytok, ha szidalmaznak és háborgatnak ti-
teket és minden gonosz hazugságot mondanak ellenetek 
én érettem.” (Mt 5:3-11) 
 

„És boldog, aki én bennem meg nem botránkozik.” (Mt 
11,6) 
 

„A ti szemeitek pedig boldogok, hogy látnak; és a ti fü-
leitek, hogy hallanak.” (Mt 13,16) 
 

„És felelvén Jézus, monda néki: Boldog vagy Simon, 
Jónának fia, mert nem test és vér jelentette ezt meg né-
ked, hanem az én mennyei Atyám.” (Mt 16,17) 
 

„Boldog az a szolga, akit az ő ura, mikor haza jő, ily 
munkában talál.” (Mt 24,46) 
 

„És boldog az, aki hitt; mert beteljesednek azok, amiket 
az Úr néki mondott.” (Lk 1,45) 

„Ő pedig monda: Sőt inkább boldogok a kik hallgatják 
az Istennek beszédét, és megtartják azt.” (Lk 11,28) 
 

„Boldogok azok a szolgák, kiket az úr, mikor haza 
megy, vigyázva talál: bizony mondom néktek, hogy 
felövezvén magát, leülteti azokat, és előjövén, szolgál 
nékik.” (Lk 12,37) 
 

„Hanem mikor lakomát készítesz, hívd a szegényeket, 
csonkabonkákat, sántákat, vakokat: És boldog leszel; 
mivelhogy nem fizethetik vissza néked; mert majd visz-
szafizettetik néked az igazak feltámadásakor.” (Lk 
14,13-14) 
 

„Boldog az, aki eszik kenyeret az Isten országában.” 
(Lk 14,15) 
 

„Bizony, bizony mondom néktek: A szolga nem na-
gyobb az ő Uránál; sem a követ nem nagyobb annál, aki 
azt küldte. Ha tudjátok ezeket, boldogok lesztek, ha 
cselekszitek ezeket.” (Jn 13,16-17) 
 

„Monda néki Jézus: Mivelhogy láttál engem, Tamás, 
hittél: boldogok, akik nem látnak és hisznek.” (Jn 
20,29) 
 

„Te néked hited van: tartsd meg magadban Isten előtt. 
Boldog, aki nem kárhoztatja magát abban, a mit helye-
sel.” (Rm 14,22) 
 

„Boldog ember az, aki a kísértésben kitart; mert mine-
kutána megpróbáltatott, elveszi az életnek koronáját, a 
mit az Úr ígért az őt szeretőknek.” (Jk 1,12) 
 

„De aki belenéz a szabadság tökéletes törvényébe és 
megmarad a mellett, az nem feledékeny hallgató, sőt 
cselekedet követője lévén, az boldog lesz az ő cseleke-
detében.” (Jk 1,25) 
 

„Íme, boldogoknak mondjuk a tűrni tudókat. Jóbnak tű-
rését hallottátok, és az Úrtól való végét láttátok, hogy 
igen irgalmas az Úr és könyörületes.” (Jk 5,11) 
 

„De ha szenvedtek is az igazságért, boldogok vagytok, 
azoktól való félelemből pedig ne féljetek, se zavarba ne 
essetek.” (1Pt 3,14) 
 

„Boldogok vagytok, ha Krisztus nevéért gyaláznak tite-
ket; mert megnyugszik rajtatok a dicsőségnek és az Is-
tennek Lelke, a mit amazok káromolnak ugyan, de ti di-
csőítitek azt.” (1Pt 4,14) 
 

„Boldog, aki olvassa, és a kik hallgatják e prófétálásnak 
beszédeit, és megtartják azokat, a melyek megírattak 
abban; mert az idő közel van.” (Jel 1,3) 
 

„És hallék az égből szózatot, amely ezt mondja vala né-
kem: Írd meg: Boldogok a halottak, akik az Úrban hal-
nak meg mostantól fogva. Bizony, azt mondja a Lélek, 
mert megnyugosznak az ő fáradságuktól, és az ő csele-
kedeteik követik őket.” (Jel 14,13) 
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„És monda nékem: Írd meg: Boldogok azok, akik a Bá-
rány menyegzőjének vacsorájára hivatalosak. És monda 
nékem: Ezek az Istennek igaz beszédei.” (Jel 19,9) 
 

„Boldog és szent, akinek része van az első feltámadás-
ban: ezeken nincs hatalma a második halálnak; hanem 
lesznek az Istennek és a Krisztusnak papjai, és uralkod-
nak ő vele ezer esztendeig.” (Jel 20,6) 

„Íme, eljövök hamar. Boldog, aki megtartja e könyv 
prófétálásának beszédeit.” (Jel 22,7) 
 

„Boldogok, akik megtartják az ő parancsolatait, hogy 
joguk legyen az életnek fájához, és bemehessenek a ka-
pukon a városba.” (Jel 22,14) 

 
(IMA)HÁZUNK TÁJÁN 

 

Gyülekezeti szolgálatok és szolgálattevők 2016-ban 
 
Elöljáróság: 
 

– Megbízott lelkipásztor: Kulcsár Tibor 
– Gyülekezetvezető: dr. Novák Péter diakónus 
– Presbiterek: Ádány Mihály, Gulyás Jenő 
– Diakónusok: ifj. Ádány Béla, Ádány Ferenc, Kiss 

Pál, dr. Novák Péter, Nagy János, Nagy Péter, 
Sonkoly Tamás, Zákány Gábor, (Zsigovics Géza) 

– Elöljáró: Gulyás Zsombor, Uri Erika 
– Az elöljáróságnak nem aktív tagjai, de a gyülekeze-

ti szolgálatban részt vevő felavatott testvérek: 
Csepei Géza diakónus 

I. Tanítás 

1. Igehirdetés, bibliaóra: Ádány Mihály, Csepei Géza, 
Gulyás Jenő, Horváth Ádám, Kulcsár Tibor, Nagy 
János, Nagy Péter, Sonkoly Tamás 

2. Imaóravezetők: ifj. Ádány Béla, Ádány Ferenc, 
Ádány Mihály, Bencsik István, Bodó Dániel, 
Csepei Géza, Gulyás Jenő, Gulyás Zsombor, Kiss 
Pál, Máté Arnold, Nagy János, Nagy Péter, dr. No-
vák Péter, Simon Dávid 
Kiscsoportos imaóra: koordinátor: (Ádány Mi-
hály), Nagy Péter 

3. Vasárnapi iskola: 
– Óvodások: (Boda Gábriel, Bodáné Gajdács Rebe-

ka, Kiss Ágnes), Ádány Anna, Sonkoly-Domby 
Annina, Sonkoly Tamás, segítők: Uri Benjámin és 
ifj. Uri Imre 

– Kisiskolások: Magyar Bernadett, Nagy Jánosné 
– Nagy iskolások: Kiss Pálné, Uri Erika 
– Palacsintázó: Sonkoly Tamás, Nagyné Kalán Éva, 

Sonkoly Anna 
4. Ifjúsági vezető: (Nagy Péter), Horváth Ádám 
5. Közösségépítés: 

– Mamakör: vezető: Sonkolyné Nagy Ágnes 
– Gyermeknyaraltatás: szervező: Kiss Pálné 
– Rászorulók szállítása: Ádány Ferenc, Bartha Gá-

bor, Bocska házaspár, Magyar Sándorné, Nagy La-
jos, dr. Novák Péterné, Sztasák Mihályné, Uri há-
zaspár, Zákány Gábor 

– Karácsonyi ajándékkészítés a gyermekekkel:, Bo-
dáné Uri Ibolya, Horváth Virág, Kiss Pálné, Ma-
gyar Bernadett, Nagy Jánosné, Uri Erika 

– Közbenjáró imacsoport 1.: (lépcsőházi imakérés-
doboz) azok a testvérek, akik jelentkeztek erre a 
szolgálatra, koordinátor: dr. Novák Péterné 

– Házicsoportok: 
Vezetők, házigazdák: dr. Ádány Sándor, Gulyás 
Jenő, Kálmán Imréné, Nagy Péter, dr. Novák Péter, 
Ökrös Sándorné, Sonkolyné Nagy Ágnes, Sonkoly 
Tamás, kisgyerekesek házicsoportja 

– Köszöntő szolgálat: Ádány Ferenc, Ádány Mihály, 
Kálmán Imréné, Kristóf Róbert, Nagy Péter, (Si-
mon Ildikó), Tarsoly Csaba 

II. Pásztori munka 
– Lelkigondozás, családlátogatás, beteglátogatás: 

Kulcsár Tibor és mindazok, akik felvállalják má-
sok problémáit 

III. Misszió 
1. Kamaraerdő: 
– 2016-ban részt vettek: Ádány Barnabás, Ádány Re-
beka, Ádány Zsófia, Bencsikné Zsuzsa, Bereczki 
Krisztina, Boda Gábriel, Bodáné Gajdács Rebeka, Bo-
da Mihály, Boda Péter, Boda Zsolt, Bodó Dániel, Bor-
bély Csilla, Haicai Andrea, Jenei Péter, Kalla Balázs, 
Kalla Szilvia, Kiss Pálné, Kovács Éva, Nagy János, 
Nagy Jánosné, Nagy Péter, Nagyné Kalán Éva, Nagy 
Viola, Simon Dávid, Simonné Pap Viola, Sonkoly An-
na, Sonkoly Tamás, Uri Benjámin, Uri Boglárka, Uri 
Melinda, ifj. Uri Imre, Uri Imre, Zákány Etelka Rebe-
ka, Zákány Gábor, Zákány Gáborné, Zsigovics Dorina 

2. Kerületi Gyerekklub: 
– felelős: Nagy Jánosné 

segítők: Nagy János, Nagyné Kalán Éva, a gyüle-
kezet alkalmanként jelenlevő tagjai 

4. Utcamisszió: vezető: Simon Dávid 
5. Oroszlányi vendégszolgálat: koordinátor: Nagy 
Péter; szolgálók: alkalmanként mások 
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IV. Ének-zene 
1. Orgona- és zongorakíséret: Ádány Mihály, (Boda 

Gábriel), (Horváth Virág), Kalla Szilvia, (Kulcsár 
Bettina), (Kulcsár Naómi), Lukács Edit 

2. Énekkar: vezető karnagy: (Bodóné Polányi Tünde), 
Kalla Szilvia 

– karvezető: (Boda Gábriel), alkalmanként: Boda Pé-
ter, Kalla Balázs 

– szoprán: Balázs Enikő, Bódiné Mikes Judit, Kiss 
Ágnes, Mérey Edit, Mikes Benjáminné, Simonné 
Pap Viola, Sztasák Mihályné, Uri Ildikó, Uri Me-
linda 

– alt: Kalla Szilvia, (Horváth Virág), Kiss Pálné, 
(Nagyné Kalán Éva), Zákány Etelka, Zákány Gá-
borné, alkalmanként: Ádány Rebeka, Mészáros 
Ágnes 

– tenor: (Boda Gábriel), Kalla Balázs, Uri Benjámin, 
Zákány Gábor, alkalmanként: dr. Ádány Sándor 

– basszus: ifj. Ádány Béla, Boda Péter, Ádány Fe-
renc, Nagy János 

– Gyülekezeti zenekar és énekcsoport: vezető: dr. 
Ádány Sándor, állandó tagok: Ádány Máté, Ádány 
Rebeka, (Bodóné Polányi Tünde), (Gulyás Zsom-
bor), Horváth Virág, Kalla Balázs, Kalla Szilvia, 
Nagyné Kalán Éva; alkalmanként: Mészáros Ág-
nes, Uzonyi Zsolt 

3. Gyermekénekeltetés: (Boda Gábriel, Bodáné Gajd-
ács Rebeka, Kiss Ágnes) + a gyerekek 

4. Vasárnap délutáni ének- és zenei szolgálatok: al-
kalmanként mások 

V. Diakóniai szolgálatok 
1. A gyülekezet szociális feladatainak felelőse: 

dr. Novák Péterné 
2. Gazdasági feladatok: 

– könyvelés: Gulyás Jenő 
– pénztáros: (Zákány Gábor, segítő: Zákány Gábor-
né) 
– pénztárellenőrök: Gyöngyösi Jánosné, dr. Novák 

Péter 
– misszióadomány-beszedők: Ádány Béláné, Ádány 

Mihályné, Bencsikné Bódi Zsuzsa, Gulyás Jenőné, 
Zákány Gábor, Zákány Etelka 

3. Házgondnok: Kiss Pál 
– gondnok: (Zsigovicsné/Kovács Éva, Zsigovics Gé-
za) Simonné Pap Viola, Simon Dávid 

4. Ajtónállók, perselyezők: Gulyás Jenő, Gyöngyösi 
János, Kiss Pál, dr. Novák Péter 

– istentiszteleti hirdetések: dr. Novák Péter 
5. A gyülekezet technikai feladatait ellátók: 

– hangerősítés: ifj. Ádány Béla, Ádány Máté, Boda 
Péter, Gulyás Jenő 

– hangfelvétel: ifj. Ádány Béla, Uri Erika, 
ifj.Uri Imre 

– kazetta- és CD-készítés: ifj. Ádány Béla 
– fényképezés: alkalmanként mások 
– istentiszteleti vetítés és közvetítés: Ádány Balázs, 

Ádány Máté, Boda Péter, Simon Dávid, Zsigovics 
Benjámin 

– technikai koordinátor: (Máté Arnold), Gulyás 
Zsombor 

6. Gyülekezeti adminisztrációs és szervezési feladatok: 
Gulyás Jenő, dr. Novák Péter 

– jegyző: Nagy János 
7. Sajtótevékenység: 

– könyvterjesztés, Békehírnök-terjesztés: Lippai Gá-
bor, Nagy János 

– gyülekezeti honlap: Ádány Balázs, Ádány Judit, 
Gulyás Zsombor 

– gyülekezeti újság: szerkesztés: Ádány Judit, állan-
dó munkatársak: Kalla Szilvia, Lukács Edit, Nagy 
János 

– utcai faliújság: Tarsolyné Sonkoly Eszter, 
Tarsoly Csaba 

– gyülekezeti Facebook-profil: (Sonkoly Tamás), 
Ádány Judit; Lelki-lift: Horváth Ádám 

8. Vendéglátás felelőse: Zákány Gáborné 
9. Vasárnapi szolgálat-előkészítés: 

Ádány Anna, ifj. Ádány Béla, Ádány Ferenc, Ba-
lázs Enikő, (Bodáné Gajdács Rebeka), Bodáné Uri 
Ibolya, Gulyásné Ladányi Tünde, Gyöngyösi Já-
nosné, Nagyné Kalán Éva, Simola Ilona, (Tarsoly-
né Sonkoly Eszter), Uri Melinda, (Zákány Etelka) 

10. Úrvacsorával kapcsolatos szolgálatok: 
Kálmán Imréné, Tarsoly Csaba, Tarsolyné Son-
koly Eszter, Sonkolyné Nagy Ágnes, Sonkoly An-
na, Sonkoly Tamás 

11. Szeretetvendégség: 
– felelős: Ádány Orsolya, dr. Ádány Sándor, segítők: 

alkalmanként mások 
– Közösségi Vasárnap: Sonkoly Anna + az ifjúság 
– karácsonyi csomagok: idősek: dr. Novák Péterné; 

gyerekek: Ádány Judit, Kamaraerdő: Bodáné Uri 
Ibolya 

12. Dekoráció: 
– virág: Nagy Jánosné 
– hálaadónapi oltár: (Pomázi Lászlóné), dr. Kovács 

Gábor, Zákány Gáborné; készítés: Nagy Jánosné 
– koszorúrendelés: Pintér Tibor 

13. A gyülekezeti ház nagytakarításában 2016-ban 
részt vettek: 

 

Baranyai Zsolt és Júlia, Bencsik István és Zsuzsa, 
Gulyás Jenő és Estilla, Gyöngyösi János és Rózsi-
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ka, Jenei Péter, Kalla Balázs és Szilvia, Kovács 
Éva, Nagy Péter, Lukács Edit, Mérei Edit, dr. No-
vák Péter, Pintér Tibor, Porkoláb Sándor, Rück 
Sándor, Simola Ilona, Simonné Pap Viola, Uri 
Benjámin, Uri Melinda, Zsigovics Dorina, és az ifi 
néhány tagja 

 

 

VI. Külső kapcsolatok 
1. Ökumenikus kapcsolatok: Kulcsár Tibor 
2. Polgármesteri Hivatal – egyházügyi kapcsolat: 

dr. Novák Péter 
3. Békehírnök: Nagy János 

(Az újonnan szolgálatba lépők neve dőlt betűvel van szedve, akik ideiglenesen vagy végleg abbahagyták azt a szol-
gálatot, azok neve zárójelben van.) 
 
 

Vasárnapi szolgálatok szervezői beosztása 
2017 február-június 

 
 

Dátum nap Szolgálatszervező Tervezett program. 
     

Február 5. de.  Úrvacsora 
du. 

12. de. Gulyásné L. Tünde  
du. 

19. de. Uri Ildikó  
du. Simola Ilona Kamaraerdő 

26. de. Balázs Enikő  
du. 

Március 5. de.  
 

Úrvacsora 
 du. 

12. de. Nagyné Kalán Éva  
du. 

19. de Uri Ildikó  
du. Uri Erika Kamaraerdő 

26. 
 

de. Ádány Anna  
du. 

Április 2. de.  
 

Úrvacsora 
 du. 

9. de. Gyöngyösi Jánosné Virágvasárnap 
du.  

14. du. Gulyásné L. Tünde Nagypéntek 
16. de. Balázs Enikő Húsvét 

du. 
23. de. Ádány Ferenc  

du.  
30. du. Kálmán Imréné Kamaraerdő 

Május 
 

7. de.  Úrvacsora, Anyák napja 
du. Bibliakör  Anyák napja 

14. de. Ádány Anna  
du. 

21. de. Nagyné Kalán Éva  
du. Kálmán Imréné Kamaraerdő 

28. de. Gulyásné L. Tünde  
du. 

Június 4. de. Ádány Ferenc Pünkösd, Úrvacsora 
 du. 

11. de. Bibliakör Vasárnapi iskolai évzáró?  
du. 

18. de. Balázs Enikő, Kalla Szilvi Énekkari évzáró?  
du. Uri Melinda Kamaraerdő 

25. de. Ádány Anna  
du. 
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BIZONYSÁGTÉTEL 
 

Gyerekszáj 
 

A kis okos 
 

– Ez a Marika néniék utcája – mondja az óvodás, még 
olvasni nem tudó kisfiú. 
– Honnan tudod? – kérdezi anyukája, mert nem a szo-
kásos útvonalon mentek vendégségbe. 
– Hát a betűiről! – feleli a figyelmes fiúcska. 
 

A szeretet láthatatlan nyelve 
 

Egyik kis unokahúgom boldogan sorolja, hogy kiket 
szeret nagyon. Apát, testvéreit, nagyikat, unokatestvé-
reket. Már a nagynéniknél tart, és már azt is mondta, 
hogy „magamat is nagyon szeretem”, amikor levegőt 
vesz, és én megkérdezem: És anyát? 
Ő úgyis tudja! – válaszolja. És én tudom, hogy így van. 
 

Ma már másként látni? 
 

– Feltaláló leszek! – mondja a kisfiú határozottan és 
gondolkodás nélkül, a „mi leszel, ha nagy leszel” kér-
désre. Majd kis szünet után folytatja: Csak azt nem tu-
dom, hogy mit találjak fel, mert már mindent feltalál-
tak! 
 

Megoldás: jeles 
 

Egy másik kis unokahúgom 
nagyon szerette (szereti) a 
bejglit, de a karácsonyi fi-
nomság nevét nem tudta 
megjegyezni, ezért kérni sem 
tudta, ha megkívánta. Még 
nem járt iskolába, de a betű-
ket már ismerte, ez segített a 
probléma megoldásán. 
Anyukája felírta egy kis cetlire nagy betűkkel, hogy 
BEIGLI. A cédulát a kislány ruhácskájának zsebébe 
tette. Olykor aztán elővette, kibetűzte, és már kérte is a 
sütit. Az, hogy mákos vagy diós legyen, egyáltalán nem 
okozott gondot, mert mindkettőt szerette. 
 

A jószívű Mikulás 
 

Képzeld, Mama – újságolta legkisebb unokám –, volt 
az óvodában a Mikulás! 
– És képzeld – folytatja értetlenül állva a történtek után, 
– mindenkinek adott ajándékot, még a rossz, verekedős 
gyerekeknek is. 
 

Megmagyarázom 
 

Kislány unokám két éves lehetett, amikor így szólt hozzám: 
– Mama, kérem szépen a … cicát! 
Kérdőn néztem rá, mert nem értettem, hogy milyen ci-
cát adjak oda – nem volt nagy választék cicákból. Meg-
ismételte, hogy a … cicát.  

– Nem értem, Adélkám – mondtam, – milyen cicát 
kérsz? 
– Hát azt – mondta, most már megmagyarázva a kéré-
sét –, amelyik nem öregszik meg. 
Ekkor rájöttem, hogy a szoborcicát kéri a polcról, ame-
lyik valóban évek óta semmit sem öregedett, még neve 
sem volt eddig. Most lett szoborcica. 
 

Teavíz 
 

Kis unokaöcsémnek kivették a manduláját. Sok teát 
kellett innia, mást nem volt szabad. Ő azonban egyre 
csak vizet kért. Találékony anyukája arra gondolt, lehű-
ti a teát, akkor jobban hasonlít a vízhez. Valóban, a kis-
fiú mohón itta a víznek gondolt hűvös teát, ami még a 
kezére is folyt kicsit. Aztán a kórterem félhomályában 
így szólt: Anya, ez a víz egy kicsit rozsdás volt. 
 

Nem baj, ha nem értünk mindent, 
Sebikém! 

 

Elmúlt a karácsony, az újév, csendes hétköznap volt 
már, de az ünnepek nem 
múltak el nyomtalanul. Kö-
zépső unokám kicsiny fiúcs-
ka volt még, de szép tisztán 
beszélt már. Ketten voltunk a 
gyerekszobában: ő játszado-
zott, én ott tettem-vettem. 
Egyszer csak megszólalt. 
– Csak azt nem értem, hogy 
az angyalka hogyan tudta 
behozni Adélka bőröndjét a 
lakásba?! 
Ugyanis az volt a kislány 

egyik karácsonyi ajándéka. 
 

A kis nyelvújító 
 

– Mama! – mondja Gáspár unokám a közelmúltban – 
Van egy JÓ ÖRÖMÖM! 
– Elmondod nekem? – kértem. 
– Képzeld mama, kaptam egy hógömböt, ami üvegből 
van, és ha mozgatom, forgatom, hull benne a hó, na-
gyon szép! Csak arra kell vigyázni, hogy el ne törjön, 
már egyet elejtettem, és a csoda odalett. Ezért örülök 
nagyon, hogy kaptam egy újabb hógömböt. Erre most 
sokkal jobban vigyázok. – mondja, és már el is futott, 
de előtte jó örömének tárgyát biztonságba helyezte. 

Elfutott…, pedig mondtam volna, hogy a külsőre a 
belső miatt kell vigyázni, mert benne van, benne lehet a 
kincs. Ha megérti, aki megérti ezt, jó öröme lesz egy 
életen át. 

Simola Ilona 
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AKTUÁLIS 
 

„Ha az Úr akarja…” 
 

(Részlet Cseri Kálmán 1999. január 31-én a pasaréti református gyülekezetben elmondott prédikációjából) 
 
„Ma gyászol az ország. Minden jó érzésű ember oszto-
zik azoknak a fájdalmában, akik a szörnyű autóbusz-
baleset miatt elveszítették szerettüket. Minden haláleset 
fájdalmas, de amikor az életük elején álló fiataloktól 
kell elbúcsúznunk, az különösen is szívszorító. Egyedül 
Isten adhat igazi vigasztalást a gyászolóknak, és kérjük, 
hogy adjon is, és fordítsa a szívüket egészen a mi feltá-
madott Urunk Jézus Krisztus felé, hogy a vele való ta-
lálkozásban kapjanak igazi békességet. Minket viszont 
ez a tragédia is serkentsen arra, hogy gondolkozzunk. 
Ennek kapcsán, függetlenül a személyektől, gondoljunk 
végig néhány olyan bibliai igazságot, amit lehet, hogy 
ismerünk, de nem biztos, hogy a szívünk mélyéig en-
gedtük, és valóban átformálhatta a szemléletünket. Eh-
hez a gondolkozáshoz szeretnék a Szentírás alapján né-
hány szempontot adni. 

Az első, amit megemlítek: megrendítő volt számom-
ra az, hogy milyen sokan egyáltalán nem rendültek meg 
ennek a balesetnek a hallatán. Tudom, hogy sokfélék 
vagyunk és egy-egy eseményre sokféleképpen reagá-
lunk, de feltűnő és ijesztő volt számomra az, hogy kü-
lönösen a fiatalok között ez egyáltalán semmiféle meg-
rendülést nem okozott. Hihetetlen közönnyel hallgatták, 
mint egy hírt a többi közül. Az emberi lélekkel foglal-
kozók egy idő óta egyre többet írnak arról, hogy bizo-
nyos elsivatagosodás tapasztalható az emberek lelké-
ben. Egyebek közt ez abban is megmutatkozik, hogy 
egyre többen vannak, akik nem tudnak sírni. Beszéltem 
többekkel, akik azt mondták: úgy szorított belül valami, 
és jó lenne sírni, de nincsenek könnyeim. Kiszárad az 
embereknek a lelke. Ebből nagy lelki szegénység kö-
vetkezik. Különösen az ifjabb nemzedék egyre képtele-
nebb a megrendülésre. 

Most nem arról van szó, hogy ríkassuk meg egy-
mást, hanem arról, hogy ami valóban tragikus, arra úgy 
próbáljunk reagálni. Olyan temérdek halált, kegyetlen-
séget látnak ezek a gyerekek nap mint nap a televízió-
ban és az órákon át nézett videókban, hogy elveszíti az 
emberi élet az értékét számukra. Főleg a másoknak az 
élete. A sok kegyetlenség, ármány, gyilkolás, öldöklés 
láttán érzéketlenekké válnak. Természetessé válik szá-
mukra az, ami nemcsak természetellenes, hanem a leg-
nagyobb szörnyűség: emberek életét kioltani. 

Lehet, hogy valaki azt mondja: joggal mondják, 
hogy a kolumbiai földrengésben több ezren veszítették 
az életüket, vagy a közvetlen közelünkben folyik a nép-
irtás, és a világ felelősei csak ezt mondják: ejnye, ejnye, 
és nincs következménye. Könnyek nélkül vesszük tu-
domásul, hogy magzatok százezreinek az életét oltják ki 
folyamatosan. Mi van abban olyan nagy — kérdezte va-

laki, — hogy tizenhat diák és két tanár egy szempillan-
tás alatt a halálát lelte? Jézus Krisztus tudott megren-
dülni. Lázár sírjánál sírt, népe jövőjére gondolva is ki-
csordultak a könnyei, és éppen a mai napi igénkben is 
olvastuk, hogy könyörületességre indult, és mások 
nyomorúságát látva soha nem maradt közömbös. 

Ne hagyjuk, hogy cserzetté váljék a lelkünk, és az a 
sok szörnyűség, amivel találkozunk keményre döngölje 
a szívünket! Tegyünk meg mindent azért, hogy azok a 
gyerekek, fiatalok, akikért Isten személy szerint minket 
tett felelősekké, érző szívű emberekké nőjenek fel, akik 
képesek és készek együtt érezni másokkal, akik tudnak 
őszintén sírni a sírókkal és örülni az örülőkkel, akiknek 
fontos a másik ember, különösképpen a másik ember 
élete. És akik nemcsak együtt érezni tudnak, hanem baj 
esetén készek tenni is a másik nyomorúságának az eny-
hítéséért.  

A másik, amit szeretnék megemlíteni: ez a baleset 
újra jól szemléltette számunkra, hogy milyen hamar vé-
get érhet egy ember élete. Ez közhely, mindenki tudja, 
és mégsem vesszük komolyan. Talán sérti a hiúságun-
kat, ha be kell ismernünk, hogy ennyire nem tudjuk 
megőrizni magunkat. Hányszor bocsátják el szülők a 
gyerekeiket így: vigyázz magadra! Nem tudunk vigyáz-
ni magunkra. Bizonyos helyzetekben nem tudunk vi-
gyázni egymásra sem. Nem tud megtartani minket a 
technikánk sem, amiben sokszor jobban bízunk, mint a 
mindenható Istenben, vagy egyenesen mindenhatónak 
tekintjük már lassan a technikát, annál inkább, mert mi 
alkottuk, és minket dicsőít. Nem tud megtartani ben-
nünket, tehetetlenek vagyunk. Csakugyan úgy van, 
ahogy itt a következő oldalon olvassuk a Szentírásban: 
„Mert minden test olyan, mint a fű, és minden dicsősé-
ge, mint a mező virága: megszárad a fű, és virága el-
hull...” (1Pt 1,24)  

Palesztinában, ha reggel lekaszálták a mezőt, a virá-
gos rétet, az egy-két óra alatt megfonnyadt és a nagy 
hőségben estére már száraz volt, akár össze is lehetett 
gyűjteni. Egy nap elég volt neki. Azt mondja a Szent-
írás: ennyi az ember élete. Annál fontosabb az, hogy 
mindnyájunknak legyen olyan életünk, ami lekaszálha-
tatlan. Amit a nagy kaszás, a halál sem tud levágni, ami 
túléli a halálunkat. Hogy a miénk legyen az az élet, 
amiről a János levelében azt olvassuk: 
„Fiacskáim, örök életet adott nekünk az Isten, de ez az 
élet az Ő Fiában, (Jézus Krisztusban) van. Akié a Fiú, 
azé az élet. Akiben viszont nincs meg az Isten Fia, az 
élet sincs meg abban.” (1Jn 5,11-12)  
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Ha valaki ezt higgadtan végiggondolja, nem juthat 
más eredményre, mint arra, hogy akkor a legfontosabb 
tennivalónk, hogy ezt az életet megszerezzük. És ha ez 
az élet Jézus személyéhez van kötve, sőt Ő maga ez az 
élet, — én vagyok az élet, mondotta többször is —, ak-
kor mindennél sürgetőbb, hogy Ővele valóságos közös-
ségbe kerüljön az ember. Utána nyugodtan várhat bár-
mit. 

A harmadik, amit említeni szeretnék: erre sajnos so-
kan nem gondolnak. Valószínű, hogy nem úgy indultak 
el ezek a testvéreink sem, hogy gondoltak volna arra, 
hogy erről a szép téli kirándulásról soha nem fognak 
visszatérni. Mindenki tudja, hogy egyszer meghalunk, 
és mégis általános reflex, hogy elhessegetik az emberek 
maguktól ennek még a gondolatát is, és egyáltalán nem 
készülnek fel rá. Pedig nagy bölcsesség volt amögött, 
hogy a középkori szerzetesek egy csoportja úgy köszön-
tötte egymást, hogy előre fordították a tenyerüket, és 
ezzel arra figyelmeztették a másikat, hogy ha kis kiegé-
szítést eszközlünk, akkor két nagy M betű van a tenye-
rünkbe írva. Ez a két M azt jelenti: memento mori – ne 
feledd, hogy meg fogsz halni! 

Ezzel nem ijesztgetni akarták egymást, hanem az 
embernek azt az alapvető felelősségét igyekeztek ébren 
tartani, hogy ha valamiről tudom, hogy bizonyosan be-
következik, de körülbelül sem tudom, mikor, akkor, ha 
felelős ember vagyok, arra most felkészülök. Utána 
gond nélkül élhetem a napjaimat. Egyébként mindig 
fennáll a veszélye annak, hogy készületlenül talál. Bi-
zonyos, hogy váratlanul fog találni, de nem kell, hogy 
készületlenül érjen. Isten ad lehetőséget arra, és a Biblia 
tele van erre való figyelmeztetéssel, hogy fel lehet ké-
szülni. Olyan szomorú az, hogy két véglet jellemzi az 
embereknek a halálról, a halálukról való gondolkozását. 

Az egyik az a torzítás, ami mostanában, az utóbbi 
évtizedekben egy új irányzattá is vált, meg kell szeret-
tetni az emberekkel a halált. A halál a nagy megváltó, 
meg kell vele barátkoztatni az embereket. Nincs abban 
semmi rossz. A másik pedig: hallani sem akarok róla. 
Ne is beszéljünk róla, nem kell rá gondolni! Isten igéje 
rendkívül józan könyv. Minket arra tanít, hogy ami 
holtbiztos, hogy bekövetkezik, arra készüljek fel. Csak 
addig készülhetek fel, amíg erre lehetőségem van. A 
Biblia azt mondja: ellenség a halál. De a hívőt Jézushoz 
viszi közelebb. De csak a hívőnek tesz jót és viszi hozzá 
közelebb. 

„Boldogok a halottak — írja a Biblia —, akik az 
Úrban halnak meg.” A többiek nem. Akkor én hadd le-
gyek boldog, és ezt most kell rendezni. Nem bölcs do-
log tehát az, ha valaki engedi, hogy sodorja magával a 
mindennapi hajsza vagy beleássa magát valami sajátos 
tevékenységbe, és egyáltalán nem gondol erre. Mintha 
sose kellene megállnia az Isten ítélőszéke előtt. 

Szeretném most minden póz nélkül, alázattal és sze-
retettel felmutatni a két tenyeremet, és azt mondani: 

memento mori. Emlékezz arra, hogy meg fogsz halni; 
mert egészen bizonyos, hogy mindannyiunk életében 
bekövetkezik egyszer az a pillanat, ami annak a tizenhat 
diáknak és két tanárnak az életében teljesen váratlanul 
következett be ott. Nekünk Isten még adott lehetőséget 
a felkészülésre. Éppen ez a következő: Mit jelent felké-
szülni arra, hogy meg kell állnunk Isten színe előtt? Jé-
zus egyszer egészen konkrétan beszélt erről. A Lukács 
evangéliumában így olvassuk ezt: „Azt gondoljátok, 
hogy az a tizennyolc, akire rádőlt a torony Siloámban 
és megölte őket, vétkesebb volt minden más embernél, 
aki Jeruzsálemben lakik? Nem! Sőt — mondom nektek 
—: ha meg nem tértek, mindnyájan ugyanúgy elvesz-
tek.” (Lk 13,4-5)  

Jeruzsálemben egyszer ledőlt egy torony és maga alá 
temetett tizennyolc embert. Megindult a találgatás: mi-
ért dőlt rájuk? Miért éppen ők haltak meg? Jézus azt 
mondja: nem ezek a fontos kérdések. A fontos kérdés: 
ez nagy figyelmeztetés nektek, akikre nem dőlt rátok a 
torony. És ha meg nem tértek, ti is ugyanúgy elvesztek. 
Azok nem voltak bűnösebbek, mint ti, de ez a tragikus 
esemény figyelmeztetés a számotokra. 

Mit jelent megtérni? Két héttel ezelőtt részletesen 
hallottunk erről itt egy igehirdetést. Azt jelenti, hogy 
valaki végre megalázza magát Isten előtt. Tőle kér bo-
csánatot a bűneire, egyedül Jézus Krisztus érdemében 
reménykedik, és átadja az uralmat Jézusnak az élete fe-
lett. Vele kezd el élni, de nem elméletben, meg gondo-
latban, hanem ténylegesen, a valóságban. Megtérni azt 
jelenti, amit a tékozló fiú életében a hazatérés jelentett. 
Odaállt az apja elé és azt mondta: apám, vétkeztem. 
Semmi jót nem érdemlek tőled, de ha lehetne, mégis 
itthon szeretnék maradni, és neked engedelmeskedni. 

Ez a megtérés. Tisztába teszem a múltamat, megval-
lom Istennek, és rábízom a jövőmet, kész vagyok ezen-
túl csak neki engedelmeskedni. Akinek az életében ez 
elkezdődik, azt is bármikor elérheti az a pillanat, hogy 
megáll a szíve, és át kell lépnie élet és halál mezsgyé-
jén, de semmi különösebb nem történik vele. Mert az az 
élet, aki maga Jézus, az elvehetetlen. Az megmarad a 
hívőnek a halálban, a halála után is. Akinek az élet 
Krisztus, annak a meghalás valóban nyereség. Szeret-
ném javasolni, hogy ma délután szent komolysággal 
gondolkozzunk el azon, hogy bekövetkezett-e már a mi 
életünkben ez, amit így nevez a Biblia: megtérés? Vi-
szonylag sok szó esik erről, éppen ezért fennáll a veszé-
lye, hogy nem jelent semmit. 

Gondolkozzunk el ezen, hogyha Jézus azt mondja: 
ha meg nem tértek, ugyanúgy vesztek el, mint akikre a 
torony rádőlt, akkor ezt a lépést minél előbb meg kell 
tennünk.” 

Cseri Kálmán 
Forrás: http://www.refpasaret.hu/pasaret/pred.php?id=3273 
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TALLÓZÓ 
 

Az Út lelki tartalma… – az EL-CAMINO 
 
Sokan szeretünk utazni. Az ÚT (spanyolul El Camino), 
utazás… Mi jobb az elutazásnál? A hazaérkezés! 

A Jn 14,6-ban Jézus azt mondja: „Én vagyok az 
ÚT…” De Jézus arról is beszél, hogy legyen mindennél 
fontosabbá számunkra rálépni az ÚT-ra, bemenve az 
Ajtón! „Én vagyok az Ajtó: ha valaki rajtam át megy 
be, az megtartatik…” (Jn 10,9) A keskeny ÚT fogalma 
végigkíséri Isten gyermekeinek életét. Ő az, Aki vonz 
és hív, majd pedig megtart és vezet minket egész éle-
tünkben, Önmagáért (23. zsoltár)! 

Hálás vagyok, hogy számomra megadatott egy ilyen 
különleges ÚT idén nyáron! Élményeimet és gondolata-
imat folyamatosan leírtam a zarándok-hónap során. 
Amikor közzéteszem egy részüket, az motivál, hogy ál-
dás lehet többeknek. 

Szóval a Jakab-ÚT. Első fontos megjegyzés: két Ja-
kab is van a Bibliában: az egyik Jézus testvére, aki a je-
ruzsálemi gyülekezet veze-
tője is volt, és ő a Bibliánk-
ban található Jakab levele 
szerzője is. A másik Jézus 
tanítványa (János testvére), 
aki a hagyomány szerint 
Hispániába került – ő az it-
teni Santiago azaz Szent 
Jakab Apostol. Ő a hagyo-
mány szerint, a többi tanít-
ványhoz hasonlóan (kivéve 
testvérét, Jánost) mártírhalált halt. Az El Camino róla 
van elnevezve: Camino de Santiago, azaz Szent Jakab 
út. 

Az ÚT hullámzó: olykor fent, máskor lent. Fizikai-
lag is a tengerhez közeledsz, majd távolodsz, hegyre fel 
vagy völgybe le vezet az ÚT, városon, falun, erdőn, 
mezőn, dombon, tengerparton keresztül. Az ÚT ritmu-
sa, hogy menni és pihenni is kell. Haladni és megállni. 
Az ÚT-on hosszabb-rövidebb ideig lesznek útitársaink. 
Van, hogy te segítesz másokon, van, hogy neked segí-
tenek. A déliek különösen összetartók – ezt korábban 
Mexikóban is tapasztaltam, de most a mediterrán vidé-
ken is. Ha tehetik, együtt mennek: pl. három olasz srác 
is, akik az ÚT-on ismerték meg egymást, majd elvá-
laszthatatlan társak lettek. Egy kép él bennem róluk: a 
bot egyik végét az egyik, másikat a másik fiú tartja: raj-
ta a kettő közül a „rossz lábú” táskája! 

Az ÚT kihívásai: eltévedhetsz, magányos, kedvet-
len, motiválatlan lehetsz… Lesznek próbák és kísérté-
sek is az ÚT-on, amelyeket okozhat saját bűnös termé-
szetünk (óember) és más útitársak személye is. Az ÚT-
on levő lehetőségek, tárgyak, helyek melyek elvonnák a 
figyelmed magáról az ÚTról! Fontos, hogy Pál Apostol 

ars-poétikája a miénk is legyen: „… egyet teszek: ami 
mögöttem van, azt elfelejtve, ami pedig előttem van, 
annak nekifeszülve futok egyenest a cél felé, Isten 
mennyei elhívásának a Krisztus Jézusban adott jutal-
máért.” (Fil 3:14) Nem letérni tehát se jobbra, se balra!  

Elfáradsz majd. Ezért fontos megpihenni egy-két 
óránként. És hosszú távon napi 6-8 óránál többet nem 
tudsz menni – bármennyire azt gondoltam én is naiv 
módon, hogy igen. Érdekes, hogy miután pihentél és új-
ra indulsz, pár percig nehezebb, mint előtte! Az izmok 
fájnak, az ízületek újra keresik a bejáratódást. De utána 
átlendülsz a holtponton, és csak mész, mész! 

Az ÚT nagy tanítómester, nem lehet „megenni” 
egyben, egyszerre. Mindenki általában nagy vehemen-
ciával kezd – most „megváltom a világot” –, aztán, ha 
jobb cipője és felszerelése van: a 4-5. napon, ha kevés-
bé jó, akkor a 2-3. napon előjönnek a sietség kezdeti tü-

netei: izomláz + vízhó-
lyagok. Apróságnak tűn-
het, de képzeld csak el: 
egy pár milliméteres ki-
csiny kavics is hogy tud 
zavarni ha a cipőmön belül 
van – lásd: Jézus: szálka/ 
gerenda! Hozzátartozik az 
ÚT-hoz a megfelelő meny-
nyiségű alvás, étkezés, 
gyógyszerek (antibiotikum 

krém és tapasz) gondoltam nekem úgyse kell majd… 
kellett. 

Lesz, hogy az ember kicsit lehiggad és lelassít. Ez 
úgy az 5-10. nap között bekövetkezik. Aztán, mikor el-
kezd regenerálódni és új erőre kap, frissen tudja folytat-
ni. Persze ne örüljön, mert olykor felszakadnak a ko-
rábbi sebek és a folyamatos használat miatt nehézkessé 
válik a gyógyulás. Az ÚT egyik dilemmája, hogy ha 
megyek, akkor nem pihenek, ha pihenek, akkor nem ha-
ladok. Hosszú távon gondolkodva érdemes megfontol-
ni: a kevesebb olykor több! Ez az ÚT lüktetése, cikli-
kussága, RITMUSA. Olyan ez, mint az Élet: kell a pi-
henés, kell a munka. Elfáradunk és feltöltődünk. Idő-
szakok és évszakok váltják egymást. 

Mi, a világosság gyermekei járjunk, a fényben nap-
pal – az Úton reggeltől-estig! Egy fiú (Josu) kipróbálta 
az éjszakai Camino-t. Kifejezetten NEM javasolta ne-
kem. Nem jó, felborítja a bioritmust, és sötétben köny-
nyen el lehet tévedni, kevesebbet lehet haladni, nem lát-
szik a táj szépsége, nincsenek útitársak! Érdemes tanul-
ni, figyelni mások (és saját magunk!) hibáira. Miért 
mennénk éjszaka, ha mehetünk nappal? Miért halad-
nánk továbbra is a sötétségben, ha a világosság gyer-
mekeivé lettünk?  
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„Az ítélet pedig azt jelenti, hogy a világosság eljött a 
világba, de az emberek jobban szerették a sötétséget, 
mint a világosságot, mert a cselekedeteik gonoszak. 
Mert aki rosszat cselekszik, gyűlöli a világosságot, és 
nem megy a világosságra, hogy le ne lepleződjenek a 
cselekedetei. Aki pedig az igazságot cselekszi, a vilá-
gosságra megy, hogy kitűnjék cselekedeteiről, hogy Is-
ten szerint cselekedte azokat.” (Jn 3:19-21) 

A János 11:9-ben mit mond Jézus arról, hogy mikor 
legyünk aktívak? „Nem tizenkét órája van-e a nappal-
nak? Ha valaki nappal jár, nem botlik meg, mert látja 
a világ világosságát…” 

Az ÚT-nak van tehát ritmusa, mint a Jézussal járás-
nak is: közösségben/egyedül, csoportban/magányosan. 
A végletek persze veszélyesek, kell az egyensúly meg-
próbálása, az ahhoz való állandó közeledés. 

Az északi-tengerparti ÚT-on voltak eszközeim és 
felszerelésem. Nálam volt iránytű = GPS, de lelki érte-
lemben is: BIBLIA. Szívemben, fejemben meg a szá-
mon a gyakran – naponta – ismételt igeversek, melyeket 
Kedvesemtől 
kaptam! Az egyik 
legnagyobb érték, 
amit hazahoztam: 
ezek a bibliai 
mondatok – im-
már bennem! A 
rajtam levő cipő, 
ruházat mellett 
szinte a hátizsá-
kom is „hozzám 
nőtt”, „testré-
szemmé vált”. Mindebben nagyon sokat segített egy jó 
öv, ami összekapcsolt a táskámmal, ami erre a hónapra 
a „házamul” szolgált. Tényleg minden benne volt, ami 
kellett. (Lélek fegyverzete – Efézus 6:10-19)  

Az ÚT nyereségei: igen sok! Megedz, barátokat, se-
gítőtársakat ad, ismeretet ad (Isten, magad, mások), és 
nem utolsó sorban: elvisz a célhoz. 

Az ÚT-on levő kísértések – főleg a test vonzásából 
fakadóan: Kísértés, amikor este a zarándokszálláson 
koedukált szobákban beszélgetnek lányok és fiúk egy 
pár üveg vörösbor és marihuánás cigaretta után… Kí-
sértés, amikor reggel a hidegben, ködben Santiago előtt 
nem messze az utcán egy taxis melléd parkol és felajánl 
egy „kényelmesebb megoldást” az érkezésre. Kísértés, 
amikor a zarándokszálláson étel vagy bármi tárgy jól 
jönne, és van is, csak nem a tiéd! 

Az ÚT tanulságai: 

– Ne félj rálépni az ÚT-ra, sok mindent közben fogsz 
megtanulni! 
– Nem baj, ha még (egyáltalán) nem érzed magad felké-
szültnek. 
– Ha nem csak átrohansz az ÚT-on, sok értéket felfe-
dezhetsz: pl. az erdőben vad fekete-szeder, nagyon fi-
nom. Vagy: egyszer az előttem menő csoport, akik han-

gosan felhívták a figyelmem a gyümölcsre. Mivel ők 
egy tempóban haladtak, nem volt lehetőségük megállni, 
nekem igen. Néha (gyakran!) jó egyedül menni (szá-
momra a „magány” nem negatív szó). Máskor meg jó a 
csapat, a közösség. 
– Az egyik hegy csúcsáról a másik hegycsúcsra sokszor 
völgyön keresztül vezet az ÚT! Ezt persze akkor élem 
csak át, ha lemegyek a „sűrűbe”. Felülről és térképről 
nézve sima, egyenes minden – a valóságban bonyolult 
és árnyalt! 
– Mikor lenézel egy csúcsról, lehet, hogy nem látszik az 
ÚT, mert azt erdő fedi be. Hinni kell, hogy mégis van, 
és rá kell lépni az ösvényre, amely felvisz majd a kö-
vetkező csúcsra. 
– Amikor lejtő van, élvezd, de tudd, hogy meglesz en-
nek még a böjtje és viszont… Idősebbek nagyobb élet-
tapasztalattal a hátuk mögött mondták nekem is több-
ször: ha azt érzed, hogy nehéz, meg feladod, meg hogy 
nincs tovább – dehogyis! Lesz tovább! Lesz újrakezdés, 
felüdülés, kilábalás… Az „öregek” ezt jól tudják, mert 
már sokat jártak az ÚT-on. Átéltek egy pár évszakot, 

időszakot… 
– Maradj a jó 
ÚT-on! Volt, 
hogy rövidíteni 
akartam, és 
megmart egy 
szúrós növény. 
Tanulság: ne térj 
le a jó, a bejára-
tott útról! Más-
kor, hasonló 

motivációból 
zsákutcába tévedtem, és vissza kellett fordulnom. Időt 
és energiát veszítettem. Üvölteni tudtam volna. „Van 
út, amely egyenesnek látszik az ember előtt, DE végül 
a halálba vezet.” (Péld 14:12) 

Az ÚT maga Jézus. Legyél alapos utazó, aki jól 
megismeri az ÚT-at! Keresd az ilyen vágyú emberek 
társaságát! Közvetlenül ismerem az ÚT-at? Ezt fáradsá-
gos és időigényes módon lehet elérni – gyalog… Persze 
lehet biciklivel is, az se rossz. Autóval, repülővel is… 
Más lesz. Le kell mennünk a sűrűjébe, hogy megismer-
jük az ÚT-at! Járnunk kell rajta és Benne, kell, hogy 
megérintsük, verejték-cseppjeinket Rá hullatva. És vé-
gül is bele kell, hogy haljunk! Az ÚT-on, az ÚT-ba 
(2Kor 5:15). 

Az ÚT maga Jézus. Vasárnapi Jézus ismeretem van 
csak, vagy meg-megállok mellette gyakran? Végig lehet 
csinálni az ÚT-at gyorsan, lassan, biciklivel, lovon, au-
tóval is. De a zarándokok között, amikor este megérke-
zel a szállásra és beszélgetni kezdesz, az nem veszi ki 
jól magát hogy „ma stoppal érkeztem”. Megfigyeltem, 
általában a hasonló hasonlót vonzza: biciklis-biciklist, 
gyalogos-gyalogost. Nekik vannak közös témáik. Ana-
lógia: ugyanígy a mély hívő hasonló lelki emberekkel 
fog többet lenni hosszú távon, természetes módon. 
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Az ÚT maga Jézus. Szeresd és ismerd az ÚT-at! 
Örömben és megelégedésben lesz részem, ha nem 

arra figyelek, amit kihagytam (az mindig lesz!), hanem 
arra, amit átéltem, láttam, tapasztaltam: ezekért adok 
hálát! 

Isten megszólít az ÚT közben embereken, tájakon, 
körülményeken keresztül. Az első nap San Sebastian-
ban bementem egy kis templomba reggeli misére. Majd 
a végén szóba elegyedtem (gyakorlati tanács: jó, ha 
tudsz a helyiek nyelvén – jelen esetben spanyolul) az 
idős pappal. Különleges és mély tanácsot adott: „… járd 
az ÚT-at Szent Ferenc módjára – figyelve Isten mellett 
a természetre, növényekre, állatokra is, beszélgess (ha 
nem is velük), de Teremtőddel!” 

Isten megszólít az ÚT közben az időjáráson keresz-
tül is! Egyik reggel korán indultam, nem tartottam 
csendességet – gondoltam, majd ÚT közben… Nagyon 
hamar nagy eső lett és be kellett húzódjak egy fedett 
menedékre. Elővettem a Bibliám. Pont a 2Tim 2:15 kö-
vetkezett! Ezzel kértem áldást Istentől az ősztől folyta-
tódó (nemcsak kezdődő) szolgálatomra, munkámra! 

Eljött az utolsó nap az érkezés előtt. Kegyelem! Kü-
lönlegesen nyugodt és meghitt estém volt Alkotómmal. 
Hosszú ÚT áll mögöttem. Mindvégig vezetett Isten. Az 
ÚT-on nem tudod pontosan, mi vár majd rád, de figye-
led a jelzéseket és haladsz! Mindvégig bízol Benne, 
hogy elvisz a célig! Végülis bízol az ÚT-ban. Nem térsz 
le Róla, mész egyenesen. Nincs más választásod. Ez a 
sorsod, ez az életed.  

Köszönöm a Camino-t, hálás vagyok érte – nem 
mondom azt, hogy megváltoztatta az életem, mert azt 
Isten megtette már korábban –, de egy hatalmas élmény 
és mérföldkő az életemben, amelyre mindig emlékezni 
fogok. 

Kívánok Neked is és magamnak is hasonlókat még, 
ha/ameddig az ÚR is úgy akarja, és élünk (Jk 4:15). 
VELE. Az ÚT-on! 

Tóth Krisztián 
(régi tagunk, Tóth Józsefné Jolánka néni unokája; 

Forrás: http://krisztiantoth.tumblr.com/post/ 
150493394747/az-ut-lelki-tartalma) 

 
 

Ez hit, nem üzlet – egy kőkemény ateista üzlet-
ember megtérésének küzdelmes folyamatáról 

 
Hosszú ideig szerepelt a leggazdagabb magyarok toplis-
táján dr. Somody Imre, neve összeforrt a vagyonát 
megalapozó Plusssz pezsgőtablettával. Pénzét bőkezűen 
osztogatta: többek között egészségügyi misszióba fogott 
Veresegyházon, megalapította a Bolyai-díjat és a tehet-
séggondozó műhelyt. A kilencvenes évek végére jutott 
a csúcsra; karitatív és üzleti tevékenységéért számos 
kimagasló kitüntetést kapott. Aztán a sikeres üzletem-
bert egyre több anyagi kudarc érte, miközben a magán-
ember elvált, súlyosan megbetegedett. A budapesti 
Centrál Kávéház tulajdonosának élete az elmúlt évek-
ben gyökeresen új fordulatot vett. Megtért – erről a 
küzdelmes folyamatról mesélt. 

– Azt kérdezi, miért kezdte Istent keresni egy racio-
nális gondolkodású, kőkemény ateista üzletember, aki 
addig azzal a meggyőződéssel élt, hogy a vallás a nép 
ópiuma, és csak a gyengéknek való? Nemigen keres-
tem. A második házasságkötésemkor, 2004-ben vető-
dött fel, hogy legyen egyházi esküvőnk. A feleségem 
református, én katolikus, de nem voltunk hívők és 
templomjárók. Megható szertartás keretében Várszegi 
Asztrik barátom összeadott minket. Aztán szünet kö-
vetkezett. Majd Hanna és Szonja születésekor, 2005-
ben és 2006-ban „automatikusan” elvittük őket Pan-
nonhalmára megkeresztelni. Megint szünet. 

A következő évben, a fiunk iskolaválasztásakor 
számtalan érv szólt a gödöllői katolikus intézmény mel-
lett. Hitetlenként, de azzal a vállalással jelentkeztünk 
oda, hogy ezentúl a gyerekkel együtt mi is a vallás útját 

járjuk majd – valamit valamiért, ez a mi szülői áldoza-
tunk. 

Arculcsapásnak éltem meg, amikor az igazgató el-
utasított, nem hitte el, hogy valóban meg akarok térni... 
A veresegyházi református iskolába felvették Leventét. 
Én pedig tartottam magam a vállalásomhoz: elhatároz-
tam, jó keresztyén leszek. Érdeklődtem: mi kell ehhez? 
Olvasd a Bibliát! Jó, olvasom. Járj templomba! Rend-
ben, járok. Imádkozz! Nem gond, megtanulok. Szol-
gálj! Elmegyek a lelkészhez megkérdezni, miben segít-
hetek. 

Akkoriban minden téren komoly nehézségeim adód-
tak: súlyos betegséggel küzdöttem, és sok energiám 
ment el arra, hogy elveszítsem a pénzemet. Arra gon-
doltam, ha feladom a hitetlenségemet, korrekt üzletet 
ajánlok: összekötöm az életemet Istennel, „cserébe” 
minden rendbe fog jönni. 

Körülbelül hét éven keresztül úgy éreztem, hogy Is-
tennek tetsző módon élek, úgyhogy előbb-utóbb Ő is 
mindent megtesz majd értem. Ehelyett a vállalkozásaim 
sorra összeomlottak, és egyre rosszabbul éreztem ma-
gam. Nem értettem, ilyen nehéz helyzetben miért nem 
segít Isten épp nekem, aki a vagyonomból mindig ál-
doztam mások támogatására, aki nemes ügyeket szol-
gáltam. Ez így nem korrekt! Megkérdőjeleztem az egé-
szet. Eljutottam addig a gondolatig, hogy nyilván ezt 
büntetésként kapom. Hogy miért? A „régi” Somody Im-
re miatt, aki végtelenül önző és tele van bálványokkal, 
hamis istenekkel. Az élete elsősorban az önmegvalósí-
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tásról és annak megtestesüléséről: pénzről, kapcsolatok-
ról, utazásokról, hatalomról szól. 

Az a tapasztalatom, hogy a „normál” egyház nemi-
gen húz ki ilyenkor a lelki-hitbeli gödörből, sokan meg-
savanyodnak a templomokban. Nagyon mélyre kell ke-
rülni ahhoz, hogy az ember meghallja végre Isten ko-
pogtatását. Biztosan kopogott Ő korábban is, csak nem 
volt rá fülem. 

Ebben a megtorpant útkeresésben tavaly februárban 
egy barátom hívására – legnagyobb döbbenetemre – 
elmentem Biatorbágyra, egy keresztyén férfikonferen-
ciára. A rendkívül elfoglalt üzletember egyszer csak 
több ismeretlennel összezárva találta magát egy puritán 
szobában, közös fürdőszobával, telefonálás nincs. Sok-
féle ember közt töltöttem azt az öt napot, idősek és fia-
talok, betegek és egészségesek, gyógyuló és aktív alko-
holisták, öngyilkosjelöltek körében. Ha tetszett, ha nem, 
egyformák voltunk ott mind: mindegy, ki honnan „bu-
kott” oda, de egyikőnk se tudta jól kézben tartani, egye-
dül irányítani az életét. Aligha megmagyarázható, mi 
történt ott. Végre megnyíltam, lecsupaszodtam lelkileg. 
Rájöttem, hogy én vallásos emberként Istent csak man-
kónak használtam, amint már nehezen jártam. Amikor 
az Úrhoz könyörögtem, valójában egy adok-kapok 
mentén elvártam tőle, hogy intézkedjen. Az igazi fordu-
lat, a megtérés azt a felismerést jelentette, hogy megval-
lom Neki a bűneimet, és többet nem kihasználom Őt, 
hanem szolgálom. 

Három dologgal néztem szembe tavaly: az anyagias-
ságommal, az önhittségemmel és azzal az önigazoló 
magatartásommal, amellyel az ember mindig arra törek-
szik, hogy igaza legyen, és megmagyarázza, miért kell 
úgy lennie valaminek, ahogy ő csinálja. A „régi” 
Somodyt könnyen bele lehetett rángatni rossz üzletek-
be, mert azt gondolta magáról, mindenhez ért. Ezek mi-
att bukta el az előző családját, az egészségét és folya-
matosan a vagyonát. 2014 februárjában életem legfon-
tosabb döntését hoztam meg: Isten rendje, törvénye és 
akarata szerint akarok élni. Elindultam az élő hit útján, 
ezt járom a mai napig. Ez nem megy magától, tanulni 
kell. Érdekes, hogy én korábban sokat káromkodtam – 
aztán ez egyszer csak elkezdett zavarni, és mára szinte 
kikopott a beszédemből. 

Miképpen lehet úgy üzletet kötni, hogy az Istennek 
tetsző legyen? Igen, ez sok dilemmát okozott. A rend-
szerváltáskor boldogan üdvözöltem a demokráciát – de 
azt látom, nálunk nem működik: a hatalom arra használ-
ja, amire akarja. Az üzleti szférában nincsenek szabá-
lyok. Rágódtam azon, hogy ha én ezentúl mindent sza-
bályosan csinálok majd, bezárhatom a Centrál kávéhá-
zat?! Vagy a haszon érdekében tudatosan bűnözzek?! 
Tele a világ farizeusokkal – legyek én is megalkuvó?! 

Nagyon komoly kihívás a mai világban egy keresz-
tyénnek, hogy ne kezdjen el kettős életet élni és megha-
sonlani. 

Én a Bibliához ragaszkodom. Tudom, hogy egy vas-
kos könyv, de abban sok minden le van fektetve. Ez az 
a sziklaszilárd alap, amire építkezem. Nem kell a múl-
tamat, a korábbi üzleti ügyeskedéseimet és politikai 
kapcsolataimat megtagadni, sem a megszerzett tudáso-
mat kidobni az ablakon – „csak" új alapokra helyezni. 
És nem utolsósorban ki kell állni a krisztusi értékek 
mellett. 

Az örömhír szétkürtölésére is szolgált tavaly az Ima-
reggeli és idén az Országműhely sorozat. A Centrál 
eredendően az értelmiségiek kedvelt találkozóhelye, 
ahol keresztyén emberek rendszeresen összejönnek, 
imádkoznak, előadást hallgatnak meg és beszélgetnek 
arról, hogyan is kellene jobbá tenni ezt az országot. Az 
első évben a vezetésről esett szó, a családfőtől az állam-
főig. Aggódunk a család intézményéért, hiszen a mai 
huszonévesek körében – ha minden így marad, napjaink 
tendenciáját sötéten előrevetítve – minden második 
frigy felbomlik majd, 30 százalékuk sosem köt házas-
ságot, és a nők fele nem szül gyereket. Ugyanilyen ag-
gasztó az is, ha az önhitt vezetőink nem szeretik az em-
bereket. 

Húsz éve foglalkozom társadalmi kérdésekkel, a kö-
zös gondolkodás és a tenni akarás vágya hajt. „A tehe-
tetlen ember viszályt szít, de aki az Úrban bízik, gyara-
podik” – olvasható a Példabeszédek könyvében is. Ez a 
viszálykeltés jellemzi a mai közállapotokat. Hiába hi-
vatkozik valaki a Szent István-i alapokra, hiába írja a 
homlokára a keresztyén elveket, ha közben másként 
cselekszik. 

Úgy érzi, hogy elmosódik a határ a beszélgetésünk 
és a térítés között? Lehet. Az apostolok működésénél 
nincs eredményesebb a világtörténelemben: tizenkét ta-
nítvány elegendőnek bizonyult, hogy elinduljon a ke-
reszténység és elterjedjen a világon. Most is el kell in-
dulni meggyógyítani ezt az országot, mert a nemzet saj-
nos lelkileg és fizikailag egyaránt beteg. Hozzáértő mó-
don, a krisztusi értékek mentén meg lehetne menteni. 

Sok hitetlen rosszul érzi magát, ha egy keresztyén 
ember krisztusi értékrendről beszél. Miközben a média 
és a politika éjjel-nappal folyamatosan térít: megmond-
ja, mit kell csinálnunk. Higgye el, mi, hívők közel sem 
vagyunk olyan hatékonyak, mint a reklám- és marke-
tingszakemberek, akik képesek teljesen átmosni az em-
berek agyát. 

Nemrég olvastam egy tehetséggondozásról készült 
kutatást, amely szerint vihetem én a legjobb iskolába a 
gyerekemet, 53 százalékban az oktató személyén múlik 
a fiatal sikere. Ilyen kaliberű hírnökökre van szüksége a 
keresztyén vallásnak. És ennek a beteg világnak is. 
 

Lejegyezte: Szijjártó Gabriella 
Forrás: http://www.szabadfold.hu/aktualis/ 

ez_hit_nem_uzlet_somody_imre_ 
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Akkor jön el 
 
Ha fájni kezd majd, ami vagy, 
és ami nem vagy, bár lehetnél, 
majd ha bevallod végre, hogy 
sosem voltál igaz keresztyén, 
ha fájni fog, hogy annyian 
vannak, kiket megejt a tévhit, 
s ajkadról értük ima száll, 
akkor jön el az ébredés itt. 
 
Majd hogyha bűnné lesz a bűn, 
s a Golgotához sírva érsz el 
letenni ott mind keserűn 
nem alkudva testtel és vérrel, 
majd ha hálát adsz JÉZUSÉRT, 
s a döntésed is végleg megérik, 
mert megtisztított az a Vér, 
akkor jön el az ébredés itt. 
 
Majd hogyha jobban érdekel 
kik ők, akik vetnek, aratnak 
s közéjük állsz és nem leszel 
többé olyan fontos magadnak, 
mert látod már a tájat itt, 
amely aratásra fehérlik, 
s munkára lelkesít a hit 
akkor jön el az ébredés itt. 
 

Füle Lajos 

Békesség emberekkel – Jézus jó híre az egységen múlik 
 

A békesség és az egység olyan fontos, 
hogy Jézus a kapcsolat rendezését még az 
istentiszteleten való részvételnél is előbbre 
valónak tartja (Mt 5:21-26)! Nem szeret-
hetjük és tisztelhetjük Istent, ha épp harag-
ban vagyunk valakivel, és nem tettünk meg 
mindent a kibékülés érdekében (1Jn 4:19-
21). Emlékeztet arra is, hogy a bizonyság-
tételünk ereje nagyban függ attól, hogy bé-
kességre törekszünk-e a kapcsolatainkban. 

Emlékszem egy esetre, amikor először 
szereztem tapasztalatot erről az alapelvről. 
Még joghallgató koromban elhívtam ma-
gammal egy lányismerősömet egy vasárna-
pi istentiszteletre. Cindy éppen nem volt a 

legjobb formában, és kiábrándult a saját gyülekezetéből. Gondolván, hogy 
jól érezné magát, meghívtam a vasárnapi istentiszteletre. 

Alighogy elfoglaltuk a helyünket, a lelkész meglepő bejelentést tett. A 
gyülekezet figyelmét kérve előrehívta az egyik elöljárót. Eszembe jutott, 
hogy előző vasárnap a bibliaórán parázs vita alakult ki kettőjük között. 
„Jaj, csak ezt ne! – futott át az agyamon. – Most az egész gyülekezet előtt 
helyreteszi szegényt!” Már előre szégyelltem magam. 

– Mint a legtöbben tudjátok – kezdte a lelkész –, Kenttel volt egy vi-
tánk a múlt vasárnapi bibliaórán. Kissé elszaladt velünk a ló, és olyasmit is 
mondtunk egymásnak, amit jobb lett volna négyszemközt megbeszélnünk. 

Összeszorult a gyomrom, amikor arra gondoltam, milyen első benyo-
mást fog szerezni Cindy a gyülekezetemről. „Miért pont most kellett meg-
hívnom? Választhattam volna másik alkalmat is!” – gondoltam. Biztos 
voltam benne, hogy Cindynek elmegy majd a kedve az egésztől, és a lel-
késztől sem lesz elragadtatva. 

A lelkész Kent vállára tette a kezét, és így folytatta: 
– Szeretnénk, ha tudnátok, hogy még aznap délután leültünk beszélgetni, hogy tisztázzuk a helyzetet. Isten lehetővé 
tette, hogy megértsük egymás álláspontját, és békejobbot nyújtsunk egymásnak. Bocsánatot kell kérnünk a gyüle-
kezettől, amiért a viselkedésünkkel megterheltük a közösséget. Kérjük, hogy bocsássatok meg nekünk, amiért ilyen 
rossz példát mutattunk. 

Sokan meghatódtak, miután Kent is hasonlóan számolt be a történtekről. Én sajnos annyira aggódtam Cindy vé-
leménye miatt, hogy fel sem fogtam, milyen fontos helyzet tanúja lehetek. Idegességemben motyogtam valamit, 
majd kinyitottam az énekeskönyvet, és magamban reméltem, hogy barátnőm hamar elfelejti ezt az egészet. Lélek-
ben szinte ott sem voltam az istentiszteleten; mire észbe kaptam, már a kocsiban ültünk. Beszélgettünk keveset, 
majd Cindy szóba hozta a történteket. 

– Nahát, ahogy ez az istentisztelet kezdődött! Én még életemben nem hallottam ilyet! Szívesen eljönnék a jövő 
héten is. 

A következő hetekben Cindy nagy érdeklődéssel hallgatta a prédikációkat. Mivel láthatta, milyen valóságosan 
van jelen az evangélium a lelkész életében, kíváncsi lett, hogyan tapasztalhatná meg ő maga is Jézus megváltását. 
Egy hónap sem telt el, és átadta életét Krisztusnak, a gyülekezetünkben pedig igazi lelki otthonra talált. 

Abban a reményben hívtam meg Cindyt, hogy a barátságos közösség és a prédikáció fogja lenyűgözni. Ám Is-
tennek még jobb terve volt. Megengedte, hogy Cindy tanúja legyen egy kellemetlen konfliktusnak, és az is kiderült, 
hogy a lelkészünk távolról sem tökéletes. A mi emberi tökéletlenségünk és szégyenünk szolgáltatta a hátteret ah-
hoz, hogy megcsillantsa kegyelmét, és bemutassa az igazi békekövet, Jézus Krisztus hatalmát a közösség életében. 
A két köztiszteletben álló férfiút arra indította, hogy kegyelméből merítsen, és Cindyben vágyat ébresztett, hogy 
példájuk láttán az ő népéhez akarjon tartozni. 

Részlet Ken Sande: Béketeremtők c. könyvéből 
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SEGÍT-s-ÉG 
 
Milyen az, mikor a jóból is megárt a sok? Tudok-e úgy 
segíteni, hogy közben magamnak ne ártsak? Meg tud-
juk-e osztani egymással életünket anélkül, hogy saját 
életünket feladnánk? Mikor van igazán szükség a segít-
ségemre? Mikor kell elengednem a dolgot, és hagyni, 
hogy Istennel rendezzék le egymás között? Egyensúlyt 
találni az elegendő és a túl sok között állandó kihívás a 
kapcsolatokban, és nem könnyű feladat. Főleg, ha azt a 
szerepet vállaltad magadra, hogy „mindenkinek, min-
denben, mindenkor”, miközben az ő szerepük ez: segít-
ségre van szükségem, olyan kétségbeesett vagyok, tar-
tozol nekem azzal, hogy gondoskodj rólam. 

Ilyenkor te nem tudsz nemet mondani, ők pedig 
igent mondani nem tudnak. Néha úgy érezzük, szüksé-
günk van arra, hogy szükség legyen ránk, de ha olyan 
embereknek van ránk szükségük, akik mindig elvárják, 
hogy valaki gondoskodjon róluk, akkor ők kerülnek ve-
zető helyzetbe, mi pedig az idegösszeroppanás szélére. 
Sohasem boldogok, bármit teszel is. Ezért aztán igyek-
szel még többet tenni, hogy jobban örüljenek, neked 

pedig kevésbé legyen bűntudatod, míg végül kétszeres 
bajban leszel. Ők neheztelni fognak azért, mert nem 
adsz eleget, te pedig neheztelni fogsz rájuk azért, mert 
nem értékelik azt, amit adsz. Azt azonban egyikőtök 
sem tudja, hogyan törje meg az ördögi kört. Ekkor a 
kapcsolat olyanná válik, amit a pszichológusok a „még 
többet és még többet” hálójának neveznek, ahol mind-
két fél neheztel és leértékeli a másikat, miközben úgy 
érzik, beleragadtak egy életük egészét meghatározó 
csapdába, amelyből mindketten rettegnek kilépni. 

Házasságok, családok, barátságok, munkahelyi és 
gyülekezeti kapcsolatok mind beleeshetnek ebbe az 
„áldozat-megmentő” sablon csapdájába, ahol a szük-
ségben lévő és segítő egyaránt a „gyűlölök és szeretek” 
kettősét járja, és nem tud megállni. Magadra ismersz? 
Ha igen, máris továbbléptél egy egészségesebb, nem 
mérgező kapcsolat felé! 

Forrás: Istenmorzsák – FB 2017. január 11. 

 
 

„Nincsen Istennek ismerete a földön” 
 
Áldott testvérek, e mai alkalommal beszéljünk azokról 
a dolgokról, melyek sajnos elsikkadtak sok hívő számá-
ra, pedig roppant fontos lenne tisztában lenni ezekkel. 
Ilyenekkel, mint Isten-ismeret, Isten iránti tisztelet. Ma-
napság a hívők táborában él az a tévedés, hogy Isten 
mindenkit olyannak fogad el amilyen, és bármely álla-
potában megfelel az ember az Istennek. Erről egy pró-
fécia így szól: 

„Elfárasztottátok az Urat beszédeitekkel, és azt 
mondjátok: Mivel fárasztottuk el? Azzal, hogy azt 
mondjátok: Minden gonosztevő jó az Úr szemeiben, és 
gyönyörködik ő azokban; vagy: Hol van az ítéletnek Is-
tene?” (Mal 2,17) 

Vannak oly nézetek, 
miszerint volt az ószövet-
ségnek egy Istene, aki 
kemény és bosszúálló Is-
ten volt. Őt nevezik ma 
sokan így: ítélet Istene. És 
sokak szerint van az új-
szövetségnek is egy Iste-
ne, aki szenilis, minden 
botlást elfelejtő, rossz lá-
tású, és még rosszabb hallású nagypapa, aki már beéri 
akárkivel és akármivel, csak ne unatkozzon. Nos, hogy 
ne legyenek ily istenkáromló nézetek, kimondva vagy 
kimondatlanul fantáziált Istenképek, ahhoz kell az Is-
ten-ismeret. Ennek tisztázására kérdezte egykor Mózes 
az Istent: Ma semó? Azaz: mi a neved? 

„És monda Isten Mózesnek: VAGYOK AKI 
VAGYOK.” (2Móz 3,14) 

Néha és sokak számára még ezt a szót is oly nehéz 
megérteni: „Vagyok”. Ő már a teremtés kezdete előtt: a 
Vagyok, és Ábrahámmal is a Vagyok, és ma is a Va-
gyok, és az idők végtelenjében is a Vagyok. Ez azt je-
lenti minden időben, mindenhol ugyanaz az Isten! Nem 
változik, mert akkor már nem lehetne jelen állapotban! 
Ezt próbálja tudtunkra/értésünkre adni az apostol is: 

„Minden jó adomány és minden tökéletes ajándék 
felülről való, és a világosságok Atyjától száll alá, a ki-

nél nincs változás, vagy vál-
tozásnak árnyéka.” (Jk 
1,17) 

Tehát, amilyennek meg-
ismerhetővé tette magát 
egykor, ugyanaz ma is, sőt 
mindig ugyanaz marad! Ta-
lán valahol itt kezdődik az 
Isten-ismeret. Teremtő, 
gondviselő, igaz, változha-
tatlan, nem személyváloga-
tó. Ahogy Mózes beszél ró-

la bizonyságot tevén az Ő személyéről a mennyeiek és a 
földiek előtt: 

„Mert az Úr nevét hirdetem: magasztaljátok Iste-
nünket! Kőszikla! Cselekedete tökéletes, mert minden ő 
úta igazság! Hűséges Isten és nem csalárd; igaz és 
egyenes ő!” (5Móz 32:4) 
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Kőszikla, aki változatlan, mozdíthatatlan, örök. 
Minden útjában és mindenkor ugyanaz, mindenkor az 
igazság szerint ítél. Ezért kőszikla. Azt pedig, hogy nem 
személyválogató, sokan annak tudják be, hogy minden-
kit a magáévá fogad, ám ez is csak féligazság, mert ez 
azt is jelenti, hogy az ítéletben senkivel nem kivételez! 
Bárkiről van szó, ha bűnben találtatik az ítélet idején, 
ítélet alá kerül az Örökkévalótól! Ezért mondja Pál: 
„Lerontván okoskodásokat és minden magaslatot, 
amely Isten ismerete ellen emeltetett, és foglyul ejtvén 
minden gondolatot, hogy engedelmeskedjék a Krisztus-
nak; És készen állván megbüntetni minden engedetlen-
séget, mihelyst teljessé lesz a ti engedelmességtek.” 
(2Kor 10,5-6) 

Vagyis, abban a közösségben ha lehívnák az Isten 
ítéletét egy bűnnel kapcsolatban, Pálon kívül senki nem 
maradna meg a bűnök miatt, mert az Isten ítélete nem 
korlátozódik egy személyre vagy egy „bizonyos bűnre”, 
hanem a bűn ellen szól, ami az igaztalanság, és nincs 
válogatás! Isten soha és senki kedvéért nem változik! 
Amikor az Örökkévaló Mózesnek így adta tudtára ezt a 
jellemzőt: „Vagyok”, akkor egyben azt is tudtára adta, 
hogy a szabadítás a 400 évvel ezelőtt megadott módon 
fog végbemenni. 1Mózes 15 szabadítás által, meggaz-
dagodva, megsokasodva, az ígéret földjére. Ezt a szót: 
„vagyok”, egyetlen zsidó sem vonatkoztatta és vonat-
koztatja magára azóta, mert az Örökkévaló lefoglalta itt 
magának ezt a jelzőt! A bemutatkozásnál sem mondjuk 
ki, ha kérdezik a nevünket. Ma semó, azaz mi a neved? 
És a válasz, áni Ferenc! Azaz és szó szerint fordítva, én 
Ferenc. Ez így volt azóta, és így van most is! Így válik 
érthetővé talán az a drámai és eddig érthetetlen válto-
zás, aminek tanúi lehetünk Jézus esetében, és amit ha 
értettünk volna eddig is, akkor nem lenne az a tévképzet 
Jézus személyére vonatkozóan, hogy Ő eltörölte, meg-
változtatta volna a szabályokat. 

Elsőként, és ami nagyon fontos, talán itt van az a 
rendkívül vékony és alig látható határvonal, ha egyálta-
lán van ilyen határvonal, ami az Isten ismerete és az Is-
ten iránt való tisztelet között húzódik. Figyeljünk csak, 
igazság hirdetése = Isten igéjének hirdetése! Igazság, 
azaz az Isten igéjének való alárendelődés = az Isten 
iránt való tisztelettel! Az igazságban, azaz az Isten igé-
jének vezetésében való megmaradás = örökélet! És vé-
gül, de talán a legelső és legfontosabb ismérv a változ-
hatatlanságról: 

„Mondának azért néki a zsidók: Még ötven eszten-
dős sem vagy, és Ábrahámot láttad? Monda nékik Jé-
zus: Bizony, bizony mondom néktek: Mielőtt Ábrahám 
lett, én vagyok.” (Jn 8:57-58) 

Tehát Jézus azt a szót, amit Mózes óta senki ember 
fia nem használt önmagára vonatkoztatva kimondta, ez-
zel egyértelműsítve, hogy Ő volt az, aki Mózessel be-
szélt, aki Ábrahámmal beszélt. Ezért volt az a drámai 
változás, hogy a beszélgetést gyilkossággal akarták le-
zárni! Ezért őrült meg a hallgatóság! „Köveket 
ragadának azért, hogy reá hajigálják; Jézus pedig 

elrejtőzködék, és kiméne a templomból, átmenvén közöt-
tük; és ilyen módon eltávozék.” (Jn 8,59) 

Ezek ismeretének hiányában ma? 
„Halljátok meg az Úrnak beszédét Izráel fiai, mert 

pere van az Úrnak a földnek lakóival, mert nincs iga-
zság és nincsen szeretet és nincsen Istennek ismerete a 
földön.” (Hós 4,1) 

Eddig, az Isten-ismeret alapjairól, illetve az Isten 
iránt való igaz tiszteletről volt szó. Talán eddigre meg-
értettük, hogy a törvényadásnál miért intette a népét az 
Örökkévaló. Hiszen egyértelmű mostanra: a színtiszta 
igazság jelenléte teljesen és tökéletesen véget vet az 
igaztalanságnak. Ha tehát az Ő jelenébe kívánkozik va-
laki, nos, és ne én beszéljek, hanem inkább a próféta: 

„Aki igazságban jár és egyenesen beszél, a ki meg-
veti a zsarolt nyereséget, a ki kezeit rázván, nem vesz 
ajándékot, a ki fülét bedugja, hogy véres tervet ne hall-
jon, és szemeit befogja, hogy gonoszt ne lásson.” (Ézs 
33,15) 

Tehát a konkrét kérdésre, ami így szól: ki mehet az 
Örökkévaló jelenébe?, a konkrét válasz: igazságban jár, 
azaz Isten igéjének vezetését követi! Nézzük ezt egy oly 
próféciában, ami bár tanach-i prófécia, de igenis az új-
szövetségi időkről szól Ezékiel 36:24-28. 

Hogy miért állítom, hogy az újszövetségi időkről 
szól? Nos, az Újszövetség idejének az egyértelmű jelei, 
az újjászületés, a Szentlélek általános kitöltetése, és az 
új szív. Tehát ezzel egybevágóan, és ez sokak számára 
sokkoló lehet, a Szentlélekkel való betöltekezett állapot 
jelzője nem egyéb, hanem az Isten igéje iránti olthatat-
lan vágy, az ige el- és befogadása, az ige megértése 
egyre mélyebb és mélyebb szinten, és az Isten igéjének 
megélése! 

„És hintek reátok tiszta vizet, hogy megtisztuljatok, 
minden tisztátalanságtoktól és minden bálványaitoktól 
megtisztítlak titeket. És adok néktek új szívet, és új lelket 
adok belétek, és elveszem a kőszívet testetekből, és adok 
néktek hússzívet. És az én lelkemet adom belétek, és azt 
cselekszem, hogy az én parancsolatimban járjatok és az 
én törvényeimet megőrizzétek és betöltsétek.” (Ez 
36:25-27) 

Egyben ez a történés a helyes magyarázata annak a 
ténynek, amit szokás mondani, de elsőként az Örökké-
való hirdetett, az Isten megigazít, megszentel. 
(Y.H.V.H Mekkades!) És így, és az igazság által! Azaz, 
az Ő igazságában való járása által szentel meg, igazít 
meg mindeneket, nem pedig úgy, ahogy vélekednek ar-
ról sajnos nagyon sokan, hogy azáltal, hogy az igaztala-
nokat igaznak mondja. Ha lenne Istenismeret, akkor 
nem gondolkodnának így az emberek. Isten igaz! Soha 
és senki kedvéért nem fog hazudni! 
 

Csepregi Ferenc 
Forrás: http://alfa-omega.hu/index.php/tanulmanyok/559-

nincsen-istennek-ismerete-a-foldon (szerkesztve) 

http://alfa-omega.hu/index.php/tanulmanyok/559-nincsen-istennek-ismerete-a-foldon
http://alfa-omega.hu/index.php/tanulmanyok/559-nincsen-istennek-ismerete-a-foldon
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Só a levesben 
 
Fortyogó, idegen anyagban 
Kever a fakanál.  
Hol a hófehér csillogás? 
Kristálytestvérek békés közössége? 
Jaj, tűnök, olvadok! 
De a fazék mélyéből üzenem, 
Hogy só vagyok! Most is só vagyok! 
Hogy itt a levesben is só vagyok! 
 
Szín, forma vész, az íz marad! 
S vigasztal a kevergetés alatt, 
Hogy jó ez így, mert tudom, 
Ki forgatja a kanalat!  

 
Túrmezei Erzsébet 

 

Kétféle fájdalom 
 

Én nem bánom a pöröly zuhanását, 
Ha reá, mint a gránit, felelek, 
Úgy felelek, hogy szikrákat vetek, 
Szikrákat, mik lelkemből az égig 
Szökkennek – és aztán ottmaradnak, 
Elmúlhatatlan fényű csillagoknak. 
Én nem rettegek kegyetlen kezétől 
A megtermékenyítő fájdalomnak. 
 
Én nem félek a széthulló világtól, 
Amíg a lelkem erős sziklafészek, 
Én csak széthulló önmagamtól félek. 
Attól, hogy sorsom kérdéseire 
Nem csendül bennem méltó felelet. 
A terméketlen fájdalomnak kelyhe 
Múljék el tőlem, Uram, ha lehet. 

Reményik Sándor 
 
 

„Nem kívánok ragyogást, pénzt, dicsőséget. Csak egy tűzhelyet kívánok. Hívó lámpa-
fényt, meleget azoknak, akiket szeretek. Egy darab kenyeret, csendet, pár halk szót, jó 
könyvet és kevés embert. De az aztán Ember legyen!” 

Fekete István  
 
„Milyen csodálatos hatalom az, amely soha nem kényszeríti, de mégis irányítja az akara-
tunkat! Isten nem töri fel a zárat, hanem mesteri módon kinyitja azt. Erre egyedül csak Ő 
képes.” 

Charles H. Spurgeon 
 

GYEREKSAROK 
 
 
 

 

 
 

Boldog születésnapot! 
Szeretettel köszöntjük a januári-

februári születésnaposokat! 
 

Tomory Áron (jan.6.) 
Ádány Zsófia (jan. 15.) 

Hunyady Emese (jan. 20.) 
Szabó Panna (febr. 12.) 

 

 
 

Karácsonyi kézműves foglalkozás 
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SZÜLETÉSNAPOSOK 
 

 

 

Szeretettel köszöntjük 
januárban  

született testvéreinket! 

„Az igazak ösvénye olyan, mint a hajnal világossága, amely minél 
tovább halad, annál világosabb lesz a teljes délig.” (Péld 4,18) 
 
Az „igazak ösvénye” kifejezés nem a hívők egy különleges csoport-
jára vonatkozik, hanem minden egyes megigazult hívő emberre. A 
Krisztusról szóló elemi tanításnál nem állhatunk meg, hanem töre-
kedni kell az érettségre. Nem telepedhettek le kényelmesen egy bi-
zonyos pontnál. A szellemi élet nem marad ugyanabban az állapot-
ban. Az igazságosság egy ösvény, és ha ösvény, akkor mozgást fel-
tételez. Amikor megtaláltátok az Úr útját, a hajnal fényéhez volt ha-
sonlítható a kezdet, de az isteni tervben nem a hajnal a cél. Amikor 
az igazság útján jártok, erősödni kell a világosságnak a teljes délig, 
ez a végcél. Kívánom, hogy mindig igyekezzetek az Úr elvárásának 
eleget tenni, hogy maradjatok mozgásban, haladjatok tovább, hogy 
elérjétek az érett kort! 

Lukács Edit 

 
 

Berényi Csabáné (jan. 3.) 
Máté Arnold (jan. 4.) 
Kovács Éva (jan. 4.) 
Janák Tiborné (jan. 12.) 
Magyar Sándorné (jan. 25.) 
Ökrös Sándorné (jan. 27.) 
Magyar Sándor (jan. 28.) 
Jenei-Kulcsár Dóra (jan. 30.) 

 

Szeretettel köszöntjük februárban 
született testvéreinket! 

 
Orbán Kálmánné (febr. 1.) 
Tarsoly Csaba (febr. 2.) 
Uri Imre (febr. 2.) 
Boda Gábriel (febr. 3.) 
Ádány Ferenc (febr. 5.) 
Jenei Péter (febr. 6.) 
Sonkoly-Domby Annina 
(febr. 6.) 
Sztasák Mihályné (febr. 7.) 
Balázs Enikő (febr. 9.) 
Kiss Pálné (febr. 12.) 
 

Mikolics Anikó 
(febr. 12) 
Szabó Gyuláné 
(febr. 13.) 
Nikodém Viktorné 
(febr. 18.) 
Hunyadyné Gulyás 
Kinga (febr. 22.) 
Kálmán Imréné 
(febr. 26.) 
Detki Eszter  
(febr. 29.) 

 

„A fazekas edényt készít a korongon. És elromlott az edény, 
amelyet ő készített, és amely mint agyag volt a fazekas kezében, 
és azonnal más edényt készített belőle, amint a fazekas jobbnak 
látta megkészíteni.” (Jer 18:3-4) 
 
Olyanok vagyunk, mint agyag a fazekas kezében. Az Úrtól kap-
tuk életünket, az edényünket. Nem mindegy, hogy mi van ben-
ne, ezért figyeljünk, hogy ne kelljen félnünk, amikor jön a Vő-
legény. Merjetek szembe nézni a valósággal, és lássátok meg az 
edény állapotát! Mondjátok ki, hogy szükségetek van arra, 
hogy kézbe vegye a Fazekas az elrontott edényt! Az Úr örül, 
amikor látja a változást, a megújulást. Legyen bátorságotok Is-
ten színe elé menni, kiüríteni szíveteket, és kérjétek az Élet 
Urát, hogy töltse fel edényeteket, szíveteket azzal, ami Tőle va-
ló!  

Lukács Edit 
 

Gyülekezeti alkalmak 
− Vasárnap: 

9,15 óra: imaóra, bibliakör a 
nagyiskolásoknak, tinédzse-
reknek Palacsintázó, törekvők 
órája 

10 óra: Istentisztelet, 
közben: bibliakör az óvódá-
soknak és a kisiskolásoknak 

17 óra: Istentisztelet 
− Csütörtök: 18,30 óra: Biblia-

óra, 19,30: énekóra 
− Péntek: 18 óra: 

Ifjúsági alkalom 
 

Betegeink 
 
Ádány Béla 
Baranyai Jánosné 
Bányai Jozefa 
Bódi Lászlóné 
Egyed Ferencné 
Galambos Sándorné 
Kovács Józsefné 
Pomázi Lászlóné 
Simon Lászlóné 
 
„Ezt mondja az Úr: Ne dicse-
kedjék a bölcs az ő bölcsessé-
gével, az erős se dicsekedjék 
az erejével, a gazdag se dicse-

kedjék gazdagságával; hanem 
azzal dicsekedjék, aki dicseke-
dik, hogy értelmes és ismer en-
gem, hogy én vagyok az Úr, aki 
kegyelmet, ítéletet és igazságot 
gyakorlok e földön; mert ezek-
ben telik kedvem, azt mondja 
az Úr.” (Jer 9:22-23) 
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