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Boldog új évet! 
 

Mint egy ígéret, 
hangzik a szép szó. 
Teljesítsd, úgy jó! 
Mit teszel érte, 
hogy kinek MONDOD, 
hadd legyen végre 
boldog új éve…? 

Balog Miklós 
 

 

A hit döntése 
 

Nem balgatag viták fanyar gyümölcse, 
nem érzelem-tűz röpke szalmalángja, 
sem értelmünknek rest fontolgatása: 
ajándék, hogy szívünk örömmel töltse. 
 

A hit akarat és engedelmesség, 
bizalom egy felső irányításban, 
s mint űrrakéta célbaszárnyalása, 
biztos. Nem gát a kozmikus sötétség. 
 

Az óember ó-értelmére hallgat, 
s rossz értelem csak rossz tanácsot adhat. 
Változzatok elmétek újulása által, 
mert csak ezzel vizsgálhatjátok 
milyen döntést vár Isten elhívása! 
S nem támadnak többé okoskodások. 
 

Balog Miklós 
 

 
 

 

 
 

 

Jézus, Pál és a sport 
 

Azt hiszem, Jézus soha nem beszélt semmilyen sportról, a 
példázatai között sem volt sportos. Ezzel szemben Pál 
apostol sokszor hasonlította sporthoz a keresztény életet – 
az egyik leggyakoribb kép a Bibliában a hívő élet leírásá-
ra a sport. 

A munkahelyi házicsoportunkat tartottam a sport témá-
járól, de ahogy szembesültem ezzel az ellentéttel, zavarba 
jöttem. A sportos hasonlatok fontosnak tűnnek az Igében 
– viszont a sportokban hol van a kegyelem, a szeretet, 
a megbocsátás? 

Egy sportoló amiatt más egy átlagemberhez képest, 
mert rengeteg mindenről lemond a nagy cél érdekében: 
nem mindegy, hogy hogyan osztja be az idejét, mit eszik, 
nem lustálkodhat. Persze ilyen értelemben mindannyian 
sportolók vagyunk, hiszen nem fér bele minden egy élet-
be – én például már lemondtam a szupermodell karrie-
remről (bár nem biztos, hogy valaha is felfedeztek volna 
…), mert sokkal jobban szeretek pizzát ebédelni kis adag 
saláta helyett. 

Minden embernek vannak nagy céljai, amiknek az ér-
dekében lemondanak minden másról, arra fókuszálnak, 
mint egy sportoló a sportra. A kérdés persze az, hogy 
megfelelő célért áldozunk-e fel sok mindent. Ismerek 
valakit, aki életcéljává tette, hogy egy bizonyos lányt fele-
ségül vehessen. Amikor az a lány máshoz ment férjhez, 
akkor nagyon összetört – kicsit úgy, mint egy sportoló, 
aki mindent feláldoz a karrierjéért, de végül nem nyer 
versenyt. 
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Az én fő célom nagyon maximalista: szeretnék beke-
rülni a tökéletes mennyországba, ahol többé nem leszek 
éhes, beteg vagy fáradt, ahol minden tökéletesen szu-
per, és ahol ott leszek Istennel, aki a Szeretet maga. Ez 
egy olyan cél, amiért érdemes tökéletes sportolóvá vál-
ni, azaz minden mást feláldozni érte. Kicsit olyan, mint 
amikor valaki nem éri be kevesebbel, mint az olimpiai 
arannyal: ez egy maximalista cél, aminek az érdekében 
mindennap tökéletesen kell dolgoznia, nem hibázhat 
egy picit sem egy versenyen sem. 

A bűn szó eredetileg egy sport-szakkifejezés volt. 
Az íjászok használták, és azt jelenti, céltévesztés. Ha a 
célom a mennyország, akkor oda csak tökéletesen tudok 
bemenni… de sajnos néha elvétem ezt a célt, úgy gon-
dolom, hogy belefér egy-egy bűn. Előfordul, hogy teret 
engedek a bennem lé-
vő lustaságnak, kíván-
ságnak, dühnek, irigy-
ségnek vagy nagyké-
pűségnek, és máris 
nem vagyok tökéletes 
– nem tudom megütni 
a tökéletes mennyor-
szág mércéjét. Mintha 
egy olimpiára készülő 
sportoló néha megáll-
na pihenni, vagy nem 
törődne egy-egy moz-
dulat kivitelezésével – 
így nem fog összejön-
ni az aranyérem. 

A helyzet az, hogy Isten pontosan tudja, hogy nem 
tudok megfelelni a tökéletesség mércéjének – ezért 
küldte el Jézust. Hadd írjak le két zavarba ejtő sport-
hasonlatot a kegyelemről, amik nekem sokat segítettek 
ezt megérteni: 

A hívő élet olyan, mint egy futóverseny, ahová Jé-
zus is eljött: Ő először váratlan húzással a célból vissza-
felé elfutott a startig (eljött a mennyből), aztán egy hi-
bátlan világrekorddal lefutotta a távot (leélt egy bűnte-
len életet), és végül közölte, hogy „Ja, amúgy ez egy 
csapatverseny, aki ugyanolyan mezt hord, mint én, az is 
kap egy kupát. Kérsz egy mezt te is?”. 

Nem tudok elég jó lenni. Ezért jött el Jézus: nem 
fifti-fifti alapon hozzuk össze vele a mennyország-
belépőnket, a mi tetteink nem érnek semmit. Ehelyett, 
ahogy Pál írja Titusznak Istenről: „nem az általunk 
véghezvitt igaz cselekedetekért, hanem az ő irgalmából 
üdvözített minket” 

Akkor miért beszél sokat a sportról Pál? Miért 
mondja például a Filippi 2-ben, hogy „nem hiába fára-
doztam”, meg hogy „a versenypályát végigfutottam, és 
győztem”? Ilyenkor nem az üdvösségéről beszél, hanem 
a már hívő keresztyénként végzett munkájáról – például 
itt a Filippi 2-ben arról, hogy sikerült úgy tanítványoz-
nia a Filippi-hívőket, hogy ők csillagokként ragyognak 

az ottani sötét nemzedékben. Azért, hogy Istenhez tar-
tozzunk, Jézus már megtett mindent, de utána itt a földi 
életben már sportolóhoz méltó erőfeszítésre és kitartás-
ra van szükségünk ahhoz, hogy Isten akaratában jár-
junk, építsük az ő országát. 

Sok sportolói szokás igaz kell, hogy legyen a hí-
vőkre is: 

1. Kell egy edző: Jó jelképe ez például a lelkipász-
tornak, aki tapasztaltan, kívülről látja a lelki fejlődése-
met, és szakszerűen tud segíteni benne. 

2. Kellenek játékostársak: Nincs magányos sporto-
ló, még az egyedi sportokat űzők (pl. maratónfutók) is 
együtt szoktak edzeni. A hívőknek is szüksége van játé-
kostársakra: gyülekezeti közösségre, házicsoportra, ba-

rát-testvérekre. 
3. Oda kell figyelni 

a táplálkozásra: Ha 
egy sportoló bármit 
megeszik, az észrevét-
lenül lecsökkenti az ál-
lóképességét. Ha egy 
hívő mindent elfo-
gyaszt, amit e világ fel-
kínál számára, míg az 
Istennel töltött idő 
egészséges étele nem 
érdekli, annak észrevét-
lenül lecsökken az álló-
képessége a kísértések-
kel szemben. 

4. Az erősségek fejlesztése: Egy jó sportoló általá-
ban az erősségeit igyekszik világbajnok szintre emelni. 
Ugyanígy egy hívőnek is fontos, hogy az Istentől kapott 
ajándékait, képességeit fejlessze, maximálisan kihasz-
nálja. 

5. Biztos sok más hasonlat található még a hívő és 
a sportoló élet között, hadd bátorítsak mindenkit, hogy 
gondolja tovább a listát. 

Felszabadító gondolat, hogy Jézus mindent megtett 
helyettem a mennybe bejutásomért. Elég, ha kérem, 
hogy Isten bocsássa meg a bűneimet és adjon helyettük 
üdvösséget, nem a saját érdemeimért, hanem Jézusra 
tekintve. Utána pedig ez a Jézus csapatába tartozás 
nem lustálkodásra fog inspirálni, hanem arra, hogy 
mindent beleadjunk itt a földi éveinkben, továbbad-
juk ennek a kegyelemnek az örömhírét. Jézus ebben is 
segít nekünk, „Mindenre van erőm a Krisztusban, aki 
engem megerősít”. 

 

Sonkoly Tamás 
 
„Ha pedig versenyez is valaki, nem nyer 
koszorút, ha nem szabályszerűen verse-
nyez.” (2Tim 2,5) 
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VELÜNK TÖRTÉNT 
 

Kamaraerdőn 
 

  
 

                           Karácsonyi alkalom                                                         Januári alkalom 
 

(IMA)HÁZUNK TÁJÁN 
 

Karácsony és szilveszter az imaházban 
 

  
 

  
 
„Kiáltónak szava a pusztában: Készítsétek meg az Úrnak útját, egyengessétek az ő ösvényeit. Minden 
völgy betöltetik, minden hegy és halom megalacsonyíttatik; és az egyenetlenek egyenesekké, és a gö-
röngyös utak simákká lesznek; És meglátja minden test az Istennek szabadítását.” (Lk 3:3-6) 
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(IMA)HÁZUNK TÁJÁN 
 

Gyülekezeti szolgálatok és szolgálattevők 2017-ben 
 
Elöljáróság: 
 

– (Megbízott lelkipásztor: Kulcsár Tibor) 
– Lelkipásztor: Kotán Béla 
– 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 

– Elöljárók: Gulyás Zsombor, Uri Erika 

I. Tanítás 

1. Igehirdetés, bibliaóra: 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: nincs felelős, önműködő 
Bázis imaóra: felelős: Nagyné Kalán Éva, Sonkoly 
Anna 

3. Vasárnapi iskola: 
– Óvodások: Ádány Anna, Sonkoly-Domby Annina, 

Sonkoly Tamás, ifj. Uri Imre 
– Kisiskolások: Magyar Bernadett, Nagy Jánosné 
– Nagy iskolások: (Kiss Pálné, Uri Erika) 
– (Palacsintázó: Sonkoly Tamás, Nagyné Kalán Éva, 

Sonkoly Anna) 
4. Lelki Lift: szervezők: dr. Ádány Sándor, Horváth 

Ádám, Nagy Péter, Sonkoly Tamás 
5. Ifjúsági vezető: Horváth Ádám 
6. Közösségépítés: 

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

bor, Bocska házaspár, Magyar Sándorné, Nagy La-
jos, Sztasák Mihályné, Uri házaspár, Zákány Gábor 

– 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, fiatal házasok 
házicsoportja, Alsóhegy utcai fiúk házicsoportja 

– Köszöntő szolgálat: Ádány Ferenc, Ádány Mihály, 
Boda Mihály, Goldmann Benjámin, Kálmán Imré-
né, Kristóf Róbert, Nagy Péter, Tarsoly Csaba 

II. Pásztori munka 
– Lelkigondozás, családlátogatás, beteglátogatás: 

(Kulcsár Tibor), Kotán Béla, dr. Novák Péterné és 
mindazok, akik felvállalják mások problémáit 

III. Misszió 
1. Kamaraerdő: 
– 2017-ben részt vettek: Ádány Anna, ifj. Ádány Béla, 
Ádány Béláné, Ádány Ferenc, Balázs Enikő, Bányai Jo-
zefa, Bencsikné Zsuzsa, Bereczki Krisztina, Boda Mi-
hály, Bodáné Uri Ibolya, Boda Péter, Boda Zsolt, id. 
Boda Mihály, Csepei Géza, Goldmann Benjámin, Gőczi 
János, Gulyás Csaba, Gulyásné Timi, Gulyás Emma, 
Gulyás Johanna, Gulyás Levente, Horpácsi Éva, Juhász 
Béla, Kalla Balázs, Kalla Szilvi, Kiss Pálné, Kotán Béla, 
Kotánné Joli, Kotán Péter, Kulcsár Anikó, Kulcsár Ti-
bor, Lippai Gábor, Lukács Edit, Magyar Bernadett, 
Nagy János, Olajos Gabriella, Olajos Júlia, Olajos Láz-
ár, Simola Ilona, Simonné Pap Viola, Sonkoly Anna, 
Sonkoly Tamás, Uri Benjámin, Uri Boglárka, Uri Erika, 
Uri Ildikó, Uri Melinda, ifj. Uri Imre, Uri Imre, Zákány 
Etelka, Zákány Gábor, Zákány Gáborné 
2. Kerületi Gyerekklub: 

– felelős: Nagy Jánosné, segítők: Nagy János, Nagy-
né Kalán Éva, a gyülekezet alkalmanként jelenlevő 
tagjai 

3. (Utcamisszió: vezető: Simon Dávid) 
4. (Oroszlányi vendégszolgálat: koordinátor: Nagy Pé-
ter; szolgálók: alkalmanként mások) 

IV. Ének-zene 
1. Orgona- és zongorakíséret: Ádány Mihály, Kalla 

Szilvi, Kotán Péter, Lukács Edit 
2. Énekkar: vezető karnagy: Kalla Szilvi 

– szoprán: Balázs Enikő, Bódiné Mikes Judit, Kiss 
Ágnes, (Mérey Edit), (Mikes Benjáminné), Simon-
né Pap Viola, Sztasák Mihályné, Uri Ildikó, Uri 
Melinda 

– alt: Kiss Pálné, Zákány Etelka, Zákány Gáborné 
– tenor: Kalla Balázs, Uri Benjámin, Zákány Gábor 
– basszus: ifj. Ádány Béla, (Boda Péter), Ádány Fe-

renc, Nagy János 
3. Gyülekezeti énekcsoport: dr. Ádány Sándor, 

Ádány Balázs, Ádány Máté, Ádány Rebeka, Gu-
lyás Zsombor, Horváth Virág, Nagyné Kalán Éva; 
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Kotán Dorottya, Kotán Péter, Örökös-Tóth Eszter, 
Örökös-Tóth István 

3. 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: Uri Erika 
– 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: 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: Zsigovics Géza 
– istentiszteleti vetítés és közvetítés: Ádány Balázs, 

Ádány Máté, Boda Péter, Simon Dávid, Zsigovics 
Benjámin 

– technikai koordinátor: 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 Szilvi, Lukács Edit, Nagy 
János 

– utcai faliújság: Tarsolyné Sonkoly Eszter, 
Tarsoly Csaba 

– gyülekezeti Facebook-profil: Ádány Judit; Lelki 
Lift: Sonkoly Tamás 

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

Ádány Anna, ifj. Ádány Béla, Ádány Ferenc, Ba-
lázs Enikő, Bodáné Uri Ibolya, Gulyásné Ladányi 
Tünde, Gyöngyösi Jánosné, Kálmán Imréné, 
Nagyné Kalán Éva, Simola Ilona, Uri Erika, Uri Il-
dikó, Uri Melinda 

10. Úrvacsorával kapcsolatos szolgálatok: 
Kálmán Imréné, Tarsoly Csaba, Tarsolyné Sonkoly 
Eszter, Sonkolyné Nagy Ágnes, Sonkoly Anna 

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: dr. Kovács Gábor, Zákány Gá-

borné; készítés: Nagy Jánosné 
– koszorúrendelés: Pintér Tibor 

13. A gyülekezeti ház nagytakarításában 2017-ben 
részt vettek: 

ifj. Ádány Béla, Bencsik István, Bencsik Zsuzsa, 
Bocska Róbert, Csepei Géza, Gőczi János, Gyön-
gyösi János, Gyöngyösiné Rózsika, Horváth Ádám, 
Horváth Virág, Juhász Béla, Kalla Balázs, Kalla 
Szilvi, Kálmán Imréné, Kotán Béla, Kotánné Joli, 
Kotán Dorottya, Kovács Éva, Lukács Edit, Nagy 
Péter, dr. Novák Péter, Rück Sándor, Simola Ilona, 
Simon Dávid, Simonné Pap Viola, Sonkoly Anna, 
Uri Benjámin, Uri Melinda, Zsigovics Dorina 

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.) 
 
„Azután ezt a példázatot mondta: Egy embernek volt egy fügefája a szőlőjében, és kiment, hogy gyü-
mölcsöt keressen rajta, de nem talált. Azt mondta a vincellérnek: Íme, három éve, hogy idejárok gyümöl-
csöt keresni ezen a fügefán, de nem találok. Vágd ki, miért foglalja a földet hiába? De az így válaszolt 
neki: Uram, hagyd meg még ebben az évben, míg körülásom és megtrágyázom, hátha terem jövőre, ha 
pedig nem, akkor vágd ki!” (Lk 13: 6-9) 
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Vasárnapi szolgálatok szervezői beosztása 2018 első félév 
 
 

Hónap Nap Szolgálatszervező Tervezett program 
     
Február 4. de.  Úrvacsora 

du. 
11. de. Gulyásné Ladányi Tünde  

du. 
18. de. dr. Ádány Sándor, Kotán Péter  Zenés istentisztelet 

du. Kotán Béla Kamaraerdei Idősek Otthona 
25. de. Baranyai Zsolt  

du. 
Március 4. de.  

 
Úrvacsora 
 du. 

11. de. Horváth Ádám  
du. 

18. de dr. Ádány Sándor, Kotán Péter Zenés istentisztelet 
du. Bodáné Uri Ibolya Kamaraerdei Idősek Otthona 

25. 
 

de. 
du.  

Balázs Enikő 
Nagy Jánosné 

Virágvasárnap 
Kerületi Gyerekklub 

30. 
 

de.  Nagypéntek (Úrvacsora?) 
du. 

Április 1. de. Ádány Ferenc 
 

Húsvét 
 du. 

8. de. Simola Ilona  
du. 

15. 
 

de. dr. Ádány Sándor, Kotán Péter Zenés istentisztelet 
du. Kotán Béla / Sonkoly Tamás  Kamaraerdei Idősek Otthona 

22. de. Bodáné Uri Ibolya  
du. 

29. de. Uri Melinda  
 du. 

Május 
 

6. de.  Úrvacsora 
du. Bibliakör  Anyák napja 

13. de. Baranyai Zsolt  
du. 

20. de. Nagyné Kalán Éva  Pünkösd 
du. 

27. 
 

de. Tarsolyné Sonkoly Eszter  
du. Uri Melinda Kamaraerdei Idősek Otthona 

Június 3. de.  
Nagy Jánosné 

Úrvacsora 
Kerületi Gyerekklub du. 

10. de. Horváth Ádám  
du. 

17. de. dr. Ádány Sándor, Kotán Péter Zenés Istentisztelet 
du. Kotán Béla / Sonkoly Tamás  Kamaraerdei Idősek Otthona 

24. de. Uri Ildikó  
 
 

„Nekem az olyan böjt tetszik, amikor leoldod a jogtalanul fölrakott bilincseket, kibontod a járom 
köteleit, szabadon bocsátod az elnyomottakat, és összetörsz minden jármot! Oszd meg 
kenyeredet az éhezővel, vidd be házadba a szegény hajléktalant, ha meztelen embert látsz, 
ruházd fel, és ne zárkózz el testvéred elől! Akkor eljön világosságod, mint a hajnalhasadás, és 
hamar beheged a sebed. Igazságod jár előtted, és az ÚR dicsősége lesz mögötted.” (Ézs 58: 6-8) 
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BIZONYSÁGTÉTEL 
 

Advent januárban is (Úrjövet más szemszögből) 
 

A történet még 2016 júliusában 
kezdődött. Ekkor volt egy elhalt 
terhességem (második gyermek-
ként érkezett volna), és azóta is 
várjuk az újabb csodát – minded-
dig eredménytelenül. Sok remény-
teljes hónapon, orvosi kivizsgálá-
son vagyok túl, már-már szívfacsa-
ró volt a várakozás. Miért nem? 

Másoknak miért lehet olyan könnyen? Hiszen jó helyre 
születne…! Más részről is sarkalatos a kérdés, hiszen 
szeptembertől kislányunk óvodába megy, és vissza kel-
lene mennem dolgozni, de nincs hova, hiszen alig több, 
mint egy éve ott kellett hagynom az előző munkahe-
lyemet. Egyszerűbb lett volna ezt a kérdést 1-2 évet ki-
tolni, hiszen az újbóli munkába állás számomra min-
denképpen teljes újrakezdést jelent. 

Mindezek fényében került a kezembe december ele-
jén „véletlenül” egy katolikus adventi áhítatos kiadvány 
(Nagy Alexandra: Boldog adventet!). Minden napra 
szólt egy elmélkedés, közben és a végén pedig szemé-
lyes kérdést kapott az ember ezzel kapcsolatban. Rög-
tön az első szakasz végén szíven ütött a kérdés: Te vá-
rod Krisztus visszajövetelét? A várakozásról rögtön a 
kisbaba jutott eszembe, és elsírtam magam: hogy lehet 
az, hogy egy gyermek érkezését jobban várom, mint 
Krisztust magát? Hát milyen keresztyén vagyok én? 

Nagyon elszégyelltem magam… Eltelt pár hét, mire a 
Szentlélek megformálta bennem a választ: azért nem 
tudom olyan lelkesedéssel várni Krisztust, mert tudom, 
ha visszajön, számon leszek kérve. Hogy amit kaptam 
az Úrtól, azzal jól gazdálkodtam-e. Isten nem arra hí-
vott minket, hogy betöltse az igényeinket, hanem mi 
lettünk azért keresztyénné, hogy az Ő akaratát teljesít-
sük, azaz gyarapítsuk az Ő országát. 

Azon már nem kellett gondolkodnom, mire kaptam 
ajándékot. Hogy azt a szakmai tudást, amit az évek so-
rán gyűjtögettem, tanítás formájában kell átadnom 
azoknak a gyermekeknek (felnőtteknek), akik erre 
igényt tartanak, és tudom, hogy ezen keresztül is tudok 
szolgálni. Hiszen a születendő gyermekemen kívül any-
nyian vannak, akik még nem ismerik Jézust! Tehát a 
döntés megfogant, vissza kell mennem oktatni! A meg-
valósítás még döcögős. De már megalakult a sportegye-
sületünk, amelyen belül heti két alkalommal tartok 
edzéseket egy helybeli fitneszteremben, hetente egyszer 
pedig kerékpáros edzést vezetünk a férjemmel, és már 
volt is alkalmam bizonyságot tenni Róla! 

Vetnünk kell, hogy arathassunk, és tudom, ha az Ő 
dicsőségére élek, az életem azon területei is áldottak 
lesznek, melyekről álmodni sem mernék. 

Mindenkinek további boldog adventet! 

Kusztor-Jurenka Krisztina 
 

 

Isten békessége 
 

„Békességet hagyok nektek: az én békességemet adom nektek, de nem úgy adom nektek, ahogyan a világ adja. Ne 
nyugtalankodjék a ti szívetek, ne is csüggedjen!” (Jn 14,27) 
 

Napokon keresztül vívódtam 
magamban, hogy tudok-e én 
egyáltalán egyetlen olyan külső-
belső eseményt, történést leírni, 
ami konkrétan a 2017-es évhez 
köthető bizonyságtétel lenne. Az 
elmúlt évben annyi apró 
rezdületben és látványos, emberi 
ésszel meg nem magyarázható 

nagy csodákban nyilvánította ki Isten az Ő örök 
szeretetét, hűségét és gondviselését az életemben, hogy 
a végtelenségig emlékezhetnék hálával, szinte minden 
egyes napomra. 

De végül elém került valami, ami a legmeghatáro-
zóbb változást hozta el. Nyár eleje volt, amikor súlyos 
félelmek, aggodalmak, keserűség és kilátástalanság telí-
tődött bennem. Ha imádkozni akartam, nemhogy a szó, 
de még a gondolat is elhalt bennem, mielőtt egyáltalán 
megformálódott volna. 

Jogerősen is pert vesztettem a rajtam közel 400%-os 
uzsorakamatot az otthonom elárverezése útján behajtani 
akaró bankkal szemben. Sok-sok idő- és energia-
befektetés ellenére nemhogy munkát nem találtam, de a 
meglévő minimális bevételi forrásaim is töredékükre 
zuhantak vissza. Családi viszályok, konfliktusok hal-
mozódtak. Semmit nem tudtam jól csinálni – ezt sugall-
ta felém a közvetlen környezetem is. Biztosan volt iga-
zságuk az ő szemszögükből nézve, mert türelmetlen, 
ingerült voltam, ugyanakkor keserű és túlérzékeny. Is-
tenkapcsolatomban űr keletkezett: kiáltottam magam-
ban sokszor Istenhez, de nem kaptam Tőle választ. Le-
galábbis úgy éltem meg, pedig ha hallotta kiáltásomat, 
akkor válaszolt is; a válasza az volt: „Várj!” – én ezt 
akkor nem akartam, nem voltam képes elfogadni. Ak-
koriban olyan voltam, mint Ady versében az „Istenhez 
hanyatló árnyék”. 

Senki nem vette észre, mert nem mondtam senkinek, 
és udvarias műmosolyt erőltettem az arcomra. De az én 
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Istenem mindent tudott, Ő, aki „a megrepedt nádszálat 
nem töri el, a füstölgő mécsest nem oltja el” (Ézs 42,2). 

Egyszer csak jött a hír, hogy valaki a gyülekezetből 
megajándékozott bennünket egy ötnapos agárdi nyara-
lással. A családi nyaralásból végül az lett, hogy Julival 
és Lázárral hárman utaztunk el, egynapos késéssel, nem 
túl nagy lelkesedéssel. 

Az a kis nyaraló a Velencei-tó közelében, az a csen-
des utca a zöldellő diófákkal... valami más volt, mint 
eddigi életem valamennyi nyaralása. Utoljára gyermek-
koromban, illetve nagyon fiatal felnőttkoromban voltam 
nyaralni bárhol is. A szüleim pénzéből, majd az ő korai 
haláluk utáni örökségemből sok helyen jártam régeb-
ben, külföldön tán még többet is, mint itthon. Újraérté-
kelve a párizsi, londoni, berlini, barcelonai, kairói na-
pokat: semmi nem volt. Kívül a jólét összes kelléke, be-
lül az Isten nélküli lélek üres hiábavalósága. 

Tavaly augusztus elején Agárd valami egészen mást 
hozott. A külvilág békés nyugalma elhozta a belső bé-
kességemet. 

Öröm volt látni a gyerekeimet úszni és biciklizni, a 
legtrendibb sportcipő és a leggyorsabb wifi hozzáférés 
hajszolása helyett. Öröm volt látni magamat kívül és be-

lül, ahogyan igeversek, hálaadó énekek szövegei élednek 
újra bennem; és jönnek elém, felém: beborítanak és át-
járnak, átformálnak, visszaformálnak, helyreállítanak. 

A gondjaim, a terheim, a körülményeim megmarad-
tak. De ahogyan rájuk tekintettem, már másnak láttam 
őket: olyanoknak, amelyeket azért, és csak azért tudok 
békességgel elviselni, mert ez a belső békesség nem 
embertől van. Nem a saját „akaraterőmből”. Nem azért, 
mert „megérdemeltem”. Isten kegyelmét nyújtotta ne-
kem újra, ráébresztett a sok-sok „céltévesztésemre”; a 
bűneimre, a kishitűségemre... 

Az evilági értékrend szerint is értékes nyaralás mel-
lett Isten megajándékozott valamivel: békességgel, amit 
azelőtt is kínált nekem kegyelemből, de nem voltam 
hajlandó elfogadni. 

A gondjaim azóta sem múltak el. Sőt fokozódtak is 
egyes területeken, és újak is rakódtak rájuk. De békes-
ségem van, és nem úgy, „ahogyan a világ adja”. Úgy, 
ahogy csak Ő tudja adni az Ő saját békességét. 

Olajos Gabriella 

 

TALLÓZÓ 
 

Gondolatébresztő 
 

Ne akarjunk „menő” helyet csinálni 
a gyülekezetből! 

 
Két évvel ezelőtt cikk jelent meg a The Washington 
Post hasábjain a fenti címmel. Szerzője fájdalmas „hová 
tűntek, miért tűntek el az Y és Z generáció tagjai, az 
1990–2000 után született fiatalok a templomokból” 
kérdést próbálta megválaszolni. Még ha ez nem sikerült 
is neki, azt egy felmérés nyomán mindenképp tudtunkra 
adja, mit ne tegyünk azért, hogy betöltsük ezt a főként 
nagyvárosi gyülekezetink életében támadt ifjúságűrt. 

Menő zene, hipster worship, hatásos színpadtechnika 
– nem ebben áll az Y és Z 
generáció Istenhez való 
visszahívásának értelmes 
és hosszú távra szóló 
megoldása. A fiatalok nem 
egy trendi istentiszteleti 
show-ra vágynak. „Sze-
retnék egy olyan istentisz-
teletet, amely nem szenzá-
cióhajhász, nem csillogó-
villogó vagy partikulárisan releváns. Bárhol tudok szó-
rakozni. A templomban viszont nem arra vágyom, hogy 
engem szórakoztassanak. Azt szeretném, ha arra hívná-
nak, hogy részt vegyek egy ősrégi, jövőbe mutató kö-
zösség életében” – vallja egy fiatal. 

„Tele kétségekkel és kiábrándultsággal – nem egy 
jobban legyártott keresztyénséget kerestem. Igazabb ke-
resztyénséget, sokkal hitelesebb keresztyénséget keres-
tem. Kérdéseim voltak a tudomány és hit viszonyával, a 
bibliamagyarázattal és teológiával kapcsolatban. Sajnos 
magamra maradtam a kétségeimmel” – vallja egy má-
sik. 

„A barátaiddal bárhol megihatsz egy kávét, de a 
gyülekezet az egyetlen hely, ahol a homlokodra kenik a 

hamut, halandóságodra való 
emlékeztető jelként. Bár-
mely hétvégén elvakítatha-
tod magad egy koncerten a 
fénytechnikával, de a temp-
lom az egyetlen hely, amit 
gyertyafény és zsoltár tölt 
meg. Online is jó a barátok-
kal kapcsolatot tartani, de a 
gyülekezeti közösség az az 

egyetlen hely, ahol a keresztség által Isten néven neve-
zett és szeretett gyermeke vagy. Bármely hajléktalan-
szállón oszthatsz ételt a hajléktalanoknak, de csak az 
egyház tanítja, hogy egy közös vacsora beemelhet min-
ket Isten legbensőbb jelenlétébe” – mondja egy harma-
dik. 
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A fiatalok a Jézus tanítását hitelesen gyakorló, nyi-
tott, őket is befogadó és elfogadó közösségeket keresik. 
Nem a gyülekezeti életet és az evangéliumot kell tehát 
nekünk menőbbé tennünk, hanem arra kell koncentrál-
nunk, hogy az istentisztelet, az érintett korosztályt meg-
célzó gyülekezeti alkalom maradjon szent, isteni. Ez az, 
ami vonz. Egyedül ez vonz. 

/Örömmel tudatjuk az ifjúság sorsát szívén viselő 
testvéreinkkel, hogy itt, a Fasorban alakulóban van egy 
ilyen, Isten igéje és a keresztyén élet iránt erős érdeklő-

dést mutató „klasszikus” ifjúsági kör, amelynek a Fa-
sorban az elmúlt években konfirmált gimnazisták a tag-
jai. (…) Szeressétek és hordozzátok imádságaitokban 
ennek a körnek a tagjait! A nevükben is köszönettel: 
MgyTKati/ 
Forrás: a Budapest-Fasori Evangélikus Egyházközség körle-
vele 2017. reformáció 

Az írás megjelent az Evangélikus Élet magazin 
83. évf. 3-4. sz. 18. oldalán, 2018. január 28-án 

 
 

Személyiség és jellem 
 
A személyiség nem azonos a jellemmel. Ha a kettőt ösz-
szekeverjük, azonnal két kellemetlen következménnyel 
kell szembenéznünk. Az egyik következmény az, hogy a 
jellemhibáinkat a személyiségünk részének gondoljuk, 
ezért bűntudat helyett szégyent érzünk. Azt hisszük, 
hogy mi magunk vagyunk a bűn, ahelyett, hogy a bűnre 
úgy tekintenénk, mint ami valódi énünket idegen testként 
pusztítja. A másik kellemetlen következmény éppen a 
fordítottja az elsőnek: a jel-
lemhibáinkat a személyisé-
günk jellegzetességének 
gondoljuk, ezért felmen-
tést adunk rájuk. Ilyen-
kor a bűntudat helyett 
nem is szégyent érzünk, ha-
nem büszkeséget. Büszkék 
vagyunk a bűnünkre, mert azt 
önmagunk részeként akarjuk 
felvállalni. Lényegét tekintve azonban ugyanaz a félreér-
tés táplálja a szégyent és a büszkeséget: a személyiség és 
a jellem közti különbségtétel hiánya. 

Hadd mondjam el röviden, mi a különbség a szemé-
lyiség és a jellem között. A személyiség az a velünk 
született és fokozatosan kibontakozó lelki 
szövetegyüttes, amilyennek Isten teremtett bennünket. 
Környezeti hatások ezt segítik vagy gátolják, jobbra-
balra pofozgatják, elfojtják vagy ösztönzik, de alapve-
tőn nem tudják lecserélni másra, ahogy a testünket sem 
tudjuk kicserélni másfajta testre. A személyiségünk 
struktúrája mi vagyunk. Az egyik ember személyiségét 
tekintve inkább extrovertált, a másik introvertált, az 
egyik karizmatikus és temperamentumos, a másik meg-
fontolt és alapos, az egyik részletekre figyel, a másik in-
tuitív, az egyik spontán és kreatív, a másik állhatatos és 
kiszámítható. A személyiség a sokféle karakterológiá-
ban összefoglalt hasonlóságok ellenére alapvetően 
egyedi. A személyiség egyedisége Istentől van: alap-
anyaga annak, amivé leszünk, és annak is, amit a bűn 
rombol. 

A jellem nem azonos a személyiséggel. A jellem 
nem egyedi, hanem általános, és mindenekelőtt a jóval 
és a rosszal, az érettel és az éretlennel, a bölcs és az os-
toba fogalmával van kapcsolatban. A jelleme lehet va-

lakinek krisztusi és lehet gonosz. A személyisége senki-
nek sem gonosz. Krisztusi személyiség nincsen, krisz-
tusi jellem viszont van. Mindannyiunknak törekednünk 
kell arra, hogy levessük a bűnt és felöltözzük Krisztus 
jellemét, arra viszont senkinek nem szabad törekednie, 
hogy a személyiségét vesse le. A személyiségek sokfé-
lesége Isten ajándéka, kiegészítjük egymást. A szemé-
lyiségünk mind a bűneinkben, mind a szentségünkben 

megmutatkozik, de mindket-
tőtől különbözik. Don Gio-
vanni bűne azért volt más, 

mint Fausté, mert más 
volt a személyisége, mé-
gis mindketten bűnt kö-

vettek el. Kálvin megszen-
telődése egészen más formát 
vett fel, mint Lutheré; a bű-
neik mintázata is más volt. A 

jellembeli éretlenség és a bűn csúnyábbá, a krisztusi jel-
lem szebbé teszi a személyiségünket. De egyikkel sem 
azonos. 

Őrizzük meg a két fogalom lényegi különbözőségét, 
mert ha összekeverjük őket, szégyenként vagy büszke-
ségként fogjuk magunkhoz ölelni a jellemhibáinkat, hi-
szen a személyiségünk részének fogjuk azokat tartani, 
vagy éppen a megszentelődés terén fogunk olyan kon-
formitást elvárni egymástól, amilyenre Jézus soha nem 
gondolt. Bár ezer szálon kötődnek egymáshoz, a jellem 
és a személyiség fogalma nem azonosak. A különbség-
tételben az egyetlen megbízható eszközünk Isten igéje. 
Isten igéje kétélű éles kardként hatol el az elme és a lé-
lek, az ízületek és a velők szétválásáig, hogy megítélje a 
szív gondolatait és szándékait (Zsid 4,12). Gyönyörköd-
jünk egymás személyiségében, ünnepeljük a sokfélesé-
get, és közben törekedjünk a jellemünk megszentelődé-
sére, krisztusivá válására, a Lélek gyümölcsének meg-
termésére, hogy Isten ajándéka mindannyiunkban teljes 
szépségében tudjon kibontakozni! Nem a személyisé-
günk különbsége ellenére, hanem éppen annak sokféle-
ségében! 

Szabados Ádám 
Forrás: http://divinity.szabadosadam.hu/?p=18995 
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Hogyan kérjünk Istentől gyógyulást? 
 

„Beteg-e valaki közöttetek? Hívassa magához a gyülekezet véneit, hogy imádkozzanak érte, és kenjék meg olajjal 
az Úr nevében. És a hitből fakadó imádság megszabadítja a szenvedőt, az Úr felsegíti őt, sőt ha bűnt követett is el, 
bocsánatot nyer. Valljátok meg azért egymásnak bűneiteket és imádkozzatok egymásért, hogy meggyógyuljatok.” 
(Jk 5:14-16) 
 
Sok beteg állapotnak a mélyén valamilyen bűn rejtőzik. 
Sajnos a hívők életében is lehetnek nyilvánvaló bűnök, 
gyakran azonban a titkolt harag, neheztelés, megbocsá-
tani nem tudás, irigység vagy más mérgező dolgok 
gyengítik a szervezetet, egészen a betegségig eljutva. 
Az érintettek általában tudják, hogy hol szorít a szívük, 
csak képtelenek letenni a terhet: „Mert ismerem az én 
bűneimet, és az én vétkem szüntelen előttem van.” 
(Zsolt 51,5) 

Jakab utasítása egyszerű 
és gyakorlatias, bár ha job-
ban meggondoljuk, egyálta-
lán nem könnyű. A felelős-
ség vállalását hozza elő. A 
betegnek tenni kell egy fon-
tos dolgot a gyógyulása ér-
dekében. Színt kell vallania 
töredelmesen mások előtt, 
akik a gyülekezet vénei. Ez 
egyáltalán nem könnyű! A 
kitárulkozás mások előtt na-
gyon nehéz lehet annak, aki megszokta, hogy mindent 
magában hordozzon. Ráadásul negatív és szégyenletes 
dolgok kerülnek napvilágra, és nagy elszántság kell a 
vallomáshoz. De muszáj, mert belül ugyanazt érzi, mint 
Dávid: „Míg hallgattam , kiszáradtak csontjaim, egész 
nap jajgatnom kellett.” (Zsolt 32,3) Az a jó, ha a beteg 
eljut idáig. Van remény a gyógyuláshoz, amikor végre 
„megszüli” a bűnöket. 

Alázat kell az önvizsgálathoz, de a véneknek is ez 
kell, hogy ne az ítélkezés kerüljön előtérbe, hanem a 
Krisztustól származó gyógyító szeretet. Az elkeseredett 
beteg úgy gondolhatja, hogy fel kell keresni egy hit-
gyógyítót. Jakab szerint, aki már gyülekezethez tarto-
zik, az hívja magához a jól ismert véneket, vagyis töb-
beket. Az esemény nem a nyilvánosság előtt történik, a 
több vén jelenléte pedig ad egyfajta kontrollt mindenki 
számára.  

Nyugodt körülmények között lehet a bűnöket feltár-
ni és megvallani, és közös imádságban az Úr elé vinni. 
Az Úr felelni fog valamilyen módon. Akarata szerint 
vagy gyógyulással, vagy megtisztulással, de a bűnbo-
csánat garantált: „Megvallottam neked vétkemet, bűnö-
met nem takargattam. Elhatároztam, hogy bevallom 
hűtlenségemet az Úrnak, és te megbocsátottad bűnömet, 
amit vétettem.” (Zsolt 32, 5) 

Amikor Jézus és az általa 
felhatalmazott 70 tanítvány 
szerte járt, akkor a betegek-
nek oda kellett menni hozzá-
juk a gyógyulásért. Az apos-
tolok és némely általuk fel-
hatalmazott szolgatárs idejé-
ben is ez történt, de amikor 
létrejöttek a gyülekezetek, a 
gyógyulásért való közbenjá-
rás hangsúlya eltolódott a 
vének hatáskörébe. A „vall-
játok meg azért egymásnak 

bűneiteket és imádkozzatok egymásért, hogy meggyó-
gyuljatok”, olyan közösségi eseménnyé vált, amihez a 
vének mellé imádsággal bekapcsolódhattak a gyüleke-
zet más tagjai is. 

Jakab megmutatja, hogy minden gyülekezet felelős a 
saját betegeiért, a gyógyulni vágyóknak pedig meg-
nyugtató, ha van ilyen szolgálat közöttük. Amikor egy 
beteg megengedi, hogy ilyen módon segítsenek neki, és 
meggyógyul, akkor hatalmas öröm és hálaadás árad szét 
a gyülekezetben, és megnő a bizalom Istenben. 

Kedves Testvérek! Nemcsak valahol a távolban 
levő gyülekezetről hallhatjuk, hogy ott sokan meg-
gyógyultak, a miénkben is lehetséges ez! 

(Zs) 
Forrás: http://www.imadkozzunk.hu/ 
hogyan-kerjunk-istentol-gyogyulast/ 

 
 

A legőszintébb vallomás, amit egy paptól hallhatsz 
 

Bill Peckman atya szívhez szóló üzenetet írt hivatásáról, lelkipásztori munkájáról. 
 
Én a lelkipásztorod vagyok… 
Nem azért vagyok, hogy a haverod legyek, hanem hogy 
a pásztorod. 
Nem azért vagyok, hogy a melletted lévő bárszéken ül-
jek, hanem hogy közted és a sátán között álljak. 

Nem azért vagyok, hogy kegyes közhelyekkel árassza-
lak el, hanem hogy megnyugvást és igazságot kínáljak 
számodra. 
Nem azért vagyok, hogy hallgassak és minden fölött 
szemet hunyjak, hanem hogy szeretettel kijavítsalak és 
irányt mutassak. 
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Nem azért vagyok, hogy „hétköznapi ember” legyek, 
hanem vezető és pásztor. 
Nem azért vagyok, hogy megmondjam, légy kedves, 
hanem azért, hogy arra biztassalak, légy szent. 
Nem azért vagyok, hogy alacsonyra tegyem a lécet, 
hogy kedvelj engem, hanem azért, hogy magasra te-
gyem a lécet és segítsek neked elérni a célt. 
Nem azért vagyok, hogy menő, laza, vagy divatos le-
gyek, ahogy a világ diktálja, hanem hogy állhatatos, fe-
lelősségteljes és erős legyek a világgal szemben. 
Nem azért vagyok, hogy szórakoztassalak, hanem hogy 
az örökkévalóság felé mutassak. 
Nem én vagyok a Messiás… A Messiás felé vezetlek. 
Természetesen lehetek kedves, barátságos, jóságos és 
irgalmas. Lehetek merész, bátor és erős. 
Tudom, hogy azzal, hogy a munkámat végzem, nagyon 
megharagíthatlak. De nem félhetek annyira ettől, hogy 
romboló erők karmai közt hagyjalak. Jobban kell sze-
retnem téged, mint saját magamat. 

A szentség felé kell, hogy vezesselek, nem a népszerű-
ség felé. 
Szükséged van az őszinteségemre és a jószívűségemre. 
Bíznod kell abban, hogy a legjobbat és legszentebbet 
akarom neked. 
Mindez nem könnyű. A plébánián végzett munkám na-
gyon hasonlít az apa szerepére a családban. Az a dol-
gom, hogy én legyek a kerítés a nyáj és az arra leselke-
dő veszély között. Ott a helyem, ahová Krisztus is he-
lyezte magát. 
Imádkozom, hogy jól végezzem ezt a munkát… Hogy 
oda vezessem a nyájat, ahová Krisztus szeretné. 
A mennybe akarok jutni. És azt akarom, hogy te is oda 
juss. 
Tudom, hogy az odavezető út keskeny és kanyargós. 
Imádkozom, hogy legyen elég erőm és kitartásom ah-
hoz, hogy mindig megtegyem a következő lépést. 

Bill Peckman atya 
https://777blog.hu/2017/12/17/a-legoszintebb-vallomas-amit-

egy-paptol-hallhatsz/ 
 
 

Jim Caviezel: A világnak olyan harcosokra van 
szüksége, mint Szent Pál 

 
A Szent Pálról szóló legújabb filmjét népszerűsítve Jim Caviezel január 3-án több ezer diák előtt tett tanú-
ságot hitéről Chicagóban. 
 
Előadása kezdetén Caviezel a nevek jelentéséről be-
szélt: Saulus azt jelenti, nagy, Pál pedig azt, hogy kicsi 
– ezzel hangsúlyozta, mennyire fontos kicsinynek lenni 
ahhoz, hogy nagyok lehessünk. „Ez a szentek útja, és 
így lett Saulból is Szent Pál” – tette hozzá. 

Életútjáról, színészi pályája kezdetéről szólva ki-
emelte, hogy az Úrtól kapott meghívást. Ezzel együtt 
nem volt könnyű, amikor hollywoodi karrierje a Monte 
Cristo grófjában játszott Edmond Dantes szerepével el-
indult. Amikor Edmondot igazságtalanul bebörtönöz-
ték, ezt írta a falra: „Isten igazságot szolgáltat nekem”. 
Ez a szerep megtanította Caviezelt arra, hogy Isten 
mindannyiunkat személyesen szereti, ott van számunkra 
az elkeseredés legsötétebb pillanataiban is. 

A Monte Cristo grófja után Mel Gibson arra kérte a 
színészt, játssza el Jézus szerepét a Passióban. „Azt 
akarta, hogy olyan férfi alakítsa Jézust, akinek neve 
kezdőbetűi J és C (mint Jesus Christ), és micsoda vélet-
len, éppen 33 éves. Véletlen egybeesés? Nem hiszem. 
Az életetek véletlen, vagy inkább lehetőség?” – kérdez-
te a fiataloktól. 

„Amikor a kereszten voltam, rájöttem, hogy megvál-
tásunk a szenvedésben van… és mindenkinek fel kell 
vennie a keresztjét. A hitünknek, a szabadságunknak 
ára van – figyelmeztetett Caviezel. – Fiatalok, a feltá-
madást sok szenvedés, sok fájdalom előzte meg, és a ti 

utatok sem lesz más, öleljétek hát magatokhoz a keresz-
teteket, és fussatok a cél felé!” 

A színész bátorságra buzdította a fiatalokat: „Szeret-
ném, hogy legyen bennetek bátorság belépni ebbe a po-
gány világba, hogy félelem nélkül meg tudjátok vallani 
hiteteket a nyilvánosság előtt. A világnak szüksége van 
olyan harcosokra, mint Szent Pál és Szent Lukács, akik 
a nevüket, jó hírüket tették kockára, hogy átadják a vi-
lágnak a hitet, a Jézus iránti szeretetüket.” 

 
 

„Isten mindannyiunkat arra hív, hogy nagy dolgokat 
tegyünk. De hányszor nem válaszolunk a hívására? – 
folytatta. – Ideje, hogy nemzedékünk elfogadja ezt a 
meghívást, Isten hívását, aki mindannyiunkat arra buz-
dít, hogy teljesen adjuk át Neki magunkat, lássuk meg 
azt a szerető kezet, amely vezet az utunkon, és kezdjük 
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elölről; böjtöljünk, elmélkedjünk a Szentíráson, és ve-
gyük komolyan a szentségeket.” 

„A hanyatlás kultúrájában élünk” – figyelmeztetett 
Caviezel, felidézve Szent Maximilan Kolbe szavait, aki 
szerint a 20. század legnagyobb bűne a közöny volt. 
Rámutatott, hogy igaz ez a 21. századra is: „Le kell 
vetkőznünk magunkról ezt a közönyt, nem szabad tole-
rálnunk a gonosz pusztítását. Csak a Krisztus bölcses-
ségében való hit tud megmenteni minket, de ehhez az 
kell, hogy legyenek tettre kész harcosok, akik készek 

kockára tenni jó hírüket, nevüket, és egész életüket is az 
igazságért.” 

Végül így buzdította a fiatalokat: „Ne legyetek olya-
nok, mint ez a romlott nemzedék! Legyetek szentek! 
Nem azért lettetek teremtve, hogy másokhoz idomulja-
tok. Arra születettek, hogy mások legyetek és kiemel-
kedjetek.” 

Forrás: https://www.magyarkurir.hu/hirek/jim-caviezel-
vilagnak-olyan-harcosokra-van-szuksege-mint-szent-pal 

 
 

 

Eleve elrendelve vagy szabadon? 
 

 
 

Isten mindentudó. Ez egy olyan tulajdonság, amit csak 
azok vitatnak el Tőle, akik szerint nem létezik, vagy, ha 
mégis, akkor csak abban az esetben lehet mindentudó, 
ha a mindentudás nem jár mindenhatósággal, különben 
megállítaná az emberi szenvedést a földön, és ha min-
dezt eleve el is rendelte, akkor még gonosz is. 

Sokszor hívők között is lőporos hordóként működik a 
téma, pedig ha belegondolunk, nem kellene, hogy így le-
gyen. Ha ugyanis azt gondoljuk, hogy Isten mindent eleve 
elrendezett, akkor a más véleményen lévők nem is tehet-
nek mást, minthogy más véleményen legyenek, ha pedig a 
szabad akaratban hiszünk, akkor abban is hinnünk kell, 
hogy senkit sem kényszeríthetünk erőszakkal arra, hogy 
véleményét megváltoztassa. Megteszi ezt helyettünk az a 
bizonyos Lélek, Aki minden igazságra elvezet. 

Éppen ezért inkább csak beszélgetni szeretnék a kér-
désről és megosztani egy érdekes példát, ami néhány 
napja foglalkoztat. 

Sámuel első könyvének 23. fejezetében egy olyan 
esetről olvashatunk, amiben Dávid Isten tanácsát kérte, 
pontosabban megkérdezte Istent a jövőt illetően. A tör-
ténetben vastaggal emeltem ki azokat a részeket, amik 
érdekesek a téma szempontjából: 

„Jelentették egyszer Dávidnak, hogy a filiszteusok 
megtámadták Keílát, és fosztogatják a szérűket. Ekkor 
megkérdezte Dávid az URat: Elmenjek, és megverjem-e 
a filiszteusokat? Az ÚR ezt felelte Dávidnak: Menj el, 
verd meg a filiszteusokat, és szabadítsd föl Keílát. De 

ezt mondták Dávidnak az emberei: Még itt, Júdában is 
félünk! Hát még, ha el kell mennünk Keílába a 
filiszteusok csapatai ellen! Dávid ismét megkérdezte az 
URat. Az ÚR pedig így válaszolt neki: Indulj és menj 
Keílába, mert kezedbe adom a filiszteusokat. Elment te-
hát Dávid az embereivel Keílába, harcolt a filiszteusok 
ellen, elhajtotta jószágaikat, és nagy vereséget mért rá-
juk. És felszabadította Dávid Keíla lakóit. Amikor 
Ebjátár, Ahimelek fia Dávidhoz menekült Keílába, az 
éfódot is magával vitte. Ezután hírül vitték Saulnak, 
hogy Dávid Keílába ment. Akkor ezt mondta Saul: Ke-
zembe adta őt az Isten, hiszen saját magát zárta be az-
zal, hogy kulcsos városba ment. Ezért mozgósította Saul 
az egész hadinépet, hogy Keíla ellen vonuljon, és körül-
zárja Dávidot embereivel együtt. De megtudta Dávid, 
hogy Saul rosszat forral ellene. Ezt mondta Ebjátár 
papnak: Hozd ide az éfódot! És ezt mondta Dávid: 
URam, Izráel Istene! Azt a hírt hallotta szolgád, hogy 
Saul ide akar jönni Keílába, hogy elpusztítsa miattam a 
várost. Kiszolgáltatnak-e neki Keíla polgárai? Idejön-e 
Saul, ahogyan szolgád hallotta? URam, Izráel Istene, 
jelentsd ki szolgádnak! Az ÚR így felelt: Idejön. Akkor 
ezt kérdezte Dávid: Kiszolgáltatnak-e engem és embe-
reimet Saulnak Keíla polgárai? Az ÚR így felelt: Ki-
szolgáltatnak. Elindult tehát Dávid mintegy hatszáz 
emberével, kivonult Keílából, és mentek, amerre mehet-
tek. Amikor jelentették Saulnak, hogy Dávid elmenekült 
Keílából, lemondott arról, hogy ellene vonuljon.” 
(1Sám 23: 1-13) 

Dávid tehát Isten mindentudásának ismeretében for-
dult Hozzá, és kérdezte meg, hogy mit tegyen. Isten 
mindkét kérdésére igennel válaszolt, így a támadás mel-
lett döntött, ami Isten szavához híven sikerrel is járt. 
Másodszor is két kérdést tett fel: Vajon jelenlétével tá-
madásra készteti-e Sault, ezzel veszélybe sodorva Keíla 
lakóit, illetve, hogy ezek kiszolgáltatják-e őt Saulnak? 
Isten megint igennel válaszolt mindkét kérdésre, ugya-
nakkor az Isten által kijelentett két esemény egyike sem 
következett be. Mivel Dávid elmenekült Keílából, Saul 
is letett tervéről és így Keíla lakói sem szolgáltatták ki 
Dávidot Saulnak, hiszen ott se voltak. 

Szerintem ez a történet nagyon jól szemlélteti, hogy 
Isten előre látja a jövőt, de nem határozza meg annak 
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minden részletét. Isten tudta, hogy mit tett volna Saul, 
illetve mit tettek volna Keíla lakói egy adott helyzetben. 

Megszámolni sem tudom, milyen sokszor hallottam 
vagy mondtam én magam is, hogy nincs értelme arról 
beszélni, hogy mi történt volna egy adott helyzetben, ha 
más döntéseket hozunk. Persze olyan esetekre gondo-
lok, amikor az eredmény nem volt túl pozitív és a sza-
vak vigaszként szolgáltak. Itt azonban Isten tudta, hogy 
mi lett volna ha, illetve Dávid szemszögéből nézve in-
kább „mi lenne ha”, hiszen az események számára még 
a jövőben voltak és egyáltalán nem tartotta felesleges-
nek beszélni róla. Érdemes azt is megfigyelni, hogy 
Dávidnak semmi gondja nem volt a történtekkel. Nem 
ment reklamálni, hogy a dolgok nem Isten előző hely-
zetismertetése szerint történtek, hiszen tudta, hogy Isten 
szabadságot adott neki a helyzet alakítására saját dönté-
se alapján. 

Az eleve elrendelés és Isten mindentudása tehát két 
külön dolog. Isten azt is látja, ami nem történik meg, 
csupán lehetőségként létezik. 

Tudjuk, hogy Istennek létezik egy terve az emberi-
ség sorsát illetően, de ez nem jelenti azt, hogy eleve el-

rendelt minden apró eseményt és emberi döntést, ami 
ehhez elvezet. 

Szerintem ebből az következik, hogy Isten minden-
tudása, szuverenitása, az eleve elrendelés és a szabad 
akarat tökéletes összhangban képes működni. 

Istennek nincs szüksége a gonoszra ahhoz, hogy a 
tervét beteljesítse. Istennek nincs szüksége gyerekgyilko-
sokra vagy betegségekre ahhoz, hogy a gonoszságot ké-
sőbb jóra fordítsa. Isten nem rendelte el az ember buká-
sát, de látta annak lehetőségét és már akkor készen állt a 
garantált megoldással, mielőtt az bekövetkezett volna. 

A gonoszság is a szabad akarat eredménye, vagyis 
nincs eleve elrendelve, de fennáll lehetőségként. A sza-
bad akarattal, Isten képére teremtett ember alternatívája 
kizárólag jóra képes robotok megteremtése lett volna 
vagy egy emberek nélküli világ. Mivel azonban itt va-
gyunk, tudjuk, hogy a szabad akarattal rendelkező, és 
így gonoszságra is képes, de megváltható emberekkel 
teli világ volt a legjobb alternatíva. 
 

http://idokjelei.hu/2017/02/eleve-elrendelve-vagy-szabadon/ 

 
 

A hosszútűrés igaza 
 
A szeretetnyelv-elmélet szerint időt, elismerést, tárgya-
kat, szívességet és ölelést is ajándékozhatunk egymás-
nak – sokféleképpen fejezhetjük ki a szeretetünket. Ez a 
megközelítés ébresztett rá, hogy miért nem értik meg 
egymást sokszor családon belül sem az emberek. 

Ráadásul könnyen felsülhet az ember a szeretetnyel-
vével: megtanultam ezt, amikor a hozzám érkező udvar-
lómat jó háromnegyed óráig 
várattam, hogy büszkén ra-
gyogva feltálalhassam neki a 
meglepetést, a magam sütötte 
túrós batyut – az egyetlen sü-
teményt, amit ki nem állha-
tott… És megtanultam elfo-
gadni, hogy nem ette meg, még 
az én kedvemért sem, és meg-
tanultam azt is azóta (volt időm 
rá, majdnem harminc éve élünk 
együtt), hogy a várakozást még 
a túrónál is jobban utálja. Én a türelmet is bevenném a 
szeretetnyelvek közé – és ez esetben két oldalról nyil-
vánult meg a türelem: nála abban, hogy kivárta, amíg 
előbukkanok a konyhából, nálam pedig abban, hogy az 
akkori merev és kicsit haragos elutasítását a helyén ke-
zeltem, és nem vettem azonnal a személyemnek szóló 
elutasításnak is egyben. 

Tehát a türelem. A humorérzék mellett ez a jó 
együttélés alapja. Milyen sokat várunk egymásra! Vá-
runk a házasságra, várunk a gyerek születésére, aztán 
várunk a gyerekre iskola után, edzés alatt, várjuk haza 

az egyetemről, várjuk az unokákat, várunk anyánkra, 
apánkra, várunk a vallomásra, a gesztusra, az ünnepre, a 
bocsánatkérésre és a bocsánatra. Aki türelmetlen, annak 
nagyon nehéz. A türelmetlenekhez nagyon sok türelem 
kell. 

És kinek van ma elég türelme? Minden ellene dol-
gozik: az internet a folytonos hírözönnel, a frusztráló 

közlekedési dugók, az állandó 
reakciókényszerbe taszító mo-
bil, a közösségi média, az 
egész rohanó világ, amibe oly 
készségesen vetjük bele ma-
gunkat, holott még nem va-
gyunk eléggé edzettek hozzá, 
és csak fulladozva maradunk a 
felszínen. 

Emlékszem a hideg iszo-
nyatra, amikor a kétéves fiam 
egy magasról elcsent ollóval 

elvágta a laptopom kábeljét – „Hogy ne dolgozz!” – 
mondta szigorúan. Nem volt türelme kivárni, amíg a 
doktori disszertációmat befejezem – és hogyan is lett 
volna türelme egy olyan anyához, aki a napjainak a fe-
lét legalább a számítógépébe merülve tölti? A gyerekek 
türelmetlenek. Talán azért, mert mi is türelmetlenek le-
szünk velük, ha mások gazdálkodnak az időnkkel? 

Egész életemben azon igyekeztem, hogy tudjak vár-
ni, megérteni, elfogadni. Makacsul törekszem a türe-
lemre – de nem mindig könnyű. A türelemhez ugyanis 
pihenés kell, feltöltődés, csend. Hogy lehessünk egy ki-

http://hvg.hu/pszichologiamagazin/20170214_Dragoman_Gyorgy__Szabo_T_Anna_A_szerelem_folyton_lobogo_lang
http://hvg.hu/pszichologiamagazin/20170214_Dragoman_Gyorgy__Szabo_T_Anna_A_szerelem_folyton_lobogo_lang
http://hvg.hu/pszichologiamagazin/20170214_Dragoman_Gyorgy__Szabo_T_Anna_A_szerelem_folyton_lobogo_lang
http://hvg.hu/pszichologiamagazin/20170803_Dragoman_Gyorgy_Azt_akarom_hogy_alljon_meg_az_ido
http://hvg.hu/pszichologiamagazin/20170803_Dragoman_Gyorgy_Azt_akarom_hogy_alljon_meg_az_ido
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csit magunkkal, mielőtt másokkal lehetnénk. „A szere-
tet hosszútűrő, kegyes” tanultam Szent Pál szeretethim-
nuszából. Vagy más, újabb fordításban: „A szeretet tü-
relmes, a szeretet jóságos”. Legyünk türelmesek tehát 

magunkhoz is. Csak akkor lehetünk türelmesek és jósá-
gosak másokkal. 
 

http://hvg.hu/pszichologiamagazin/20180114_Szabo_T_Anna
_A_hosszutures_igaza 

 
 

Mindennapi bocsánatunk 
 

„… és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek...” (Mt 6,12) 
 
Ezt a kérést Jézus egy és-sel kapcsolja az előző mondat-
hoz. Azt hangsúlyozza ezzel, hogy amilyen nélkülözhe-
tetlen a mindennapi kenyér, olyan nélkülözhetetlen a 
harmonikus élethez a mindennapi bocsánat is. Ahogyan 
elpusztul az, aki nem táplálkozik egy ideig, ugyanúgy el-
pusztul a lélek, megromlik a közösség, ha nem gyakorol-
juk a rendszeres bocsánatkérést és megbocsátást. 

Mert minden bűn elválaszt minket Istentől és egy-
mástól. A megbocsátás pedig újra összeköt és eggyé 
tesz. Vágyunk az őszinte közösségre, de ennek ára az 
őszinte megbocsátás. 

Ez mindig azzal kezdődik, hogy látnunk kell és né-
ven kell neveznünk a saját bűneinket (nem a másokét). 
Nem szabad úgy tenni, mintha nem lennének, és nem 
szabad konzerválni sem őket. „...a nap ne menjen le a ti 
haragotokkal...” (Ef 4,26) A rejtegetett harag, keserű-

ség, vádaskodás megmérgezi nemcsak a kapcsolatot, 
hanem a saját lelkünket is. 

Bátran kérhetünk bocsánatot Istentől, mert „kegyel-
mes és irgalmas ő... szeretete nagy” (Jóel 2,13). Készen 
van nála a bocsánat minden bűnünkre, mert Jézus Krisz-
tus elszenvedte minden vétkünk büntetését. A kereszten 
eltörölte az ellenünk szóló adóslevelet (Kol 2,14). 

Tele van a kezünk adóslevelekkel, s ha azokat nem 
dobjuk el (nem bocsátunk meg szívből másoknak), nem 
tudjuk elvenni Istentől a nekünk szükséges bocsánatot. 
Az készen van, tőlünk függetlenül, de úgy lesz a miénk, 
ha mi is szívből megbocsátunk. 

Milyen régi és friss sérelmeket kellene elengednem 
akár bocsánatkérés nélkül is? 

 

Kire nézek? 
 

„Az Úrhoz folyamodtam, és ő meghallgatott, megmentett mindattól, amitől rettegtem. Örömre derülnek, kik ráte-
kintenek, nem pirul az arcuk. „(Zsolt 34,5-6) 
 
Amire nézünk, annak az erőterébe kerülünk. Aki a bajai-
ra néz, annak mindig lesz oka keseregni, panaszkodni. 
Aki az ellenségeire néz, félni fog. Aki önmagára, az 
vérmérséklete szerint vagy elbizakodik, vagy elcsügged. 

És akik az Úrra néznek? Azok örömre derülnek. 
Mit jelent az Úrra nézni? Azt, hogy számolunk Is-

tennel és számítunk rá. Igyekszünk megismerni nagy 
tetteit, és tudjuk, hogy ő nem változik, ma is ugyano-
lyan hatalmas és irgalmas, mint régen. Az Úrra nézni 
azt jelenti, hogy tőle kérünk és várunk segítséget, sza-
badítást, bocsánatot, tanácsot, és tőle fogadunk el min-
dent, még a próbákat is. Teljes szívvel bízunk benne. 
Jézusra nézni azt jelenti: tudjuk, mit tett értünk, 
„...szeretett engem, és önmagát adta értem” – ahogy 
Pál apostol vallotta. Ismernünk kell, mit ígér nekünk: 

veletek vagyok minden napon a világ végéig. Ne feled-
jük, mit kínál: „az én örömöm legyen bennetek, és örö-
mötök teljessé legyen” (Jn 15,11). 

Mikeás prófétát ellenségei fenyegették és bűnei vá-
dolták. S mit ír? „De én az Úrra nézek, várom az én 
szabadításom Istenét; meghallgat engem az én Iste-
nem!” (Mik 7,7 - Károli) 

Aki az Úrra néz, az az ő jelenlétében marad, az ő 
erőterébe kerül, így nem kerülhet a félelem igézetébe. 
Tudja, hogy nincs egyedül, nincs kiszolgáltatva idegen 
erőknek, nem Isten háta mögött zajlik az élete, hanem 
színe előtt. Ő pedig szemmel tartja, sőt karbantartja a 
benne bízókat. 

Kire nézünk mostani helyzetünkben? 

 

Mit ér az ember, ha vén? 
 

„Mert Krisztus jó illata vagyunk Isten dicsőségére mind az üdvözülők, mind az elkárhozók között...” (2Kor 2,15) 
 
Egy idős férfi ezt mondta egyszer: tudja, mit ér az em-
ber, ha vén? Semmit. A nagy akaraterőmből megmaradt 
az akarat, és elszállt az erő. így pedig nem érdemes élni. 
Igaz ez? Valóban annyit ér egy ember, amennyit telje-
sít? Akkor egy csecsemő sem ér semmit, csak gond és 

munka van vele. És csak fizikai teljesítménnyel gazda-
gíthatjuk magunk körül az életet? Akkor miért mondta 
egy sokat dolgozó férfi az évek óta ágyban fekvő beteg 
anyósának egy este: Mama, ha maga nem lenne, nem 
bírnánk ki az életet. Mert annak az idős asszonynak a 
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szíve tele volt derűvel, szeretettel, megértéssel, hálával, 
mert tele volt Krisztussal. Jézus Krisztussal töltötte a 
napjait otthon egyedül, és Krisztus jó illata áradt belőle 
este, amikor hazajött a család. Ezt lehet betegen és 
időskorban is „teljesíteni". 

Mit ér az ember, ha vén? Nagyon sokat érhet, ha 
nem a maga keserűsége, hanem Krisztus illata árad be-
lőle. Azt a fontos szolgálatot végzik az ilyen öregek, 
amit a nagyvárosban a parkok. Kémények ezreiből dől a 
füst, de a fák oxigénnel tisztítják a levegőt. A füstöt 
mindenki látja, a fákból áradó oxigént nem. Ők úgy 
vannak jelen, hogy hatnak, áldásukat érzi a környeze-
tük. Akkor derül ki, mit jelentettek, amikor már nincse-
nek. 

Egy erőtlen, magatehetetlen idős ember is sokat je-
lenthet a környezetének, ha olyan lelki kincseket tud 
adni, amelyekre nekik szükségük van, de nem tudnak 
hozzájutni. Egy Jézusban hívő, vele lelki közösségben 
élő, az ő igéjével táplálkozó, az imádság csendjében 
formálódó idős ember kimondhatatlan áldássá lesz má-
sok számára. Sáfár lesz, közvetít Isten és a hajszában 
őrlődők között. Ha nem önmagával van tele, hanem Is-
ten szeretetével, nem a magáét mondja, hanem helyén 
mondott igét. Legyünk hálásak az ilyen öregeknek, s 
készüljünk magunk is ilyen öregségre! 

 
Cseri Kálmán igehirdetései és gondolatai / facebook 

 

  
 

GYEREKSAROK 
 
 
 

 

 
 

Boldog születésnapot! 
Szeretettel köszöntjük 

a januári születésnaposokat! 
 

Tomory Áron (jan.6.) 

Hunyady Emese (jan. 20.) 

 
 

Szeretettel értesítjük a testvéreket, hogy 2017. december 31-én megszületett 
Máté Benjámin, Máté Arnold és Noémi testvéreink második gyermeke. Isten 
áldását kívánjuk a kis család életére! 
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SZÜLETÉSNAPOSOK 
 

 

 

Szeretettel köszöntjük 
januárban  

született testvéreinket! 

 

„Lábam szövétneke a te igéd, és ösvényem világossága.„ (Zsolt 
119,105) 
 
Istenünk Szava csodálatos fényforrás, soha nem fogy ki belőle az 
olaj, elűzi előlünk a sötétséget. Ti, akik hisztek az Úr Jézusban, tie-
tek az életnek világossága, körülvesz minden oldalról az ellenség el-
len védelem. Bölcsességet kaptok, hogy gyűlöljétek a hamis utakat. 
Az Úr megmutatja nektek igazságát, hogy lábatok ne botladozzon. 
Nem kell bizonytalankodnotok, mert Isten Igéje elvezet minden iga-
zságra, rátaláltok egy kincsesházra, ahol mindent megtalálhattok, 
amire valaha is szükségetek lehet. Nagy ajándék, hogy a Szent Szel-
lem eszetekbe juttatja a konkrét Igét, ami éppen a legfontosabb szá-
motokra. Kívánom, hogy az igazak ösvényén való járás közben egy-
re nagyobb világossághoz jussatok a teljes délig. (Péld 4,18) 

Lukács Edit 

 

Berényi Csabáné (jan. 3.) 
Máté Arnold (jan. 4.) 
Kovács Éva (jan. 4.) 
Kotán Dorottya (jan. 8.) 
Janák Tiborné (jan. 12.) 
Magyar Sándorné (jan. 25.) 
Ökrös Sándorné (jan. 27.) 
Kotán Béla (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.) 

 

„Kész az én szívem, ó Isten, hadd énekeljek és zengedezzek… 
Serkenj fel te lant és hárfa… Hálát adok néked a népek között, 
Uram.„ (Zsolt 108, 2-4) 
 
A zsoltáros szíve kész arra, hogy dicsérje az Urat. A ti szívetek 
is kész arra, hogy odaálljatok az Úr elé? Amikor dicsérni akar-
játok az Urat, ne a körülményekre nézzetek, mert amikor dicsé-
retre nyílik meg az ajkatok, a szívetek is felszabadul. Az igazi 
dicséret hálás szívből fakadhat fel. A hálaadás felszabadítja 
szellemünket Istennek tetsző dicséretre, imádatra és szolgálatra. 
A hála elmulasztása engedetlenség Istennel szemben, és nem 
lesz elfogadható az ember szolgálata Őelőtte. A dicsőítés és há-
laadás válasz a sok jóra és áldásra, amit az Atya ad gyermekei-
nek. Amit tesztek, hálás szívvel tegyétek az Úr Jézus nevében. 
Életetek és szavatok az Urat dicsérje! 

Lukács Edit 
 

Gyülekezeti alkalmak 

− Vasárnap: 
9,15 óra: imaóra – több cso-
portban, bibliakör az általános 
iskolásoknak, törekvők órája 

10 óra: Istentisztelet, közben: 
bibliakör az óvódásoknak 
17 óra: Istentisztelet 
18,30 óra: BUBBA Z 

− Csütörtök: 18,30 óra: Biblia-
óra, 19,30: énekóra 

− Péntek: 18,30 óra: Ifjúsági al-
kalom: BUBBA Y, 
havonta egyszer Lelki Lift 

 
 

Betegeink 
 

Baranyai Jánosné 
Bányai Jozefa 
Egyed Ferencné 
Kovács Józsefné 
Pomázi Lászlóné 
Simon Lászlóné 
 
„Bizony, a ti gondolataitok nem 
az én gondolataim, és a ti 
utaitok nem az én utaim – így 
szól az ÚR. 9Mert amennyivel 
magasabb az ég a földnél, any-
nyival magasabbak utaim a ti 
utaitoknál, és gondolataim a ti 
gondolataitoknál." (Ézs 55: 8-9) 
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