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„saját világába jött, de az övéi nem fogadták be Őt”. (János 1:11)

Jézus Krisztusról ma nagyon sokan gondolkodnak úgy, hogy Ő világ-idegen. Az ember pedig
általában otthonának tekinti ezt a világot, és úgy él benne, mintha ő teremtette volna. Megpróbálja
kiszorítani belőle az Isten Fiát. Folyamatos törekvés van arra nézve, hogy Jézus Krisztus ne jelenjék
meg a világban és a világ előtt. „Maradjon csak a templomok fali között, akkor itt kinn nem zavarhat
bennünket”- mondják. Többször tapasztaltam már, hogy az emberek furcsán néznek azokra, akik az
utcán, vagy egyéb más közterületeken Jézusról beszélnek, vagy rá mutatnak. Kinn a világban
kényelmetlenül feszengnek nevének hallatán, és nem tudnak mit kezdeni Vele. „A világban volt, és a
világ általa lett, de a világ nem ismerte meg Őt.” (1,10) Pedig Általa lett minden: mi is. Akkor miért érzi
az ember idegennek, amikor Ő a saját maga által teremtett világba jött? Látnunk kell, és újból meg
kell fogalmaznunk, ki kell mondanunk, hogy a bűn idegenített el minket Tőle, és az Általa teremtett
világtól és egymástól. Ő otthon van ebben a világban. Mi vagyunk azok, akik idegenekként járunk és
élünk benne. Miért van annyi válság, annyi lázadás, annyi próbálkozás és útkeresés? Vajon nem éppen
ebből az idegenségből keresi az ember a kiutat? Ő a saját világába jött, az övéi közé jött, hogy
otthonra találhassunk Benne. …de az övéi nem fogadták be Őt”- és maradt az idegenség, és marad
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mindaddig, amíg be nem fogadjuk Őt. Mert lehet! Mert akkor fogjuk azt látni és érezni, hogy
befogadottak vagyunk, ha Őt befogadtuk. Hogyan fogadhatja be a teremtmény a Teremtőjét, a véges a
végtelent? Úgy, ha szembe fordulunk a kételyeinkkel, ha nem az eszünkre támaszkodunk, vagy ha
merünk önálló döntést hozni, elszakadva minden előítéletünktől. Befogadni Őt, annyit jelent: hinni
Jézus Krisztusban. Hinni úgy, ahogy eddig még nem hittünk. Karácsonykor a befogadás csodája
történt meg. Jézus Krisztus eljött, hogy befogadja azokat, akik benne hisznek és Őt befogadják. Igazi
karácsony ma is ott van, ahol ez a befogadás megtörténik. „akik pedig befogadták, azokat felhatalmazta
arra, hogy Isten gyermekeivé legyenek: mindazokat, akik hisznek az Ő nevében”. (1,12) Isten gyermekei
vannak igazán otthon ebben a világban. Ők már nem idegenek benne, bár az e világi életüket betölti a
Teremtőjük iránt érzett természetes vágy. Talán e miatt tartják őket Jézushoz hasonlóan világidegeneknek. Befogadni Őt, hogy befogadottak legyünk! Legyen számunkra ez az idei Karácsony
üzenete, de ne csak a mienk, hanem azokéi is, akikkel együtt ünnepelünk, akikkel kapcsolatba
kerülünk. Mondjuk ezért bátran el mit is jelent a Karácsony, hogy minél több befogadott és otthonra
talált ember legyen ebben a világban!
Testvéri üdvözlettel 2012. adventjében: Szilágyi Sándor lelkipásztor
Szombat reggel van, és kissé hűvös a várakozásra az „AlsóGallai” vasútállomáson. Budapestre indulunk a Nagyvárad téri
Református templomba. Nem mindennapi eseményre: missziói
Karácsonyi csillag fénye
konferenciára. Dr Keszi Krisztina beszámolóját hallgatjuk meg a
Ragyogj fel az égen!
Zambiai szolgálatáról.
Hirdesd a világnak, ma van
Hálásak vagyunk Istennek, hogy Szentlelke által indíttatást
Szent karácsony éjjel.
kaptunk 5.- órát Isten szolgálatában az elmenetelre, ahol
találkozhattunk, beszélgethettünk egy olyan emberrel, aki a nap
Megszületett, kire vártunk,
24 órájából 48 órát Isten szolgálatában áll. Meghallva az Úr
Megérkezett égi királyunk.
üzenetét: - „A pogányok világosságává lesztek, hogy eljusson
A csillag megállt fényesen.
szabadításom a föld határáig…” – fáradságot nem ismerve végzi a
megjelölt téged Betlehem.
rábízott feladatot (Ézs 49:6) Csodálatos teremtménye Istennek.
Szél hordd szét az örömhírt!
Árad belőle a szeretet, a békesség, a türelem. Ahogy néztem, és
Száguldj, mondd el mindenkinek!
hallgattam, egyre többször előjött gondolataimban, milyen jó
Egy istállóban szalmaágyon
lenne, ha a földön ilyen emberek élnének.
Az Istengyermek pihen.
Képeket láttunk a mindennapi életből: kórházban ápol, gyógyít,
betegekkel beszélget, rendelőben vizsgál – magán élete nincs!
Itt van Jézus köztünk, velünk,
Krisztina az Úr üzenetét vitte oda, Zambiába. „Hallgassatok rám,
Békéltető szent követünk.
és élni fogtok”(Ézs 55:3)
Vele jött az örök élet.
Krisztina után Dél-Amerikába utaztunk, egy 20 év körüli
Felkínálja, hittel kérd el!
fiatalemberke beszámolója által. Testvérek! Látni egy ragyogó
vidám arcot, akin átsugároz Isten Lelke, ezt leírni, nem lehet! Ezt
Uram, láss engem, itt vagyok,
ott látni, érezni kellett! Elmondta, szülei, családja nem hívő
Lelkemben néked szállást adok.
emberek. Az Úr csodálatos! neki szólt! Ő meghallotta az Úr szavát
Maradj örökre énvelem.
– „ Keressétek az Urat, amíg megtalálható” - tanulmányait a
Szívembe hozd el fényedet!
teológián kezdte el, miután visszajött a szolgálatból.
Az előadások után a testvérek kérdésekkel árasztották el őket,
Rózsáné, Irénke melyre szívesen válaszoltak.
Karácsony

Kiscsoportos imaközösséggel fejeződött be a találkozó. Jó volt együtt lenni, érezni az összetartozást, hisz
az ország minden részéből eljöttek a testvérek. Láttuk, halottuk a beszámolókból, a filmekből is a
közösség, az összetartás ad erőt, hitet a szolgálathoz.
Csodálatosan sütött a nap hazafelé!
Halmainé, Dóra

Ismét itt egy ünnepi K
Kiiáállttóó SSzzóó, amelynek elején Bacsu Zsuzsa testvérünk festményével szeretnénk Áldott
böngészést, elmélyülést, elcsendesedést kívánni ezen az Ünnepen, minden kedves Testvérünknek. Találhattok benne
ünnepi gondolatokat, a nyári dömsödi gyülekezeti héten elhangzott áhítatokat, igehirdetést, bizonyságtevést,
verseket, gyülekezeti képeket alkalmainkról sok-sok Istent dicsőítő írást. Fogadjátok olyan szeretettel és hálával kis
összeállításunkat, amilyennel mi készítettük nektek. Istené a dicsőség!
(Szerkesztő)
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Minden keserűség, indulat, harag, kiabálás és istenkáromlás legyen távol tőletek minden
gonoszsággal együtt. Viszont legyetek egymáshoz jóságosak, irgalmasak, bocsássatok meg
egymásnak, ahogyan Isten is megbocsátott nektek a Krisztusban. (Efezus 4:31-32)

A következő történet közelebb hozhatja szívünkhöz igénket: A Mester egyik alkalommal a közelben
egy család tagjait hallotta dühösen kiabálni egymással. Mosolyogva a tanítványaihoz fordult és
megkérdezte:
- Miért kiabálnak az emberek, amikor dühösek?
A tanítványok elgondolkodtak, s az egyikük így szólt:
- Amikor elvesztjük az önuralmunkat, kiabálunk.
- De miért kell kiabálni, amikor az, akihez beszélsz ott áll melletted? Halkan is elmondhatnád neki azt,
amit akarsz - mondta a Mester.
A tanítványok nem találták a választ, s a szent a következő magyarázatot adta:
- Amikor az emberek haragszanak egymásra, a szívük eltávolodik egymástól. A távolság miatt
kiabálniuk kell ahhoz, hogy hallják egymást. Minél dühösebbek, annál jobban kiabálnak, mert annál
nagyobb a távolság.
Amikor két ember megszereti egymást, nem kiabálnak, hanem kedvesen, lágyan beszélnek, mert a
szívük nagyon közel áll egymáshoz, nincs köztük távolság. Amikor még jobban szeretik egymást,
annyira egy helyen van a szívük, hogy már halkan sem kell megszólalniuk, megértik egymást már
abból is, hogy csak egymásra néznek. Ilyen közel állunk egymáshoz, amikor szeretet van.
A tanítványaira nézett, és így folytatta:
- Amikor vitatkoztok, ne hagyjátok, hogy a szívetek eltávolodjon. Ne mondjatok olyan szavakat,
amelyek eltávolítanak benneteket egymástól, mert különben eljön az a nap, hogy olyan nagy lesz a
távolság, hogy nem találjátok meg a visszavezető utat.
Krisztus ragyogó világosság. Aki azt mondja, hogy a világosságban van – abban nem szabad
megmaradni sötét indulatoknak. Csak egy érzés van, amely elbírja a világosságot: a szeretet. (Viktor
János)
Füle Lajos: FUTÁS
Fut a gyermek a labda után... leszegett fejjel, tűzpirosan,
se lát se hall, csak egyre rohan. Guruló labda lett a világ,
szüntelen űzi, hajtja a vágy, száz utcán, téren, ezer veszélyen,
millió anyai kétségen át, gyönyörűszépen, balga-bután
fut a gyermek a labda után...
Fut az ember az élet után...Leszegett fejjel gyötri magát
kincseit egyszer csakhogy elérje, kergeti álma, hajtja a vére.
Kenyér gurul a lába előtt, vagyon gurul a vágya előtt.
Rohan utánuk éveken át, s fogyó úton, életen át száz utcán, téren
millió isteni bánaton át gyönyörűszépen s balga-bután
fut az ember az élet után...
Fut az ISTEN az ember után..., mert mindent lát, és szánja nagyon,
guruló szívét csakhogy elérje, hogy fut utána, - hull bele vére!
Ott fut az utcán, ott fut a téren, egész világon, sok ezer éven,
sok mérhetetlen keresztre írott szenvedésen át, hulló Igével,
kiontott vérrel, viszonozatlan, mély szerelmével
fut az ISTEN az ember után...
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LÉGY TANUBIZONYSÁGTEVŐJE JÉZUSNAK! (folytatás) Borsos Sándor igehirdetése
Alap IGE: Apostolok Cselekedetei 1:8
Október 21.-én elmondott igehirdetésemhez
tartozik
még
a
következő
BIZONYSÁGTÉTELEM is.
Ez egy katonatiszti üdülőben hangzott el. Ezt az
üdülést, ezt a helyet és alkalmat is Jézus
készítette elő. (A rendszerváltás után, az akkori
honvédelmi miniszter elindított egy rehabilitációs
folyamatot, és törvény rendelte el, hogy minden
volt tiszti iskolás megkapja azt a tiszti
rendfokozatát,amit iskolája befejezésekor kapott
volna. Így lettem én nyugállományú huszártiszt
öreg lelkész koromban. A kérdés, hogy volt-e
ennek valami jelentősége a Jézus által
előkészített bizonyságtétellel kapcsolatban?
Bizony volt, mert sok-sok eddig ismeretlen
lelkiekre vágyakozó volt katonatisztekkel
kerültem kapcsolatba.) A nyugállományú tiszti
igazolvány ugyanis feljogosított arra is, hogy
évenként, 2 évenként mehettünk egy-egy tiszti
üdülőbe, két hétre ellenszolgáltatás nélkül. Öt
alkalommal vettünk más-más helyen. Az első
alkalommal történt: az étterem közös volt.
Mivelünk egy asztalnál egy nyugdíjas repülő
ezredes ült a feleségével. Nem volt témánk, de az
utolsó vacsorán az ezredes úr meglepett. Ezeket
mondta: Borsos úr két hétig együtt voltunk és
olyan keveset tudunk egymásról.
Szeretném, ha bemutatkoznánk. Én; kezdte
mondanivalóját egy nagyon szegény paraszt
családból származom. Egy kicsi földünk volt,
apám és anyám is napszámba jártak, amikor
megalakult a „TÉESZCSÉ”, szüleim beléptek.
Engem pedig a Szövetkezet elnöke iskolába
küldött. Leérettségiztem, elvégeztem a tiszti
iskolát és berepülő pilóta lettem. 1988-ban
ezredesként mentem nyugdíjba. Most ezzel a
hazafiaskodó rendszerváltozással meglennénk
valahogy, csak azt butító vallásosságot ne
támogatná az állam, mivel arra nincs szükségük
az embereknek.
És most Borsos úr mutatkozzon be, mondja el
katonai pályafutását. Először is én jóval öregebb
vagyok, mint ezredes úr. Nem nyugdíjas, hanem
rehabilitált nyugállományú tiszt vagyok. Én

ugyanis 1942-43 és 1944-45-ben huszártisztnek
készültem a Marosvásárhelyi Gyorsfegyvernemi
Hadapród iskolában. Azután a vesztett háború és
a szovjet megszállást követő 4-5 év alatt sok
mindenen mentem át. Céltalan vergődés volt
mindennapom. Majd bekövetkezett életem
legnagyobb élménye: TALÁLKOZTAM A
LÁTHATATLANNAL AZ ÉLŐ ISTENNEL,
AKI MEGSZÓLÍTOTT ÉS BESZÉLT VELEM,
ÉLETEMET REÁ BIZTAM MEGTÉRTEM.
Majd elvégeztem a Református Theologiát és
lelkész lettem. A feleségem is lelkésznő. Két éve
mentünk nyugdíjba. Ennyit mondhatok rólunk.
Én nem akartam önöket megbántani, de ha lehet,
vacsora után szeretnék lelkész úrral elbeszélgetni.
Hogyan történhetett meg életében, amit az előbb
mondott, mert nem értettem, nagy ellentmondás
van benne. Hogy lehet találkozni a láthatatlan
Istennel? És mi az a megtérés? Mert olyan
vallásos szavakkal már találkoztam, hogy kitérés,
áttérés de az, hogy MEGTÉRÉS értelmetlen
kifejezés? Mit értsek alatta?
Hogyan lehet
találkozni a láthatatlan Istennel, erre egy szóval
tudok válaszolni: HIT által. Mert a HIT nem
képzelődés, nem álmodozás, hanem a Biblia
szavaival: A REMÉNYLETT DOLGOK
VALÓSÁGA ÉS A NEM
LÁTHATÓ
DOLGOKRÓL VALÓ MEGGYŐZŐDÉS.''
Átélhető
valóság
és
megtapasztalható
meggyőződés. Egyik nagy költőnk próbálja ezt
értelmezni. Érettségire készülve, biztos volt Ady
verses kötet ezredes úr kezében? Igen volt,
kedves költőm Ady Endre. Nos, neki van egy
verse a cime : AZ UR ÉRKEZÉSE. Ebben a
versben
írja
a
következőket:
ÉS
MEGVAKULTAK HIÚ SZEMEIM, MEGHALT
IFJÚSÁGOM, DE
ŐT A
FÉNYEST,
NAGYSZERŰT MINDÖRÖKRE LÁTOM.''
Ady nem vesztette el látását, szeme világát, nem
vakult meg, de HIÚ SZEMEI, azok a szemek,
amelyek bűnre csábították, a bűn útján vezették,
EZEK VAKULTAK MEG. Azt is tudjuk, hogy
amikor ezeket írta, még nem halt meg, nem halt
meg ifjúsága sem. De a régi a bűnök miatt
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elrontott élete a végéhez ért, befejeződött.
Szakított az eddigiekkel és életét rábízta
Istenére, úgy hogy HITT benne és hite által
meggyőződött a fényt a világosságot hozó Isten
valóságáról ezért írta: DE ŐT A FÉNYEST,
NAGYSZERÜT MINDÖRÖKRE LÁTOM! És
ezekkel a gondolatokkal máris elérkeztünk a
MEGTÉRÉS fogalmához. Az első hallásra talán
nehezen érthető ez a magyar kifejezés. De én
most hadd utaljak az eredeti két szóra. A héber
SUB nemcsak így fordítható, hogy megtérés,
hanem így is, hogy visszafordulás, ennek a
szónak pedig a jelentés tartalmát mindenki tudta
még ma is látható. Amikor a Generázet tavából
sodródva gyorsan úsznak a halak a Holt tenger
felé, amelyben semmi élet nincsen a magas só
tartalma miatt, és mikor a halak a közelébe érnek
és megérzik a víz sós izét azonnal
visszafordulnak az árral szemben. Ez a
visszafordulás, ez a megfordulás, ez a
megmenekülés, ez a MEGTÉRÉS.
Hasonlóképpen fejezi ki ezt az újszövetség görög
METANOI szava is. Ennek a tartalmi jelentését a
hajósoktól tudjuk. Minden hajós az árbócon
magasban figyelő tengerészre figyel, aki azért
volt ott, hogy nézze, mikor tűnik fel előttük egy
szikla a part közelében, egy zátony, mert akkor
elkiáltotta, METANOI, és ebben a pillanatban
minden hajós arra igyekezett, hogy megfordítsák,
visszafordítsák a hajót, mert különben
mindannyian elvesznek. Rábízni, ezt is jelenti
tehát a METANOI, mert figyelő szavára /
megmentő szavára bízták magukat. Amikor egy
ember Jézus figyelmeztető, hívó, megmentő

szavára elfordul, visszafordul, elfordul régi
életétől és Rábízza hittel életét az Ő
Megváltójára, ez a MEGTÉRÉS! Éjfél felé járt
az idő, amikor befejeztük a beszélgetést. Sok sok
más kérdésre is igyekeztem válaszolni,
elmondani mindent, ami a szívemen volt, bűneim
bocsánatáról, a Megváltó Jézusról, a hitben járó
boldog életről...és tudjátok mit mondott, amikor
elköszöntünk egymástól? Köszönöm lelkész úr
köszönöm, eddig ezekről én még sose hallottam.
Kár nagy kár, mert minden másként történhetett
volna életemben. Talán boldog ember is lehettem
volna, de most már késő; megöregedtem. Ezredes
barátom nincsen késő, a kegyelmi idő még tart.
Isten megmentő kegyelme szívünk utolsó
dobbanásáig tart. Így van a Bibliában: Ma ha az
Ő szavát halljátok meg ne keményítsétek
szíveteket.
Jézus az ajtó előtt áll, aki megnyitja szíve ajtaját
ahhoz betér.
Befejezésül nem tudok mást mondani csak idézni
egy jó barátom ébredési versét a dallamát is ő
szerezte / Füle Lajos / SIESSETEK HAMAR
LEJÁR , KEGYELME MÁR RÉG ÓTA VÁR
MA MÉG LEHET, MA MÉG SZABAD,
BORULJ
LE
A
KERESZT
ALATT!
Megismétlem két utolsó sort:
MA MÉG LEHET, MA MÉG SZABAD,
BORULJ LE A KERESZT ALATT...és
kezdhetsz egy új életet örömmel folytathatod
bizonyságtevő
szolgálatodat.
TÉGY
BIZONYSÁGOT JÉZUSRÓL MINDENHOL,
MIDENKOR, MERT MINDEN ALKALMAT
MINDEN LEHETŐSÉGET Ő KÉSZIT ELŐ.
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Imádság valakiért Hajdú Zoltán Levente
Uram,
bár ő szólítana téged!
Bár nyílna a lelke, a szíve,
és indulna, lépne feléd!
De látod, még fájdalmát
magába záródva hordja,
s bár Te figyelsz rá,
ő nem emeli még rád
a tekintetét.

Engedd, hogy szóljak
érte, helyette!
Engedd, hogy kérjem
kegyelmedet!
Mert hiszem, hogy nincs
az a félelmes mélység,
hol jelen ne volna,
nincs az az ember,
kihez ne szólna
megmentő szereteted.

Nekünk a Karácsony (Póta Réka - Képmás családi magazin)
Nem tudom, honnan számítok majd rutinos feleségnek, de azt
büszkén mondhatom, hogy házastársi státuszban immár a
második karácsonyunkat töltjük együtt. A tavalyit dobozok közt
ünnepeltük, egynek a tetejére felállítottunk egy fenyőfát, egy
másikra pedig az általam sütött mézeskalácsok kerültek.
Tésztából a fenyőfa, csillag és harangformák mellet egy kreatív
pillanatunkban egymást is megmintáztuk. Bár az ő műve nem
aratott osztatlan sikert részemről, szerinte annak lett a legszebb
formája mind közül. Idén már szépen berendezett, közös
lakásban ünnepelhettünk (leszámítva egy - két hiányzó
ajtókilincset, lámpaburát, és egy a fürdőszobafalon éktelenkedő
foltot, amik miatt rendületlenül rágom a fülét). Én rendszerint
nosztalgikus hangulatba kerülök ilyenkor,és visszagondolok az elmúlt évek karácsonyaira. Anyámékkal kezdtük
még a hagyományt, hogy a vacsoraasztal fölött mindenki elmondta, mi volt számára az eltelt év legnagyobb
ajándéka. Miután degeszre tömtük és szentimentálisra emlékeztük magunkat, elheveredtünk a nappaliban,
karácsonyi filmekre vadásztunk, és alkudoztunk, mi lenne, ha idén kihagynánk az éjféli misét. Persze sohasem
tettük, ami azért is jó, mert így éveken át minden karácsony szenteste ott volt a jóképű, ám hallgatag hittanos
fiú akiért, pechjére, anyám, úgy odavolt, és bármit megtett volna, hogy összeboronáljon minket. Érthető, hogy
így már tizennyolc évesen leszögeztem anyámnak, ne is álmodjon róla, hogy valaha a Póta fiú felesége leszek. A
Póta fiú azonban, bár nem a nagy szavak és látványos tettek embere, az a szívós fajta,aki előbb-utóbb eléri a
célját. Viszonylag frissen kötött házasságunkat tehát hosszú évek lassú, de módszeres munkája előzi meg.
Ennek első felében ő ostromolta az én szívemet, a másodikban pedig, mint ahogy az már ilyenkor lenni szokott,
én igyekeztem őt kifinomult női eszköztárammal ráhangolni a házasodásra. És ha most, évek után, elgondolom,
mi volt az eltelt időszak legszebb ajándéka, még mindég csak rá tudok voksolni. De inkább letörlöm kibuggyanni
készülő könnyeimet, mert az érzelmi kitörések még karácsonykor sem tartoznak az én uram kedvelt műfajai
közé. Mint, ahogy az ajándékokért tömegeken keresztül való vergődés, a véget nem érő vásárlás, a véget nem érő
vásárlás, a karácsonyi díszekből kreált vizuális orgiák, a karácsonyi dolgokkal, édes süteményekkel,
szegfűillattal, és ide-oda rohangászó vendégeskedésekkel túlzsúfolt ünneplés sem. Így megpróbálom az ő ízlése
szerint is szervezni a karácsonyt: intézem az ajándékvásárlást, cserébe elég, ha gondoskodik a fáról, és egy jó
borról a menühöz. Igyekszem leszervezni, hogy a fél ország átutazása helyett valahogy összevonjuk egy helyre
imádott családjainkkal az ünneplést, és persze kezeskedem róla, hogy a szenteste csakis kettőnké legyen.
Könnyhullató vallomások helyett pedig, boldog leszek, ha - ahogy eddig - az idegösszeomlás előtt kiszedi a
fakanalat az egyik, a mobilt pedig a másik kezemből, diszkréten kibányássza a tésztamaradékot a hajamból,a z
ölébe ültet, rám veti azokat a mindég hálás fekete szemeit, és megnyugtat, hogy a lakás nagyon tiszta, a vacsi
nagyon finom, a család nagyon örül, és én is nagyon szép vagyok. Akkor egye fene, újraformázhat majd só-liszt
gyurmából a tavalyról elmentett mézeskalács-alkotásokat ugyanis időközben megrágcsálta a kukac.
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2012. augusztus 1-5-ig terjedő időszak emlékezetes marad mind a negyvenhármunknak, kicsinek és
nagynak, gyermeknek és felnőttnek egyaránt, sokáig fogunk emlékezni a pusztulásnak indult dömsödi
táborhelyre, a kétes tisztaságú konyhára, a Duna hullámzó habjaira, a nagy fürdésekre, úszásokra, az
esti tábortűzre, a csapatjátékokra, a csoportfoglalkozásokra, a nagy beszélgetésekre, az előadásokra,
de a reggeli és esti áhítatokra is, amelyeket testvéreink tartottak nekünk. Álljanak tehát most itt ezek a
bizonyságtételek, láttatva, hogy kire mit bízott rá az Isten, hogy legyen tanúságtevője.
Te milyen alapra építkezel?
(Béres Györgyike esti áhítata)
„Mindaz, aki hallja tőlem ezeket a beszédeket, és megcselekszi azokat, hasonló a bölcs emberhez, aki
kősziklára építette házát. És ömlött az eső, jöttek az árvizek, fújtak a szelek, és beleütköztek abba a házba, de
nem dőlt össze, mert kősziklára épült. Mindaz, aki hallja tőlem ezeket a beszédeket, és nem cselekszi meg
azokat, hasonló a bolond emberhez, aki homokra építette házát. És ömlött az eső, jöttek az árvizek, és fújtak
a szelek, és beleütköztek abba a házba, amely összeomlott, és romhalmazzá lett. Amikor befejezte Jézus
ezeket a beszédeket, a sokaság álmélkodott tanításán, mert úgy tanította őket, mint akinek hatalma van, nem
úgy, mint az írástudók.”(Máté 7:24-29)

Amint halljuk ezt a történetet, azonnal felidéződik bennünk a Hegyi Beszéd képe, ahogyan Jézust
körülveszi a sokaság és hallgatják tanításait. Hétköznapi emberek voltak, nem különleges, kiválasztott
csapat, nem csak a papok és farizeusok vagy írástudók mehettek oda, hanem bárki, aki csak akart.
Jézus ez alkalommal nem tett csodát, jóllehet sokan azért mentek oda, hátha szemtanúi lehetnek egy
újabb gyógyításnak. De Jézus most tanít. Jó hosszú tanítást tár az emberek elé, s ebbe sok minden
belefér. Elmondja, milyen nagy boldogságuk is lesz majd az Istenben bízóknak, ugyanakkor beszél az
emberek között jelenlévő képmutatásról, az felesleges aggodalmaskodásokról, az egymás helytelen
megítéléséről. Elmagyarázza a törvényeket, szóba kerül az adakozás, a böjtölés és az imádság is.
Mindenféle szépítgetés nélkül rámutat a hibákra, amiket ezekkel kapcsolatban elkövetnek, és ezzel
párhuzamosan feltárja a helyes utat is. Az emberek pedig végig hallgatják. A történet olvasásakor nem
derül ki, kinek mi játszódik le az szívében, fejében, nem is ez a lényeg, hanem Jézus tanítása.
Mi is megérkeztünk ma ide, Dömsödre. Ismerős társaságban vagyunk, többnyire tudjuk egymásról,
ki kicsoda, azt mégsem tudhatjuk, milyen gondolatokkal ül most mellettünk a társunk. Abban mégis
biztosak lehetünk, hogy – kiszakadva a hétköznapok
közül – Isten Igéjét, Jézus tanítását gyűltünk össze
hallgatni. Talán valamit kapni szeretnénk, hallani a
gondokra a megoldást, mint akkor ott a Mestert
körülvevő sokaság. Ahogyan évezredekkel ezelőtt, úgy
ma is pontosan megkapjuk Jézustól a megoldást, az
útmutatást, bátorítást. Az Ő szava ma is, hozzánk is úgy
szól, mint az ottani tömeghez.
Figyelmeztet, sőt felszólít minket Jézus, hogy
igyekezzünk bemenni a szoros kapun, hogy azon az
úton járjunk, ami Hozzá, az örök életbe vezet. Ő
pontosan jól tudja, mondja is, hogy sok minden
elcsábíthat minket erről az útról, merthogy mindig vannak könnyebb megoldások az életben, az ún.
„széles út”. Hogyan lehet akkor mégis megmaradni az Ő útján? Erre a kérdésre ad nekünk egy
nagyon jó példát a beszéde végén, s én ezzel szeretném kezdeni ezt a táborozást.
Egy példázatot mond Jézus, melynek szereplője két ember. Az egyik okos, a másik bolond. Azt
olvassuk, hogy aki meghallgatja az Ő beszédét, és a szerint is cselekszik, olyan lesz, mint az okos
ember, aki a kősziklára épített házat. Aki pedig hallja ugyan, de nem cselekszi az Ő tanítását, úgy jár
majd, mint a bolond ember, aki a homokra emelte fel háza falait. Mitől lenne az egyik okos, a másik
meg bolond? Amelyiket a homokra építették, gyorsan elkészült, mert a homokot könnyű
elegyenesíteni, és azonnal kezdhette az ember a házépítést. A sziklára épített házat viszont csak akkor
kezdhették építeni, miután kemény és fáradalmas munkával megmunkálva az építéshez késszé tették.
Mindkét felépített ház csodaszép, a gazdása kényelmét szolgálja, és gyönyörködhetnek benne.
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Látszólag az járt jól, aki a homokra épített. Ekkor jön a fordulat a történetben, mert egy nagy és erős
vihar megtépázta mindkettőt. A sziklára épített ház állva maradt, a másik alól azonban a vihar vize
kimosta a homokot, a ház falai meginogtak, és az egész romba dőlt. A történetben Jézus az alap. Ha
elfogadtuk Őt életünk kősziklájának, arról se feledkezzünk meg, hogy a házunkat, vagyis egész
életünket Rá lehet, és Rá kell építeni. Sokszor vagyunk azonban úgy, hogy már megláttuk ennek a
sziklának oltalmazó és erős hatalmát, mi mégis életünk egyes részeit a bizonytalan homokra építjük.
Ne legyünk olyanok, mint az a bolond ember, mert Krisztus megmutatta nekünk magát. Ezekben a
napokban is Róla fogunk hallani, az Ő megváltó munkájáról, még koncentráltabban arról, hogyan is
van jelen a családunkban, hogyan lehet és kell életünknek ezt a részét is ráépíteni.
A sokaság álmélkodott Jézus tanításán, mert hatalommal tanította őket. Jézus szavának hatalma ennyi
évvel később sem lett kisebb vagy kevesebb, és most személyesen hozzád szól, téged hív. Felkínálja
Magát, mint alapkövet, hogy te rá építhesd az életed, és az ítéletkor mindaz ne menjen kárba, hanem
Rajta megállhasson. Ámen!

A hit próbája
(Perjési Attila reggeli áhítata: Textus: 1Móz 22,1-8)
Jól ismert történet ez mindnyájunk számára testvéreim, Ábrahám és fia, Izsák története. De azt
hiszem, ha megkérdeznélek benneteket arról: ez-e a legkedvesebb történet a szívetek számára a
Bibliából, valószínűleg kevesen mondanátok, hogy igen, ez az! Mégpedig azért, mert az ember
azonnal beleképzeli magát ebbe a helyzetbe: Mi lenne velem, ha énnekem szegezne ilyen kérést az
Isten? Arra gondolunk ugyanis, hogy Isten azt kéri Ábrahámtól, hogy áldozza fel a fiát! Ölje meg saját
kezével a gyermekét! De ez nem igaz, testvérek! Az első célom ma az, hogy ha így gondolkodnánk,
akkor ez változzon meg! Mert ez a történet nem erről szól! Isten nem ezt kéri Ábrahámtól. Tudjuk,
hogyan fejeződik be a történet: Izsák nem halt meg,
hanem szépen hazament az apjával.
Miért
fontos,
hogy
megváltoztassuk
a
gondolkodásunkat erről a történetről? Azért, mert az
egyik gondolatba fűződve jön a következő, és hogyha
rossz a gondolat eleje, téves lesz a vége is. Tehát ha úgy
kezdjük a gondolatot, hogy Isten azt akarja, hogy ölje
meg az ember a saját gyermekét, akkor azonnal
felvetődik a kérdés: Milyen Isten ez? És akkor jön a
következtetés, hogy nekem ez az Isten nem kell! Ez az
Isten rossz! Na innen tudjuk, hogy már az első gondolat
is sátáni! Mert minden gondolat, amely nekünk azt
akarja bemagyarázni, hogy Isten rossz, Isten a mi ellenségünk, az sátáni, testvéreim! Ezt jó ha
megjegyezzük magunknak, és mindig, mikor ilyenek jutnak az eszünkbe, akkor azt mondjuk: hohó,
állj! Én ezt nem gondolom tovább, mert a Sátán akar engem elvezetni az Istentől. Legyen tehát ez az
első tanulsága ennek a mai történetnek.
De nézzük meg, mit is kér valójában Isten? Isten valóban áldozatot kér Ábrahámtól. Az akkori
időkben ha áldozatot mutattak be az Istennek, azt vitték elé, amit neki akartak adni. Azt mutatták be
áldozatként. Isten tehát azt kéri, hogy áldozza neki a fiát, adja neki a fiát. Egész életére, valahogy
olyan módon, mint ahogy a kis Sámuel édesanyja, Anna tette. Ő Istenhez könyörgött gyermekért, és
azt mondta: Uram, ha adsz fiúgyermeket, akkor én őt egész életére neked adom. És valóban egész
életére nekiadta. Olyan módon, hogy ottmaradt a templomban a főpap, Éli nevelése alatt, és tudjuk,
hogy végigszolgálta az életét Izrael javára.
Ezt kéri Ábrahámtól is az Isten, így jutunk el az igazi tartalmáig ennek a történetnek. Sok jót akarunk
mi a gyerekeinknek, azt akarjuk, hogy jól éljenek, hogy jól tanuljanak, hogy jó házasságot tudjanak
majd annak idején kötni, hogy nyugodtan, békésen éljenek. De az első, a legokosabb kérés, amit
kérhetünk Istentől, hogy legyenek ők is az övéi Jézus Krisztus által. Ha mi magunk megismertük
Istent, tudjuk, hogy ennél nincs fontosabb. Ez az egésznek a kerete. Ez biztosíthatja az összes többit.
Mert a nyugodt élet az még örök halállal végződhet. A gazdagság nem menti meg senkinek sem a
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lelkét. Egyedül az, ha Istenhez tartozunk. Egyedül az biztosíthatja majd nekik is a jövőt és nagyobb a
remény arra is, hogy majd az ő gyermekeik is, vagyis a mi összes utódunk is Istené lehet. Ezért ez azt
hiszem egy olyan kívánalom Isten részéről Ábrahám felé, amire ő boldogan igent mondhatott.
Na persze nem az első pillanatban. Mert a kérés úgy hangzott, hogy: Hozd el a gyermekedet és áldozd
fel! Hát ez itt egy próba! Az is itt a felirat a Bibliában, hogy „Isten próbára teszi Ábrahám hitét”. Ez
valóban próba, óriási próba volt, és ha ezt egyik ember tette volna a másikkal, akkor azt mondanánk,
hogy igazán szívtelen volt, mert nem elég, hogy olyanra kérte a másikat, amit rettenetes megtenni, de
még három napig mehetett is, hogy őrlődjön. Legyen neki minél nehezebb, minél rosszabb!
De Isten nem ember! Isten ezt a három napot gondolkodási időnek adta Ábrahámnak. Mert
Ábrahámnak már sok tapasztalata volt Istennel kapcsolatosan. Tudjuk, öreg volt már, amikor azt hitte,
hogy gyermektelenül kell meghalnia. Isten mégis azt mondta neki, hogy neked lesz utódod! És
valóban, itt van mellette a gyerek! És még sok más úton is megbizonyosodhatott Ábrahám arról, hogy
Isten szereti őt, hogy Istennek a hatalma végtelen, és ez a három nap meg is győzte őt arról, hogy
Istenben most sem fog csalódni. Erre utalnak a szolgákhoz és fiához intézett szavai: „Ekkor így szólt
Ábrahám a szolgáihoz: maradjatok itt a szamárral, én pedig a fiammal elmegyek oda, imádkozunk, és
azután visszatérünk hozzátok.” Ő nem tudta, hogy ez hogyan fog megvalósulni, de hitt abban, hogy
ezt a gyereket nem akarja elvenni tőle Isten. Aztán itt van a 8. vers: „Isten majd gondoskodik az
áldozatra való bárányról, fiam!”
Ábrahámnak tehát három napja volt arra, hogy ezt átgondolja, és addigra már biztos lehetett abban,
hogy valahogyan Isten ezt a maga csodálatos módján el fogja intézni. Na de ehhez kellett ez a három
nap! Három nap szenvedés! Gondolkodás. Mi lesz itt? Hogy lesz itt? De alapvetően kellett hozzá az a
bizalom, hogy Ábrahám elinduljon Isten szavára. Mert ha Ábrahám az elején azt mondta volna, hogy
én ezt biztos félreértettem, Isten ilyet nem kérhetett, hiszen ő adta nekem ezt a gyereket ¨C akkor nem
járja végig ezt az utat, soha nem bizonyosodhat meg arról, hogy Isten mennyire szereti őt és hogy
Isten még jobbat, még többet akar neki adni.
Az ember akkor ismeri meg igazán Isten hozzá lehajló szeretetét, ha végigjárja ezeket a nehéz utakat
is, nemcsak a könnyűt és a jót. Amikor a mi számunkra is érthető és világos, hogy Isten most adni
akar nekünk valamit, akkor könnyű követni Őt. Amikor úgy érezzük, hogy Isten el akar venni valamit,
mégis benne bízva elindulunk, akkor megtapasztalhatjuk, mennyire szeret, és erősödik a hitünk. És
akkor fogjuk tudni majd mondani a következő kisebb vagy nagyobb próbában azt, hogy engem idáig
is megtartott Isten, idáig sem hagyott el, egyszer sem. Ha nem járjuk végig ezeket az utakat, akkor
ingatag lesz a hitünk. Honnan tudjuk, hogy a jövőben megtart-e Isten, vagy nem tart meg? Nem
fogjuk megtudni. Bizonytalanok leszünk. Ezért tehát fontos végigjárni ezeket az utakat.
És van itt még egy dolog, amiben ez a próba különös: Ábrahámnak a gyerekével együtt kellett
végigjárnia. Próbáinkat általában a gyermekeink szeme előtt éljük át, de van, amikor ők is a részesei
egy-egy ilyen próbának. Amikor nem jó nekik sem, és a mi szívünk is majd’ megszakad, hogy az
Isten útja miért erre vezet, miért nem lehet valahogyan megóvni őket? Na, de hát ha ők sem látják azt,
hogy mi hogyan viselkedünk az ilyen próbák idején, és ők sem járják végig a maguk útját Istennel,
akkor egy tapasztalattal szegényebbek leszünk.
Pedig ez a történet úgy fejeződik be ¨C és ez szerintem mond valamit ¨C, hogy: „Így mentek tovább
ketten, együtt.” Ugyanis a próbákban a gyerek hite is erősödik, nemcsak a felnőtté. És ez nagyon
fontos. Ez mindnyájunkat nevel és erősít, és nagyon erősíti az egymásra és Istenre hagyatkozásunkat.
Így mehetünk majd tovább a hit útján, együtt felnőtt gyermekeinkkel. Ámen.

Fény és szeretet (Rózsáné Irénke)
Uram, ahol Te vagy,
Én is ott vagyok.
Lelkem templomában hordozlak,
Mint fénylő csillagot.

Örök a fény
Örök a szeretet,
Betölti teljesen
Az életemet.

10. oldal

Az Isten szeretet!
(Perjési Judit esti áhítata Textus: 1Jn 4,7-8)
Kedves Testvéreim!
Én a világ legegyszerűbb dolgáról szeretnék nektek
beszélni, ami egyben a világon a legnehezebb dolog is.
Ezt János első leveléből fogom felolvasni nektek: „Az
Isten szeretet!” Tehát az Isten szeretet, ez Isten örök
tulajdonsága, és ez – mint tudjuk az 1Kor 13-ból – soha
el nem múlik. A szeretetről szeretnék nektek beszélni,
hiszen mindazt, amiről idáig szó volt, és amiről majd
ezután is szó lesz, nekünk Isten által, szeretetben kell
megcselekednünk.
Azt tudjuk a Bibliából, hogy Isten szereti ezt a világot,
olyannyira, hogy egyszülött fiát áldozta érte. De a
kérdés az, hogy mi tudjuk-e szeretni Istent, tudjuk-e szeretni egymást, és egyáltalán mit tudunk
kezdeni ezzel, hogy Isten szereti a világot?
Nemrég voltam egy esküvőn, ahol rendeztek egy gyönyörű polgári szertartást, ami másról sem szólt,
mint a szeretetről. A szeretetről szóltak énekben, versben, zenében. Utána mindenki arról beszélt,
hogy milyen gyönyörű volt a szertartás. Azután átmentünk a templomba, és ott is a szeretetről volt
szó, de mikor kijöttünk, látható módon senkit sem érdekeltek az ott hallottak, nem is akartak semmit
sem kezdeni az isteni szeretettel. S most az a kérdés, hogy mi, keresztyének tudunk-e ezzel valamit
kezdeni, hogy nekünk mit jelent az isteni szeretet?
Erre a kérdésre Péter példáján keresztül keressük a választ. A csodálatos halfogást követően a
feltámadott Jézus Krisztus Pétertől kérdezi meg háromszor, hogy szeretsz-e engem? Próbáljuk mi is
megválaszolni ezzel kapcsolatba az alábbi három kérdést: Kit szeretsz? Miért szeretsz? Hogyan
szeretsz engem?
1. Péter, amikor tanítvánnyá lett Jézus mellett, valamennyire megismerte Jézust. Egy Mestert látott,
aki azt mondta neki, hogy majd szenvedni fog, kereszthalált hal és fel fog támadni. Ismerjük Péter
válaszát: „Isten mentsen, Uram, ez nem történhet meg veled!” Aztán a Gecsemáné kertben elég botor
és buta módon próbálja megmenteni az ő Mesterét, ami nyilvánvalóan nem sikerülhet neki. Ebből is
látszik, hogy Péter elképzelt egy Mestert magának, de ez a Mester nem az a Jézus volt, aki most, a
csodálatos halfogásnál őt újra megszólította. Ő a Mesterét el is árulta, háromszor egymás után, ezt is
tudjuk a Bibliából. Tehát Péternek meg kellett változtatnia az eddigi elképzeléseit, el kellett egy
gondolkodnia a kérdésen, hogy ki is ez a Jézus, aki most őt megszólítja. Mert jó volt azt ún. „jó
Mestert” követni, aki csodákat tett – kinek nem tetszene ez? –, akinek részesültek a dicsőségében,
akire ők büszkék voltak, és mindenképpen felnéztek valamilyen értelemben rá. Innen kellett eljutnia
Péternek addig, hogy ez a Jézus, miután találkoztak, nem azt mondta neki hogy: Mit tettél te Péter?
Elárultál engem, hogy viselkedtél? Nem számon kérte Pétert, hanem megbocsátotta az ő bűneit.
Amikor ide eljutott Péter is, akkor valójában rá kellett jönnie, hogy Jézus nem egy a mesterek között,
hanem Ő a megígért Megváltó, a Messiás, a Krisztus. Ugyanerre ébredt rá Pál is, mikor megszólította
Jézus a damaszkuszi úton. Ekkor kezdődött mindkettőjük életében egy gyökeresen új szakasz, egy
egészen más gondolkodás, egy egész más élet. Mert innentől Péter is más lett, ahogy Pál is más lett.
Ez a kérdés hozzánk is ugyanilyen módon szól: milyen a mi Jézus-képünk? Még templomba járó
emberektől is hallani, hogy tudok hinni Istenben, de nem tudok mit kezdeni Jézussal. Túl kell lépnünk
a karácsonyi Jézuska, egy kisded képén, és el kell jutnunk arra a felismerésre, hogy Jézus Krisztus
valóságos Isten, aki helyettünk halt meg a keresztfán, tehát ő a mi Megváltónk. És ez nagyon-nagyon
megváltoztatja az embernek a gondolkodását Jézusról és önmagáról is.
2. Miután megtanulta Péter azt, hogy kicsoda Jézus Krisztus, most, a második „Szeretsz-e engem?”
kérdésnél egyúttal azt is megtanulhatta, hogy miért is szeretheti ő Jézust. Nem azért szerette már, mert
ő az a Mester, akit elképzelt, hanem már tudta azt, hogy ő a Megváltó, Krisztus Jézus, aki
kereszthalálával és feltámadásával legyőzte a bűnt és lehetővé tette, hogy Isten elfogadjon bennünket.
És innentől kezdve hála van az ő szívében, mint ahogy a mi szívünkben is hála kell hogy szülessen
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Isten és Jézus Krisztus iránt, hogy ezt tette értünk.
Mert amíg nem ismerjük Jézust, könnyen azt gondoljuk, hogy nekünk nem kell semmit megbocsátani,
vagy csak nagyon-nagyon keveset. Nem vagyunk rosszabbak senkinél, sőt! De ha meglátjuk egyszer
az életünket Jézus Krisztus által, az ige tükrében, hogy mi tengernyi bűnöm van nekem, az – úgymond
– ártatlan embernek, akkor onnantól kezdve tudjuk értékelni, hogy az én Megváltóm mi mindent
bocsátott meg nekem! Micsoda könyörülő Istenem van nekem – és ahogy az Írás is mondja: akinek
sok bocsáttatott meg, az tud nagyon szeretni!
3. És innentől kezdődik egy másik élet, ami már valóban a „Hogyan?” kérdésre fog választ adni.
Amíg mi nem látjuk tisztán Istent, Jézus Krisztust és ezt az egész megváltást, megbocsátást, addig az
ember szívében van egy – ha tetszik, ha nem – gőg, egy a többi emberrel szembeni egész más
látásmód, amivel nem tudunk szolgálni sem Istennek, sem egymásnak. De aki valamit megértett ebből
a Jézussal való kapcsolatból, onnantól tudja majd az Isten őt használni, onnantól tudja majd elindítani
a szolgálat útján. Ahogy ezután már Péter is végigszolgálta az életét. Tehát a régi Péter nem, az új már
alkalmas volt arra, hogy alárendelje önmagát hálából Jézus akaratának és a többi ember érdekének.
A hála az a mérföldkő, ahonnan a mi életünkben is elkezdődik az Isten szerinti út, az igazi élet, amit
Isten kigondolt a mi számunkra, szó szerint személyenként mindenki számára. És ezen az úton nem
azért járunk, mert muszáj, hanem hálával a szívünkben és szeretettel. És ez az az isteni szeretet, amiről
a Biblia beszél, ha mi így tudjuk Istent szeretni és ezzel a tőle kapott szeretettel a szívünkben tudunk
közeledni másokhoz, a többi testvérünkhöz. Ebből erednek aztán olyan cselekedetek, és ebből lehet
valóban olyan szeretet a másik felé is, ami egészen más, mint amiről azon az esküvőn beszéltek.
És ez a mi életünk célja: Isten dicsőítése az egymásnak való, hálából fakadó, szeretetteljes
szolgálattal, hiszen erre kaptunk példát Jézus Krisztus által. Amiről valójában a szeretet himnusza is
szól, mert az is az isteni szeretetről beszél. Ennek kell eltölteni bennünket, mert különben senkik és
semmik vagyunk nélküle. Így legyen, hogy legyen bennünk isteni szeretet. Ezért imádkozzunk, hogy
ezt tudjuk továbbadni egymásnak! Ámen.

Egyedüli vagy, Te az Ő remekműve vagy!
(Fábián-Lukács Judit reggeli áhítata)
Te alkottad veséimet, te formáltál anyám
méhében. Magasztallak téged, mert félelmes és
csodálatos vagy; csodálatosak alkotásaid, és
lelkem jól tudja ezt. Csontjaim nem voltak rejtve
előtted, amikor titkon formálódtam, mintha a föld
mélyén képződtem volna. Alaktalan testemet már
látták szemeid; könyvedben minden meg volt írva,
a napok is, amelyeket nekem szántál, bár még egy
sem volt meg belőlük. (Zsolt 139:13,15,16)

Nézzétek meg ezeket a kavicsokat a
kezetekben! Mindegyik más. Más a méretük,
más az alakjuk-formájuk, más a színük, nincs két egyforma közöttük. A Duna szállította, görgette,
koptatta évmilliókon keresztül. A kavicsbányászok termelték ki valahol a mederből, mi Dénessel
gyűjtöttük össze és festettük őket olyanra, mint amilyet most kezetekben tartotok.
És most nézzetek egymásra, nézzetek magatokra!
A Biblia azt mondja, hogy még mielőtt megszülettél, Isten előre eltervezett téged. Isten tudta, milyen
leszel. Ő választott téged, és ő választotta a tulajdonságaidat. Ez azt jelenti, hogy egyedi vagy. Belőled
csak egy van. Nincs senki más, aki olyan, mint te. Isten szemében Te pótolhatatlan vagy.
Tudjátok, hogy 25.000 fajta orchidea van a világon. Ha Isten helyében lettem volna, teremtettem
volna egy sárga-, egy kék-, meg egy piros orchideát. De nem úgy Isten. A Teremtő szereti a
változatosságot, ő 25.000 különböző orchidea fajtát teremtett.
Ami pedig még ennél is csodálatosabb, hogy 7 milliárd különböző ember létezik. És mindenkit Isten
teremtett. És ebből a 7 milliárdból senki más nem lehet olyan, mint te. Hiszen Te egyedi vagy.
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Olvastuk, Dávid azt mondja Zsoltárában, hogy legyél hálás, és köszönd meg Istennek, hogy olyan
csodálatosnak, egyedinek teremtett: “Magasztallak téged, mert félelmes és csodálatos vagy; csodálatosak
alkotásaid, és lelkem jól tudja ezt.” (Zsolt. 139,14).
Örülj, hogy Isten olyannak teremtett, amilyen vagy. Isten nem véletlenül teremtett téged. És nem
véletlenül teremtett olyannak, amilyen vagy, hiszen én sem véletlenül festettem ezeket a kavicsokat
különböző színűekre. Volt egy tervem, egy elképzelésem, és azt megvalósítottam.
Te Istennek a tervében voltál és vagy.
És Isten nem készít bóvlit, selejtet, Te az Ő remekműve vagy! Ez azt jelenti, hogy nem vagy
hétköznapi, átlagos, hanem egyedülállóan eredeti vagy! Amikor Isten megalkotott mindent bevetett,
hogy pontosan olyan legyél, amilyennek Ő akart. Az Ő műalkotása vagy.
Most képzelj el egy festőművészt, aki egy gyönyörű festményen dolgozik. A művész elképzeli, hogy
mit fog alkotni és az alkotás a fejében jóval előbb megjelenik, mint a festővásznon. Festés közben
gondosan ügyel minden egyes ecsetvonásra, és tudja hogyan fog illeszkedni az adott vonás a kép
egészébe. Azonban egy külső szemlélő, aki a művet csak egy bizonyos fázisában látja, el sem tudja
képzelni, mi lesz belőle. De a művész pontosan tudja mit csinál. És amikor mesterműve elkészül,
nagyon büszke rá! Gyönyörködik alkotásában tudva, hogy minden egyes részletbe teljesen beletette
önmagát. A művész szereti az alkotását, mert a saját kezével alkotta meg pont olyannak, amilyennek
elképzelte.
Szeretnélek emlékezetni, hogy minden idők legnagyobb Művésze alkotott téged. Jóval előbb
megálmodott téged, mint hogy megszülettél volna, vagy életedből egyetlen ecsetvonás megjelent
volna. Mit is ír Dávid zsoltárában? „Csontjaim nem voltak rejtve előtted, amikor titkon formálódtam,
mintha a föld mélyén képződtem volna.”

Lehetnek rossz, nehéz napjaid, amikor nem látod, amikor fogalmad sincs, hogy a nagy Művész mit
alkot életed festővásznán. Lehet, hogy nem mindig érted a folyamatban lévő munkáját, de Ő tudja mit
csinál, és mindig észben tartja, hogy mi a legjobb számodra.
Ki mondhatja meg tehát, hogy mennyit érsz? A társad? A családod? A szomszédaid? A főnököd?
Esetleg a lelkészed? A média vagy a korszellem? Vagy inkább az, aki megformált, aki megálmodott
erre a világra. Épp ott és épp akkor, amikor azt a legtökéletesebbnek látta. Olyan külső és belső
adottságokkal, tehetséggel és korlátokkal alkotott meg, mint soha senki mást ezen a földön. És egy
olyan, személyre szabott küldetéssel is indított útnak, amelyet rajtad kívül senki más nem tölthet be
ezen a világon – még a szebbek, a jobbak, az erősebbek, ügyesebbek, okosabbak sem.
A hazugságok, melyeket a minket körülvevő világ hirdet, csak gúzsba kötnek minket. Isten azonban
képes arra, hogy felszabadítson ezek alól az elvárások alól – arra az életre, amelyet valóban nekünk
szánt. Ő minden gyarlóságunkkal, kicsinységünkkel együtt értékesnek lát minket. Nem ócskavasból
lettünk összetákolva, hanem igazi kincsekből, nagy műgonddal alkotott meg minket Mesterünk. Így
aztán még akkor is értékesnek lát minket, ha időnként ütöttkopottnak tűnünk.
„Mert az ő alkotása vagyunk, akiket Krisztus Jézusban jó cselekedetekre teremtett, amelyeket előre elkészített
Isten, hogy azok szerint éljünk”. (Ef 2,10)

Ő teljesen beleteszi Önmagát az életedbe, szeretettel megformálva annak minden egyes részletét,
mígnem az egy csodálatos remekművé áll össze. Ideje, hogy úgy lásd önmagad, mint a nagy Művész
értékes alkotását, akit Ő szeretettel formált.
Olyan szeretettel formált, hogy „egyszülött fiát küldte el Isten a világba, hogy éljünk Ő általa” (1Ján 4:9)
Olyan szeretettel formált, hogy „elküldte a Fiát engesztelő áldozatul bűneinkért” (1Ján 4:10)
Olyan szeretettel formált, hogy „egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz Őbenne, el ne vesszen, hanem örök
élete legyen” (Ján 3:16)
El tudod hinni mindezt? El akarod hinni mindezt, Nézz rá a kavicsodra és újra-és újra olvasd el az
üzenetet. „ I s t e n s z e r e t . ” Ámen.

Jézusom! Te jól ismersz engem. Még azt is tudod rólam, amit senki más nem.
Nyitott könyv az életem előtted. Ez nemcsak bűnvallásra, hanem
felelősségre is indít engem. Szeretnélek hűségesen képviselni Téged napról
napra. Ámen!
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„Ne félj, mert megváltottalak, neveden szólítottalak, enyém vagy!” (Ézs
43,1b)
Naponként teremtesz rendet bennem,
Formálsz, amilyenné kell lennem.
Szavad tűzként ragyog:
Ne félj, veled vagyok!

S ha ezerszer is égtem, perzselődtem,
az ár el nem sodorhat el engem.
Szavad tűzként ragyog:
Ne félj, veled vagyok!

Szólsz, hogy nekem is legyen nevem,
ami a néven szólító kegyelem.
Szavad tűzként ragyog:
Ne félj, veled vagyok!

Te vagy az Úr,
Szabadítom, te
Szavad tűzként
Ne félj, veled

te vagy az Isten,
vagy nekem a minden!
ragyog:
vagyok!


Ne vessetek a tövisek közé!
(Nagy Norbert esti áhítata)
„Ha meg akarsz térni Izrael, így szól az Úr, hozzám térj meg! Ha eltávolítod színem elől förtelmes
bálványaidat, ne ingadozz! Ha őszintén esküszöl az élő Úrra, a törvénynek és az igazságnak megfelelően,
akkor áldást kapnak tőle a népek, és vele dicsekszenek. Ezt mondja az Úr a júdaiaknak és a
jeruzsálemieknek: Szántsatok fel új szántóföldet, ne vessetek a tövisek közé! Az Úrért metélkedjetek körül,
szívetek előbőrét távolítsátok el, Júda férfiai és Jeruzsálem lakói! Különben fellángol haragom, mint a tűz,
és égni fog olthatatlanul gonosztetteitek miatt!” (Jeremiás 4:1-4)

Jeremiás a babiloni birodalom hatalomra jutása előtt prófétált, a nép akkor éppen megszabadult
Asszíria fogságából, hiszen Babilónia legyőzte Asszíriát, és viszonylag egy könnyebb történelmi
helyzet adódott és a júdabeliek meg a jeruzsálembeliek meg voltak győződve, hogy Isten oltalmazza
őket, hiszen ígéretet tett Dávidnak, hogy az ő háza és az ő házanépe mindörökre fennáll. Olyan hamis
bizonyosságban éltek, hogy megengedték maguknak a bűnöket, a bálványokat, nem vették figyelembe
a törvény előírásait. Ebben a hamis bizonyosságban, ebben a hamis biztonságban szólal meg Jeremiás
próféta, és felhívja a nép figyelmét arra, hogy ne áltassák magukat. Amit az Úr megígért Dávid háza
felől, megtartja.
De az nem törli el a szövetségnek az egyéb előírásait, és követelményeit. Isten Jeremiás prófétán
keresztül próbálja a népet inteni, figyelmeztetni, bár Babilonnal már készen volt a fenyítő eszköz,
Jeremiás már tudta, hogy el fog pusztulni Jeruzsálem, hogy a népet elhurcolják, ezeket megjövendölte,
de Isten még akkor is próbált az ő népe felé fordulni, azok felé, akik meghallják a szavát. És nem
erőszakolta rájuk az ő akaratát. Nagyon érdekes mindjárt az eleje: „Ha meg akarsz térni Izrael...” - egy
feltétel. Nem kell megtérni! Isten nem azt akarja, hogy mindenki megtérjen. Bár tudjuk János 16-ot,
hogy Isten törekszik arra, hogy minél több ember, és mindenki, akit elhívott, azok eljussanak az örök
életre, de nem akar a mi akaratunkon, a mi döntéseinken átgázolni, a mi szabad akaratunkra bízza azt,
hogy mikor és hogyan akarjuk az életünket Istennek átadni. Hiszen sokkal rosszabb az önáltatás.
Sokkal rosszabb az a helyzet, hogyha hamis bizonyosságban, hamis vallásosságban, hamis
bálványokban hiszünk. Sokkal veszélyesebbek. Jobb az, tisztán látni, hogy Uram, én még nem tudom,
nem merem, nem akarom átadni az életemet a te kezedbe, még én akarok rendelkezni fölötte, sokkal
tisztább ez a helyzet, ha megvalljuk magunk előtt is, hogy hogyan állunk Istennel szemben. De Isten
azt akarja, hogy térjünk meg hozzá, hiszen az életnek az igéjét tárja elénk. Ő nem azt akarja, hogy
meghaljunk, hanem azt akarja, hogy örökké éljünk.
Ezért ő mindig bátorít arra, hogy megtérjünk hozzá, de csak hozzá, Istenhez térjünk meg! Ne máshoz!
Ne hamis reményekhez, ne templomhoz, ne a szokásainkhoz, a liturgiánkhoz, a valláshoz, ne hamis
dolgokhoz, hanem magához Istenhez kell megtérni! „Ha eltávolítod színem elől förtelmes bálványaidat,
ne ingadozz!” Amikor Isten elhív bennünket, kizárólagosan hív el. Nem lehet ingadozni, nem lehet
megtartani ezt is meg azt is. Istent is tisztelni, az ő törvényeit is megtartani, ugyanakkor a
bálványainkat is megőrizni, hiszen eleve kimondja, hogy ne legyenek más isteneid rajtam kívül. Nem
lehet ebben ingadozni, szakítani kell a régi, megszokott biztos dolgokkal, amikbe eddig a
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reménységet, lehet, a hamis reménységet vetettük, és csak Jézus Krisztusra szabad bízni magunkat.
„És ha őszintén esküszöl az élő Úrra, a törvénynek és az igazságnak megfelelően, akkor áldást kapnak tőle a népek”.

Kitől kapnak áldást a népek? Isten népétől? Nem! Hiszen Isten népének mondja a prófétán keresztül:
Ha az élő Úrra esküszöl őszintén, őszinte szívvel ragaszkodsz, és ha a törvénynek és az igazságnak
megfelelően élsz, akkor ebből a kapcsolatból, az Isten és az ő népe közötti kapcsolatból származik az
áldás. Akkor áldást kapnak tőle a népek. És adja meg az Úr, hogy tényleg ilyen áldás származhasson
akár a környezetünkben is. Ezt mondja az Úr a júdeabelieknek és jeruzsálemieknek: „Szántsatok fel új
szántóföldet, ne vessetek a tövisek közé!” Soha nem a régi alapokra kell építkezni. Már hallottuk
Györgyikétől is, nem bizonytalan homokos talajra, hanem Jézus Krisztusra, a szilárd talajra kell
építkezni! Kizárólag oda kell építkezni! Nem máshová. Nem a régi helyre. Nem a bizonytalanra. Nem
a szokásokra. A bálványokra. Hanem új szántóföldet kell feltörni, és a tövisek közé pedig nem szabad
vetni! És miért nem szabad? Mik ezek a tövisek? Eszembe jutott a magvető példázatából, és itt csak
egy sort szeretnék felolvasni, hogy megértsük a töviseket: „...akiknél a tövisek közé esett - mármint az
ige, az ige magva -, azok hallották az igét, de amikor elmennek, az élet gondjai, gazdagsága és élvezetei
megfojtják azt”. És nem érlelnek termést. Tehát miért nem szabad a tövisek közé vetni? Mert az élet

gondjai, a gazdagsága és az élvezetek fojtják meg Isten igéjét benne.
És ha lefordítjuk, hogy mik ezek? Az élet gondjai? Az élvezete? A gazdagsága? Azok, az ún.
bálványaink. El lehet könnyen dönteni, hogy az életeinkben milyen bálványok vannak. Mik a
fontosabbak? Mire áldozunk többet? Több időt, több figyelmet. Mennyi időt töltünk tévé előtt, és
mennyit Biblia előtt? Kiben bízunk jobban? Társunkban? Kit hallgatunk meg inkább? Szeretőnket?
Szerelmesünket? Társunkat? És nem Isten igéjéből próbáljuk meg Isten szavát meghallani, hogy mit
tanácsol, akkor kiben bízunk? Az Ige azt mondja, hogy: ne emberben bízzatok! És ne is más, hamis
istenségekben, ne a pénzben, ne a gazdagságban, de ne is az aggódásban, az élet problémáival
foglalkozzatok! Ezek mind csak bálványaitok nektek, amik elvonnak tőlem benneteket. Ezért ne
vessünk a tövisek közé, hanem új szántóföldet törjünk fel. Hogyan? „Az Úrért metélkedjetek körül,
szívetek előbőrét távolítsátok el Júda férfiai és Jeruzsálem lakói!”

A szövetség jele volt a körülmetélés, de csak egy külső jele. Már Mózes is prófétált arról, hogy az Úr
a szívünket fogja körülmetélni. És Jézus - miután a mennybe ment - és eljött a Szent Lelke, ami által
köt velünk szövetséget. Metéli körül a szívünket. A gondolatunkat. Az értelmünket. Hogy megértsük,
megismerjük őt, megismerjük az ő szeretetét, az ő akaratát, és hogy tudjunk neki engedni. Ezért jön el
az az új idő, Isten szent szelleme által, hogy megérthessük az ő igéjét, és hogy tudjunk neki engedni.
Mindezt megtette Jézus Krisztus számunkra, elkészítette ezt a lehetőséget, vállalta értünk az áldozatot.
Ő vállalta értünk, mi kiért vállaljuk az áldozatot? Miért vállalunk áldozatot?
„Különben fellángol haragom, mint a tűz, és égni fog olthatatlanul gonosz tetteitek miatt.” Nem lehet
elhallgatni Isten ítéletét sem. Isten szeretetéről és jóságáról, irgalmáról sokszor hallunk. És tudjuk
valóban, hogy mennyire szeret, és mi mindent tett értünk, de legyen nyilvánvaló előttünk az ő ítélete
is! Nem azért, hogy megijesszen, vagy ijesztgessen bennünket, hanem azért, mert az ő igazságához
mindez hozzátartozik.
Az ő igazságához hozzátartozik az irgalom, a könyörület, de hozzátartozik az ítélet, és a büntetés.
Nem az a fajta bosszúállás, ami bennünket, embereket motivál, vagy az indulatainkból árad, hanem az
ő szent indulatából. Jogos és igazságos ítélete következik, ami, hogyha nem hiszünk neki, ha nem
bízunk az ő fiában, Jézus Krisztusban, nem követjük őt őszinte szívvel, nemcsak félszívvel, nemcsak
ingadozva, hanem őszintén, ragaszkodó szívvel, akkor az ítéletet is elénk tárja Isten. Legyünk
tisztában vele. Ha nem bízzuk rá az életünket az ő kegyelmére és irgalmára, akkor az ő ítélete és
büntetése jogosan elér bennünket. Jeremiás is erről a büntetésről beszél. Bár ő prófétálja Jeruzsálem
elestét is, de egyben prófétálja azt a pokol helyét, amelyre azok az emberek kerülnek, akik nem
hisznek Istenben. És Isten azért jelenti ki, nem ijesztgetésből, nem fenyegetésből, hanem hogy
tisztában legyünk vele. Lássuk, hogy hogy döntünk az életünk során. Mit választunk? Kit szolgálunk?
És ha őt szolgáljuk, akkor az ő tervét végig viszi a mi életünkön, és örök életre vezet oda a mennybe
önmagához, ahol vele együtt, az ő mennyei teremtett világában lehetünk örökké. De ha nem
hallgatunk rá, ha nem követjük őt, elutasítjuk őt, akkor ő igazságosan és következetesen arra a helyre
ítél bennünket, ami nem ember számára készített hely. Hiszen tudjuk, hogy a pokol a Sátán és az ő
angyalai, az ördögök számára készíttetett. Nem az emberek számára. Ezért nagyon fontos
figyelmeztetés, hogy ne tétovázzunk ezekben a gondolatokban, tisztán lássunk! Ámen
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Szolgám vagy!
(Lázár Zsuzsi reggeli áhítata)
A föld végén ragadtalak meg, annak széléről hívtalak el.
Ezt mondtam neked: Szolgám vagy! Kiválasztottalak,
nem vetlek meg! Ne félj, mert én veled vagyok, ne
csüggedj, mert én vagyok Istened! Megerősítlek, meg is
segítlek, sőt győzelmes jobbommal támogatlak. (Ézsaiás

41, 9:10)
Nagyon szeretem Ézsaiás próféta könyvét, ezért
gondoltam, hogy erről az igéről beszélek nektek. „A
föld legvégén ragadtalak meg, annak széléről hívtalak
el”. Arról ír itt a próféta, hogy Isten kiválaszt

bennünket. Hogy terve van velünk. Hogy megragad bennünket, mindenkit máshol és máskor. Az
életünkben nagyon sokszor megtapasztalhattuk, hogy Isten a tenyerén hordoz, óv és véd. S
visszatekintve életünkre nagyon sok eseményben ismerhetjük fel, hogy Isten ott jelen volt. Éppen
akkor volt jelen, amikor egy szakadék szélén álltunk, amikor tényleg úgy gondoltuk, hogy itt a vég. S
ekkor mondja az Úr: „a föld legvégén ragadtalak meg, és annak széléről hívtalak el”. Nagyon jól tudjuk,
hogyha valaminek vége van, onnan a semmi következik, egy szakadék, egy űr, akkor jönnek az
életünkbe a rossz dolgok, a betegség, halál, olyan megoldatlan problémák, amikor azt mondjuk, hogy
emberileg nem tudunk tenni semmit. Egyedül Isten tud tenni.
És ahogy folytatódik tovább, az Isten megragad bennünket, és ezt mondja „Szolgám vagy!” Te már
nem vagy független, te már nem lehetsz független, ez a mondat abszolút függőséget jelent. A szolga
nem lehet független az ő urától. Isten nem akarja, hogy függetlenül éljünk tőle. A szolga az nem
félszívvel, nem fél testtel, nem fél dologgal az ő uráé, hanem teljesen. Isten azt akarja, hogy a szívünk,
az időnk, a pénzünk, a családunk, a munkánk, minden ő előtte, az ő jelenlétében történjen. Pedig az
ember, még a hívő ember is egy kis részt, egy kis „magánszférát” még meg akar tartani, még el akar
Isten elől is rejteni. De Isten azt mondja, hogy: én szeretnék beleszólni, mert én neked a
legeslegjobbat akarom. Nézzük meg az eddig elhangzott áhítatokat, előadásokat, lássuk meg, ahogy
Isten csodálatosan fölépíti ezeket a napokat. Ahogy küldi az ő üzenetét. Hogy Isten nem akar nekünk
rosszat. Akkor sem akar, amikor nem értjük. És ez nagyon-nagyon fontos dolog, hogyha nem értem
Istent, akkor is engedelmeskedjek neki. Isten hatalmas! Isten szuverén! Ő azt teszi velem, amit jónak
lát. Tehát ő teremtett bennünket, ő egyedivé teremtett bennünket, úgy, ahogy tegnap hallottuk, és
mindegyikőnknek más-más géneket, talentumokat, tulajdonságokat adott, amikor azt mondja, hogy
„Szolgám vagy!”, akkor ő jogot formál rád, hanem arra is, hogy olyanná formáljon, amilyenné ő akar.
Testvérek!
Amikor bennünket Isten megragad, szolgájává válunk,
attól kezdve nem mirólunk szól a dolog, hanem Isten
dicsőségéről. Most, ebben a mai világban, amikor
mindenki azt mondja, hogy valósítsd meg magad,
legyél tökéletes, izomkolosszus, ami látható benned,
arra kíváncsi mindenki. Isten pedig azt mondja, hogy én
akarlak téged formálni. Mert így ahogy a 139.
zsoltárban is hallottuk, hogy ő megvizsgál bennünket, ő
ismer bennünket, ő tudja, hogy amire mi képtelenek
vagyunk, azt Isten nem várja tőlünk. Ha pedig egyszer
az Úr szolgálatába álltunk, akkor Rá figyelve, neki
engedelmeskedve kell tennünk a dolgunkat és a
feladatunkat. És ebben a munkában Isten nem hagy magunkra.
Folytatva Ézsaiás gondolatait, „Kiválasztottalak, nem vetlek meg”. Itt van rögtön ez a mondat, hogy
„Nem vetlek meg!” Miért, mi olyan megvetnivalók vagyunk? Mi annyira tökéletesnek gondoljuk
magunkat, hiszen normális életet élünk, semmi olyan dolgot nem teszünk, ami kirívó lenne, nincs
velünk tele média, hisszük, hogy bűntelenek vagyunk. De ugye ezeket csak mi hisszük magunkról.
Isten egészen másnak lát bennünket…, És ennek ellenére, hogy látja minden gyarlóságunkat,
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hibánkat, bűnünket, akkor egyszerűen ezt mondja Ö a nagy Isten, hogy „Nem vetlek meg!” nem nézek
át rajtad, látlak, fontos vagy nekem, úgy kellesz, ahogy vagy! És ekkor felmerülhet bennem, hogy
ennek a hatalmas Istennek én fontos vagyok, engem megszólított, engem kiválasztott? És szolgájává
tesz? És azt akarja, hogy én mellette legyek?
És amikor ez letisztul bennünk, akkor következik a legeslegcsodálatosabb vers, „Ne félj, mert én veled
vagyok!” Ezt nagyon sokan már ismerjük, hogy a „Ne félj!” a Bibliában 365-ször van benne. Minden
napra van egy „Ne félj!” Isten bíztat bennünket, mert tudja, hogy mindennap előjönnek olyan dolgok,
amelyek aggasztanak, amelyek félelmet kelthetnek bennünk. És ekkor üzen „Ne félj, mert én veled
vagyok! Ne csüggedj, mert én vagyok Istened!”

Gondoljuk át, valóban Isten a mi Istenünk? Az élő Isten a mi Istenünk? Milyen szerepet játszik az élő
Isten a mi életünkben? Mi van az első helyen, munkám, családom, szerelmem, feleségem, unokám.
Valahol ott a 25. helyen azért ott van az Isten? Azért egy kis időt Rá is szakítunk? Hiszen elmegyünk
vasárnap délelőtt a templomba is, egyszer-egyszer bibliaórára is, de hát Uram, te ezt megértheted,
hiszen látod, mennyi dolgom van? Nagyon fontos testvérek, hogy nekünk, akik őt választottuk,
megmaradjon a lelki békénk. Én, amikor az életemnek, sok nehéz idejét éltem meg, amikor nagyon
beteg lettem, rájöttem az Úristen segítségével arra, hogy a legeslegfontosabb dolog az, hogy az Isten
békessége maradjon meg bennem. Már nem a gyógyulás volt a fontos! Láttam a körülöttem lévő
embereket, hogy tízezreket, százezreket költenek arra, hogy meggyógyuljanak, de lelkileg teljesen
békétlenek voltak. S akkor jöttem rá arra, hogy: az Úrnak még terve van velem, bár én már nagyon
szívesen mennék hozzá, mert tudom, hogy ott már jó lenne nekem, de ha maradnom kell, akkor az Úr
megadja hozzá a békességet. És a folytatásban látjuk, hogy nem csak a nyugalmat, hanem az erőt is,
hiszen ezt mondja, „Megerősítelek és meg is segítelek!” Tudjuk, hogy egy-egy félelemmel, aggódással,
csüggedéssel töltött idő után, mennyire legyengülünk, mennyire elveszítjük testi és sokszor lelki
erőnket. És az Úr még többet ad, mert itt van az utolsó sor „Sőt! Győzelmes jobbommal támogatlak!”
Testvérek! A tegnap játéknál megéltük felnőttek, gyerekek, hogy mennyire akarjuk, mennyire
szükséges, az, hogy Győzzünk! Mi győzzünk, a mi csapatunk győzzön! Felnőttnek, gyereknek. És
akkor azt üzeni a mi mennyei Atyánk, hogy mi már győztünk, hiszen a győztes oldalán állunk, a
küzdelemben lelki és világi értelemben sem vagyunk egyedül!
Egyszer egy történetet olvastam. Egy betegágyon fekvő emberről, akinek a lelkész, amikor elment
meglátogatni, ezt mondta, Józsi bácsi! Nincs egyedül! De nagyon egyedül vagyok! Tudja mit? Ide
teszek maga mellé egy széket, amin én szoktam ülni. Ha én elmegyek, Jézus itt marad. És attól kezdve
Józsi bácsinak lelki békessége volt. Mert ott volt az üzenet, hogy: „Ne félj, mert én veled vagyok, ne
csüggedj, mert én vagyok Istened, megerősítelek, meg is segítelek, sőt győzelmes jobbommal támogatlak.”

És ekkor rágondolok arra az egyedüllétre, arra az egyetlenre, hogy ha valaki egyedül volt, akkor Jézus
volt egyedül a kereszten. Mert abban a három órában, amíg a haláltusáját vívta, Isten is magára
hagyta. Mi nem tudjuk, hogy mit jelent az igazi egyedüllét. Mit jelent az Isten nélküliség. Úgyhogy
legyünk hálásak azért, hogy mi tudjuk, hogy mi megtapasztaltuk, hogy mit jelent az, hogy Istennel
együtt élünk, és ő a győzelmes jobbját nyújtja felénk, és ezt el is fogadhatjuk el! Ámen.

Túrmezei Erzsébet: Nem mondott fel nekem…
Szolgálatára angyalok sietnek.
Parancsol viharnak és szeleknek.
Megérteni felfogni nem lehet,
hogy meglátott parányi porszemet,
szolgálatába vett.
Szívemben ujjongva dalol a hala
Kerek világon nincs jobb gazda nála !
Mikor szolgálatába fogadott,
nem csak munkát,drága feladatott,
erőt is Ő adott.
Szentlelket adta: segítsen ,vezessen.
Sürgessen: soha ne időzzek resten.
Tekintete rajtam volt szüntelen.

mindenre elég volt a kegyelem.
O maga járt velem.
Talált volna annyi hűségesebbet,
parancsainak engedelmesebbet.
Csuda irgalmat áldja énekem,
hogy szolgálhattam hosszú éveken,
s nem mondott fel nekem.
Pedig megtehette volna!
S én szegény gyenge,engedetlen szolga,
türelmet,irgalmat dicsérhetem...
mert ezután sem mond fel ...sohasem !
Övé az életem !
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A satu
(Földesi Zoli esti áhítata)
Én ma egy konfliktushelyzetet hoztam elétek, és nem azért, hogy itt kibeszéljem a másik felet, hanem
hogy elmondjam nektek, hogy Isten ezen a konfliktushelyzeten keresztül, hogyan mutatott rá az én
szívemre, és hogyan ragyogtatta föl az ő evangéliumát. Most kivételesen nem a kedves feleségemről
szeretnék beszélni, vele való kapcsolatomról, hanem édesapám és a köztem kb. három héttel ezelőtt
történt - engem nagyon megviselő – összezörrenésről.
Röviden összefoglalnám az én kis történetemet.
Édesapám az esküvőnk óta mindig véleményezi, és
általában nem pozitív értelemben, hogy milyen
szerszámvilággal rendelkezem, és hogy hogyan
kezelem a szerszámokat. És a szerszámvilágban az
egyik sarkalatos pont a satu. És ez az alkalom, pont
erről a saturól fog szólni. Mókásnak tűnik, de nagyon
megviselt engem ez a történet. Kb. négy éve esküvőnk
után, hogy elköltöztünk otthonról, és Tatabányán
építkezni kezdtünk, édesapámtól kaptunk egy satut,
amit - mint kiderült - ő otthon leszerelt azért, hogy én
jobban boldoguljak, mert egy jó építkezéshez, meg egy
jó férfinek kell, hogy legyen otthon egy satuja. Én ezt a satut nem szereltem egyből föl kint a kertben,
mert az én kerttervezői látásomhoz valahogy nem fért bele egy satu kint a kertben. Miután
megkaptam, először igen gyakran értek inzultusok, hogy miért nem becsülöm meg, meg hogy milyen
sokba került, azután ritkultak ezek a számonkérések, olyan fél évre. Sokáig nem foglalkoztam vele,
azután kb. két éve felszereltem egy rozoga asztalra, mert kezdett elegem lenni, jól van, akkor legyen
fönt egy asztalon a satu. Akkor nincs lent a földön. Hozzá kell tennem, szerintem is igen fontos dolog
egy satu, csak hát én sajnáltam az időt arra, hogy napokon keresztül hegesszek, betonozzak, úgy
szereljem fel, ahogy kell. El is felejtettem a satu ügyet, de nyáron édesanyám újra emlékeztetett a
dologra, egy kölcsön ügylet kapcsán kért, hogy ne fizessem neki ki az aktuális részletet, hanem
menjek el egy lakatoshoz, és azon a pénzen csináltassak a satunak egy állványt. Nagyon eldurrant az
agyam, gondoltam, hogy e mögött valószínűleg édesapám állt.
Azonnal felhívtam őt, és akkor, számomra szokatlan módon, nagyon erélyesen, remélem, hogy még a
tisztelet határát súrolva, de elmondtam neki konkrétan, határozottan, hogy én azt szeretném, ha neki
valami baja van velem, vagy az én satummal, vagy az én szerszámvilágommal, akkor azzal ne az
édesanyámat fárassza, hanem ha lehet, akkor engem.
Ezen valószínűleg édesapám meglepődött, mert igen ritka oldalammal találta szembe magát, ő nyilván
védekezett, meg úgy mondta, hogy túlérzékeny vagyok.
Rá két hétre mentünk Pilisvörösvárra, mert ott laknak a szüleim. Tényleg nem volt bennem harag, ill.
biztos volt bennem harag, de annyira nem, hogy itt fortyogjak. Nem tudom, milyen indulat volt
bennem. Nagyon szép idő volt, mint most itt, gondoltuk ebédelünk, édesanyámat felköszöntjük,
gyerekek pancsolnak stb. Láttam, hogy édesapám vadászott rám. Várta, hogy akkor ezt a beszélgetést
személyesen fejezzük be. Láttam, hogy akkor ennek így kellett lennie. Édesapám ott folytatta, ahol
korábban abba hagyta, imádkoztam közben, próbáltam nem az első indulatnak engedni, de nem
tudtam, ezt megmondom nektek őszintén. És körülbelül egy félórás önmegtartóztatás után végül is
szót kértem, vagyis én is elkezdtem mondani, de nem tudtam magam türtőztetni, és azokat a vádakat,
amiket felém felhozott én buta módon visszafordítottam. Tehát elkezdtem személyeskedni, emelkedett
hangnemben, visszavádoltam őt. Mondanom sem kell, az a beszélgetés megviselt, hazafelé bőgtem,
mint a záporeső, hogy nem igaz, hogy ennyire el kell fajulnia a dolgoknak. Miután lehiggadtam,
elkezdtem vizsgálni a szívemet, hogy vajon miért reagáltam ilyen hevesen, miért viselt meg ennyire
édesapámnak ez a nem első alkalommal történő véleményezése, és máskor miért nem visel meg?
És el szeretném nektek most mondani, hogy Isten mit mutatott meg az én szívemből. Mert még ha úgymond - nekem van is igazam, vagy a jelentős részében igazam, akkor is túl kell lépnem az én
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áldozat vagy sértett szerepemen, és meg kell látnom, hogyha ebben a konfliktusban az én részemről
van valami bűnös – indulat, sértettség, megbántottság, gőg akkor azt nekem rendeznem kell. Az én
részemért én vagyok a felelős.
Ezért is enged be Isten sokszor minket konfliktusokba, hogy megmutassa számunkra, hogy mi van a
szívünkben.
Én olyan vággyal mentem Vörösvárra a szüleimhez! Nagyon hosszúak voltak a korábbi heteim,
napjaim, fáradt voltam, korán keltünk, későn feküdtünk, nyugalomra vágytam. Vágytam, hogy ott
megpihenhessek, hogy nyugodt szívvel, megerősödve indulhassak neki a következőknek. És itt a
nyugalom alatt azt értem, hogy ne legyen konfliktus, sőt vágytam, hogy valami bátorítást, elismerést
kapjak a szüleimtől, ilyesmit, hogy: Igen fiam, nagyon jól csinálod.
És mivel nem kaptam meg ezt az elismerést, sőt, nemhogy elismerést, hanem az ellenkezőjét kaptam,
ezért viselt meg ennyire, és ezért váltott ki belőlem ilyen reakciókat. A nyugalomvággyal,
elismerésvággyal nincs baj. Ugye, emberek vagyunk, nem robotok, nagyon is jólesik nekünk, hogyha
elismernek és bátorítanak. Akkor van baj, hogyha ez a vágy túl nagy hangsúlyt kap, és követeléssé
válik. Én ebben a konfliktushelyzetben nem azt kaptam, amit elvártam, és akkor Isten továbbvezette
az én szívemet, gondolataimat, a Jakab 4, 1-ben mondja az ige, hogy: „Onnét vannak háborúk és
harcok közöttetek, nem onnan-é a ti gerjedelmetekben, amelyek a ti tagjaitokban vitézkednek, kívántok
valamit és nincs néktek, gyilkoltok és irigykedtek és nem nyerhetitek meg, harcoltok és háborúskodtok és
nincsen semmitek, mert nem kéritek.”

Utólag azt látom, hogy én is mindenáron meg akartam valamit kapni, mint általában a konfliktusoknál
az ami a gócpont, amihez ragaszkodunk, és nem érzem magam teljes értékűnek, amíg meg nem
kapom azt a valamit. Jelen esetben az édesapámtól az elismerést.
Isten tovább engedte vizsgálni a szívemet, és a Róm 5-6. mutatta meg, hogy mi a reakcióm gyökere
„Megigazulván azért hit által békességük van Istennel, a mi Urunk Jézus Krisztus által, akik által van a
menetelünk is hitben ahhoz a kegyelemhez, amelyben állunk is, dicsekedünk az Isten dicsőségének
reménységében...mert az Istennek szerelme kitöltetett a mi szívünkbe, a Szentlélek által, ki adatott nékünk.”

És Isten a megigazultság által rántotta le romlott szívemről a leplet, hogy azt az elismerést, amelyet
annyira szerettem volna édesapámtól megkapni, azt nekem legvégső soron Istentől kellett volna, hogy
megkapjam.
Arról tanúskodtak az én reakcióim, hogy nem az evangéliumban gyökerezett az én hitem, hanem én
Istent kicseréltem édesapámmal. Az elismerést nem Istentől vártam, hanem édesapámtól. Édesapám
lett az én bálványom! Amikor nem elég számomra az Atya által adott nyugalom, elismerés, biztonság,
akkor cserélem le Istent, s akkor az a másik kerül a legfontosabb helyre, a másik lesz a bálvány.
Korábban azt hittem, hogy csupán Isten mellé helyezem, de rájöttem, hogy ilyen nincsen! Nincs
olyan, hogy Isten mellé kerül valaki. Az én esetemben is kiderült, hogy édesapámnak a véleménye lett
a legfontosabb. Mert ha Istené lett volna a legfontosabb, akkor édesapám véleménye nem viselt volna
meg ennyire, nem váltott volna ki ennyire bűnös reakciókat.
Bűnös reakciók. Ha én az evangéliumban gyökerezek, és meg vagyok győződve róla, hogy az Atya
engem elismer, annak ellenére, hogy milyen lecsó ember vagyok, akkor ad nekem egy olyan tartást,
hogy nem leszek annyira indulatos, annyira önérzetes, önigazult, akkor tudom a helyzetet józanul
kezelni. És mindezt azért, mert az evangélium bennem van, bennem él, az ő szeretete szorongat
engem.
Azt gondolom, hogy az evangélium ad szabadságot arra, hogy szabad legyek mindentől. Ha
megkapom, amire vágyok, az én esetemben az elismerést, akkor az jó, jó, hogy kapok, de ha nem
kapok, akkor az sem a világvége.
Talán Pál apostolnak egyik mondata az, ami eszembe jutott, „Megtanultam, hogy körülményeim között
elégedett legyek, tudok szűkölködni és tudok bővölködni is.”

És ha nem kapom meg, akkor is szabad vagyok szeretni a másikat, szabad vagyok szeretni
édesapámat, ha nem kaptam is meg tőle azt a bátorítást, azt a nyugodtságot, amire vágytam. A
szeretetem, békességem végül is függetlenedik a körülménytől.
Ennek a történetnek a kapcsán megértettem, hogy most élem át a szülő és gyermek viszonyban a
leválás egyik állomását. IMóz 2,24, hogy „Ezért a férfi elhagyja apját és anyját,...” nem
kapcsolatszakításról szól ez az ige, hanem egy külön család létrejöttéről, és én azt gondoltam, hogy
ezen túl vagyok, de Isten most ezzel a konfliktussal megmutatta, hogy ezen még bizony nem vagyok
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túl. Akármilyen rossz is kimondani, a leválás is az evangéliummal való hittel történhet egyedül, mert
az evangélium által lehet fontosabb az én Mennyei Atyám, az én szüleimnél, mert nekem a Mennyei
Édesatyámnak kell elszámolni, hogy a tőle kapott életemmel mennyire sáfárkodtam jól, nála kell
elszámolnom, hogy mennyire simultam be Isten tervébe, és nem az édesapámnak és nem az
édesanyámnak kell elszámolnom, hogy mit kezdtem a satuval.
Nem tudom, hogy érthető voltam-e, nem mindig vagyok a fogalmazások embere, de úgy tudnám
összefoglalni, hogy Isten mit végzett el bennem, hogy leleplezte az én bálványimádó szívemet, s
felragyogtatta az ő evangéliumát, és erre a győztes harcra hívott el engem és azóta is azt gondolom,
hogy folyamatosan leplezi le, és erre hív mindannyiunkat, hogy ragadjuk meg az evangéliumot,
tegyük magunkévá.
Azóta találkoztam édesapámmal is, és olyan jó volt megélni Isten szabadítását, hogy nem volt bennem
semmi harag, sőt tudtam szeretni őt, sőt inkább meglátom benne, megerősödve az evangéliumban,
hogy édesapám nem inzultált engem, megsajnáltam őt, és azt láttam rajta, hogy neki is erre az
evangéliumra van szüksége. Nemhogy továbbra is haragszom rá, hanem ellenkezőleg, azon vagyok,
hogy hogyan tudnám őt is megnyerni Krisztusnak. Ámen


„ Amit ma letehetsz, ne cipeld holnapig”
Nőtársaimnak ismerős lehet az érzés, amikor
hűséges társunk, a táska, fellázadva a
mindennapi robot ellen, fájdalmasan húzni
kezdi a vállunkat, s mi hitetlenkedve
csodálkozunk: valaki a nap folyamán
belecsempészett volna egy fél téglát? De nem,
csak valami logisztikai probléma adódott, eljött
az ideje, hogy átnézzük a batyunk tartalmát.
Kipakoljuk tehát az összes holmit a
kanapéra(lelkesebbek még a táskát is kirázzák),
és selejtezünk.
A kötelező tartozékok - pénztárca, iratok,
telefon - persze rögtön visszakerülnek. Néhány
kósza blokk, esetleg egy-két alulra csúszott,
használt zsebkendő pedig megy a szemétbe, de
a többi holmi csendben visszaandalog a
táskába. Ez is kell, az is kell, amazt sem
hagyhatom ki, hiszen bármikor szükség lehet
rá...Nélkülözhetetlennek tűnik minden. Talán
nagyobb táska kellene, amiben elfér minden.
Hiszen mi is lenne velünk, ha egy hirtelen
adódó helyzetben nem lenne nálunk
konzervnyitó, ragasztószalag vagy egy kis
háztartási keksz?
Vajon a lelkünk, mindennapi, soha el nem
maradó társunk mit cipel magával? Viszünk-e
gyűrött, régi sértődéseket, legalulra került,
szinte el is felejtett de annál kellemetlenebbül
penészedő titkokat, fényes papírba csomagolt,
édes kis bűnöket, vagy hiúságból hordott
sminkszerünket, a hazugságot, amit tükör
nélkül, emlékezetből is fel tudunk kenni
magunkra, ha a szükség úgy kívánja?

Isten selejtezésre hív. Ülj le szépen, borítsd ki a
lelked tartalmát, átnézzük együtt! Nézd, ezt is
cipeled, azt is csak nyűgként vonszolod, add
ide, hidd el, megkönnyebbülten fogsz tovább
menni. Rajtunk múlik, hogyan döntünk:
visszatesszük-e a szükségtelen holmit, vagy
hagyjuk, hogy Isten levegye a súlyt a
vállunkról. Nem nagyobb táskára van
szükségünk, hanem arra, hogy el tudjuk
engedni a felesleges dolgainkat. Meg kell
vallanom, én is egy notórius visszacsempésző
vagyok. A táskámat néha pukkadásig tömöm,
és persze egyre kínosabban húzza a vállam,
miközben nem is tudom, mi a bajom, csak
érzem, hogy valami nem jó, valami zavar, és
ettől nyugtalan leszek. Ugyanígy lopom vissza
néha
a
kis
megszokott,
komfortos
problémáimat, dédelgetett bűneimet, amiket
pedig olyan jó Isten vállára áttenni, aki
szeretettel és türelemmel viszi azokat tovább
helyettem. Amit egyszer átadtunk, ne vegyük
vissza, ne dugjuk el lelkünk mélyére, ne
magyarázzuk meg magunknak, hogy azért nem
baj, ha az nálunk van, mert mindig ugyanoda
jutunk végül: elfáradunk a cipelésben. Milyen
jó, hogy Isten újra és újra hajlandó leülni,
selejtezni! Nem unja, nem mondja, hogy na,
most már elég, vidd csak magad, amit
összegyűjtöttél, hanem kinyújtja a kezét, s
nekünk csak bele kell tenni mindent, ami a
lelkünket
nyomja.
…
Te mit hurcolsz magaddal feleslegesen?
Jezsovicki Noémi (Reformátusok Lapja)
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Füle Lajos: Ádventi lélekkel
Örök karácsony fénye vonz most,
adventi lélekkel megyek,
szívemben elsüllyedt harangok,
felejtett igék zengenek
VALAKIRŐL, KI újra eljön,
ahogy régesrég megjelent...
Dicsőség fent a magasságos
mennyben Istennek, Aki szent!
Belülről zeng az angyalének,
a csillag is itt benn ragyog,
előderengnek régi fények
és elveszített angyalok.
"MEGTARTÓ született ma néktek..."
A földön békesség legyen!
- A test fölött lebeg a LÉLEK,
a bűn fölött a kegyelem...

Csatóné Éva bizonyságtétele elhangzott Istentiszteleten: AZ EGYETLEN VIGASZTALÁS
Az idei esztendő mára a negyedik volt, hogy részt vettem Berekfürdőn a Biblia Szövetség által
rendezett Lelkigondozói konferencián. Az előző alkalmak is nehéz élethelyzetekben találtak rám, de
az idei többszörösen. Eddig magammal és a világgal harcoltam, de nem volt kétségem, hogy Jézust
követem. Ám, ahogy egyre többet tudtam meg az Úrról, egyre szaporodtak a konfliktusaim és láttam
egyre szaporodó rossz döntéseimet, illetve kibújtam a döntések felelőssége alól. Láttam, hogy nem
tudok megfelelni Isten elvárásainak. Iszonyatos lelkiismeret-furdalásaim folyamatossá váltak. Sokszor
tudtam mi a helyes, de mégis a világ szerint döntöttem. Könyörögtem Istenhez, hogy segítsen rajtam.
Ő vezetett volna is az Ő Szentlelke által, de én nem arra akartam menni. Végül is én akartam
megszabni Istennek, hogy mit tegyen velem. Amikor ezekre a hamisságokra rájöttem, nagyon
összeomlottam. Végtére is: nem azt akartam elfogadni, amit az Úr nekem szánt, engedetlen voltam.
Életem fontossági sorrendje felborult: elvesztette életemben az első és csakis Őt megillető helyet.
Minden összekuszálódott és minél inkább szerettem volna belőle kikeveredni, annál inkább
belegabalyodtam. Mintha pókhálóba nyúltam volna.
Uram, háborúból jövök én,
Mindennek vége, vége:
Békíts ki Magaddal s magammal,
Hiszen Te vagy a Béke.
Hát így érkeztem én Berekfürdőre, ilyen Ady által megfogalmazott vággyal. És ez volt a leghőbb
vágyam. Testileg-lelkileg összetörve, félelmekkel, lelkiismeret-furdalásokkal teli az Úrral szemben.
Olyan bűnösnek éreztem magam, hogy másra sem tudtam gondolni. Vártam azt a varázsigét, ami
megteremti az egyensúlyt az én Istenben való hitem, hitéletem és a világ között. Minden kerüljön a
helyére! Igen ám, de ez egyedül nem megy.
Lázárné Zsuzsától kaptam egy igét indulásom előtt: "Ne félj, mert én veled vagyok! " (Ézs 43:5)
Nagyon jól esett a bíztatás. Megérkezésünkkor a következő igés kártyát húztam: „Erősítsétek meg a
szíveteket, mert az Úrnak eljövetele közel van! " (Jak 5:8)
Este az evangelizáció a Jelenések könyvének magyarázatával tanított. És mi volt a kiemelt vers?
"...mert az idő közel van." (Jel 1: 3) Nem volt kétséges: minden el van készítve számomra. A
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bátorításokat, figyelmeztetéseket is megkaptam az elején. Egyben megerősítettek, hogy el kellett
jönnöm gyógyulnom, rendet tenni a lelkemben, rendbe hozni kapcsolatomat Istennel, visszaállítani a
régi fontossági sorrendet. De hogyan? Ezt akkor még nem tudtam, csak másnap. Egy kicsit
megnyugodtam. Jó volt látni az előző években megismert testvéreket. Elbeszélni kivel mi történt.
Isten kinek hogyan munkálkodott az életében.
És eljött a kedd, a fordulópont. Ezen a napon aztán olyan kérdéseket és tanításokat kaptam az Úrtól
Vincze András debreceni lelkésztől, hogy alig álltam meg a lábamon:
- mindenki valakié: aki nem Jézusé, az a sátáné!
- én is vagyok valakié, de kié?
- aki Jézus Krisztusé, az az Ő oltalma alatt áll,
- aki Krisztusé, annak nem kell félnie a holnaptól,
- minden Krisztus akaratából történik,
- test + lélek = egység, mind a kettő Jézusé, mert Isten az Ő lelkét lehelte bele az emberbe, amikor
megteremtette
- a világnak nincs lelke, csak teste,
- Jézus a testért és a lélekért is meghalt, mindkettőt megváltotta
- ha beteg vagyok, viszem az Úr elé, ha öröm ér, jól vagyok, azt nem viszem elé, azt megtartom
magamnak, most már nem szorulok segítségre
- MEG KELL HATÁROZZA ÉLETÜNKET A JÉZUSRÓL TETT TANÚBIZONYSÁGUNK. EZ A
MI FELADATUNK: ELMONDANI KI Ő ?
- Krisztustól való elszakadásunk oka: a bizalmatlanság. Helyre kell állítanunk az ősi állapotot, a szülőgyerek viszonyt. Ezt nekünk kell akarnunk, mert mi szakadtunk el. A szülői kötelékből kikerültünk,
de Krisztuséból nem.
- Ady: Szeretném, ha szeretnének,
S lennék valakié,
S lennék valakié.
- Te kinek a tulajdona vagy? Kié a tested? Kié a lelked? Használhat-e téged az Úr?
Ezek a gondolatok, kérdések, idézetek teljesen felkavartak. Megpróbáltam szembenézni
önmagammal. Amikor rádöbbentem, hogy mi uralkodik az én szívemben. Hogy a világ milyen erősen
befolyásol, eltérít, eltávolít Istentől, falat emel közénk, teljesen összetörtem. Attól kezdve folytak a
könnyeim, sírtam, sírtam szinte elalvásig. Minden szünetben magam voltam, hogy Uramhoz
folyamodjak és megvalljam bűneimet és kérjem bocsánatát. Szinte vége nem volt. A világgal kellett
szakítanom, mert ha nem, akkor katasztrófába sodrom magam is és a környezetemet is. Jól esett a
sírás. Fokról fokra éreztem, hogy kimossa belőlem a bűnt és egyre könnyebb leszek. Este még
Zsuzsával is beszélgettünk és elmondtam vívódásomat. Megerősített, hogy forduljak Isten felé,
tegyem le bűneimet a lábai elé, valljam meg őszinte, töredelmes szívvel és Ő megbocsát.
És így történt. Délutánonként szobámban rendre elmondtam miben látom magam vétkesnek, és
kértem Istent törölje el örökre. Nevén kellett neveznem a bűneimet ahhoz, hogy meg tudjak
szabadulni tőlük. Már másnap vidáman, könnyedén ébredtem, tudtam nevetni. Éreztem, hogy minden
bűnömet eltörölte az Úr. Dicsőség Neki!
Röviden összefoglalnám azt, amit Berekfürdőn tanultam, onnan hoztam és szeretnék a testvérek
figyelmébe ajánlani:
- Ez a hét a megbékélés hete és helye volt a Megbékélés Házában: lázadtam, nyomorúságban voltam
és megbékéltem. Visszakerült életemben az első helyre az Úr. A család, a barátok, a világ, minden
egyéb csak Ő utána következik.
- Ez a hét a felkavarás hete volt: ha azt hittem van olyan területe az életemnek ahol rend van, akkor be
kellett látnom, hogy nincs.
- Ez a hét beláttatta velem, ha Jézusé vagyok, akkor Őt kell szolgálnom. Adnom kell magamat,
hirdetnem kell, hogy KI Ő.
- Mindenki valakinek a szolgája: aki nem Jézusé - az az ördögé.
- Egyedüli gyógyító és vigasztaló: Jézus. Ne csak nyomorúságunkat vigyük elé, hanem örömünket is
és adjunk hálát az Ő határtalan kegyelméért.
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- Csak úgy döntsünk minden dolgunkban, még a legapróbbakban is, hogy az Ő útmutatását kérjük.
- Hitünket közösségben éljük meg, hiszen a gyülekezet Krisztus teste. És az nem lehet, hogy külön a
láb, külön a kar, külön a törzs a Fejtől. Ha a fejhez nem kapcsolódik a test, akkor az a test halott. A
testrészek pedig szanaszét a Fejtől, törzstől, hasznavehetetlenek. Együtt vagyunk egymásért. Visszük
egymás terheit, felemeljük a lankadót, mint a vadludak teszik társaikkal. Csak így lehet megtenni azt a
hosszú utat a földön. Gyülekezet nélkül nem élhetjük meg teljességgel hitéletünket!
- Nagyon jó alkalom az ország minden részéből összesereglett Testvérekkel találkozni, új
ismeretségeket kötni. Örvendhetünk, hogy imában hordozhatjuk egymást, áldást kérhetünk életükre,
könyöröghetünk szabadításért, ha éppen valakinek arra van szüksége. Hiszen azt tudjuk mindannyian
kedves Testvérek, hogy az ima ereje nélkülözhetetlen hívő életünkben.
Mit kellett tennem azért, hogy helyre álljon a rend az életemben ?
- Bűneimet Elé vinni, nevén nevezni és őszinte szívvel megbánni.
- Tisztáznom kellett kapcsolatomat az Úrral. Visszahelyezni életemben az Őt megillető helyre.
- Megerősíteni szövetségemet Vele. Az ÚRVACSORA tett pecsétet erre a szövetségre.
- Elengedni azokat a világi kapcsolatokat, érzéseket, amik elválasztanak Tőle.
- Erőt kérni Tőle, hogy visszakerülve a világi környezetbe, ellent tudjak állni a kísértéseknek.
Hiszen itt, csupa egyívású hívő Testvér között, csak az Úrra figyelve könnyű tisztának maradni. De
visszatérve a csábító, színes, lármás környezetünkbe, nagyon nehéz lesz ellenállni. Annál is inkább,
mivel a sátán látva, hogy elveszít bennünket, többszörös erővel támad majd. Sokkal több csecsebecsét
lök elénk, hogy igazgyöngyeinket cseréljük fel üveggyöngyökre, talmi ócskaságokra.
Végezetül pedig, - mivel nem régen volt Ady Endre születésnapja és Ő is egy sokat szenvedett,
kétségekkel terhelt, Istent kereső református költő volt - valljanak helyettem arról az Isten-élményről,
amelyet akkor éreztem, mikor a lelkem megszabadult a bűnöktől. Ady: Az Úr érkezése
Mikor elhagytak,
Mikor a lelkem roskadozva vittem,
Csöndesen és váratlanul
Átölelt az Isten.
Nem harsonával,
Hanem jött néma, igaz öleléssel,
Nem jött szép, tüzes nappalon,
De háborús éjjel.
És megvakultak
Hiu szemeim. Meghalt ifjúságom.
De Őt, a fényest, nagyszerűt,
Mindörökre látom.
Isten gazdag áldását kérem a Testvérek életére! Áldott Karácsonyt és kegyelemmel teljes Újesztendőt
kívánok Mindannyiunknak!

Mit hoztunk a jászolbölcsőhöz? (Mt 2,10-11 )
Mindig szokásban volt, hogy az újszülött gyermeknek és
szülőanyjának ajándékot vittek. Ma sem megyünk üres
kézzel meglátogatni az újszülöttet. A pásztorok sem
mentek üres kémel. Ennivalót, puha báránytakarót vittek.
Napkelet bölcseitől mát több telt: ők aranyat, tömjént és
mirhát vittek.
Az embert az jellemzi, hogy semmit sem ad ingyen. Még
ajándékot sem. Az abszolút önzetlenség ritka. Amikor
ajándékot adunk, titokban vissza is várjuk azt. Aki ad, az
kapni is szeret. Ha nem is mindig anyagiakat, de legalább
szellemieket. A pásztorok és bölcsek ajándéka sem
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anyagiakban, hanem lelkiekben térült meg. Kenyeret adtak s kegyelmet kaptak. Aranyat adtak s lelki
békességet kaptak. Tömjént, mirhát adtak, s megváltást kaptak.
Ez az asztal szimbolikusan Jézus bölcsője, s ez a templom most etlehem. Hoztunk-e valamit? Csak nem
jöttünk eres kézzel? Nem. Mindenki hozott valamit: önmagát.
1. Édes Jézuskám, én betegségemet hoztam neked. Fáj a testem, kin hasogatja húsomat. Te, aki annyi
szenvedőt meggyógyítottál, gyógyíts meg engem is!
2. Én nyugtalanságomat hoztam el. Tüzes daganat a szívem... Ideges vagyok, fellobbanok sokszor, bántok
s megsértek másokat... Nyugtass meg, adj békét belém! Szeretnék békés, szelíd szavú lenni...
3. Én öregségemet hoztam el. Esztendők súlya alatt megrokkant a vállam, tele szántotta arcomat
barázdákkal; nincs már erőm, kezd leszerelni a halál... Ó, édes Jézusom, enyhítsd meg életem alkonyán
4. Én a sorsomat hoztam el. Szívem egy könyv s benne életem regénye... Olvasd el, lásd meg milyen nehéz
volt keresztje, s most is az... Te, aki elhordoztad... segíts nekem is, rajtam is...
5. Én gondjaimat hoztam neked. Más nem érti, s nem hallgat meg! Könnyíts rajtam!
6. Én sebeimet, bánatomat és könnyeimet hoztam el. Gyógyíts meg, szárítsd fel könnyeimet!
Mindenki hoz valamit, de legtöbbet mégis a bűnös hoz:
7. Én bűneimet hoztam el. Nem rejtegetem, kitárom elődbe... Káromkodtam, sokszor gyaláztam évedet...
Irigy voltam, s az irigység hajtott: ártottam másoknak... Önző voltam, mindig csak én, én és én...
Csaltam is titokban, de Te láttad...
Hamis tanúbizonyságot tettem, szenvedtek miattam mások... Hazudtam..
Felkeltem s nem imádkoztam; lefeküdtem s nem imádkoztam... Harangoztak s nem jöttem a templomba;
üres volt a helyem télen, üres volt nyáron... Még sok bűnöm van, nézz bele szívembe...
Furcsa ajándékokat viszünk neki! Nem kenyeret, nem aranyat... Fekete ajándékokat hoztunk... És Ő mit
ad? Egy megváltó mosolyt: Jöjjetek énhozzám..,
Megváltás - annyi, mint megváltoztatás! Ó, édes Jézusom, segíts megváltozni, változtass meg, teremts új
emberré! Ámen
Gellérd Imre


2012. december 16.-án, immár negyedik alkalommal szolgált templomunkban az oroszlányi
evangélikusok zenekara és kórusa. Karácsonyi hangversenyükön Antonio VIVALDI:Gloria című
művét adták elő. Nagyon hálásak vagyunk, hogy évről-évre megajándékoznak testvéreink, és szól a
dicsőítés Isten házában, úgy miként az idén is szólt:
1. Gloria in excelsis Deo (Dicsősség a magasságban Istennek)
2. Et in terra pax hominibus bonae voluntatis (És a földön békesség a jóakaratú embereknek)
3. Laudamus te, benedicimus te, adoramus te, glorificamus te, (Dicsőítünk téged, áldunk téged, imádunk
téged, magasztalunk téged,)
4. Gratias agimus tibi (Hálát adunk neked)
5. Propter magnam gloriam tuam. (A te nagy dicsőségedért)
6. Domine Deus, Res coeletis, Deus Pater omnipotens, (Úr Isten, Királya a mennyeknek, mindenható
Atya Isten)
7. Domine Fili unigenite, Jesu Christe. (Az Úrnak egyszülött Fia, Jézus Krisztus)
8. Domine Deus, Agnus Dei, Filius Patris, qui tollis peccata mundi, miserere nobis! (Úr Isten, Istennek
Báránya, Atyának Fia, ki elveszi a világ bűneit, könyörülj rajtunk!
9. Qui tollis peccata mundi, suscipe deprecationem nostram! (Ki elveszi a világ bűneit, hallgasd meg a
mi könyörgésünket)
10. Qui sedes ad dexteram Patris, miserere nobis! (Ki ülsz az Atyának a jobbján, könyörülj rajtunk!)
11. Quoniam tu solus sanctus, tu solus Dominus , tu solus altissimus, Jesu Christe.(Mert Te vagy az
egyetlen szent, az egyetlen Úr, az egyetlen fölség, Jézus Krisztus.
12. Cum Sancto Spiritu in gloria Dei Patris, Amen. (A Szentlélekkel együtt, az Atya Isten dicsőségében,
úgy legyen!)

24. oldal

És gyermekek, az idén ajándékként egy kis kifestőt helyeztünk el a gyülekezeti újságban. Elő a
ceruzákat, és jó időtöltést kívánunk!

Kedves Testvéreim!
A 2012. évi karácsonyi K
Kiiáállttóó SSzzóó összeállításának végén, újra csak azt kérem, amelyet a megelőző
években is kértem: Legyen áldott a Karácsony! és mindenki találjon kedves, melengető történetet,
verset, írást, tanítást, áhitatot, amely meghittebbé teszi az ünnepeket. Célunk volt szolgáló
közösségünk - testvéreink bemutatkozása, akik elhívásuknak eleget téve szeretnének tanítvánnyá tenni
minden népeket. Fogadjuk el őket! Az Ő nevükben is hadd kívánjak áldott, békés, Istennel töltött
meghitt ünnepeket, és hitben, egészségben, áldásokban gazdag újesztendőt, testvéri szeretettel a
szerkesztő:
Fábián-Lukács Judit (presbiter)
Templomunk – gyülekezetünk utolérhetőségei: 2800. Tatabánya, Árpád út 1. Oldalunk az interneten: www.refbanhida.hu,
Elektronikus postafiókunk: parokia@refbanhida.hu; Telefonunk: 06 34 333 577 és lelkészünké: 06 30 37 30 036

