
 

 

2014.  pünkösd különkiadás 

  KKiiáállttóó  SSzzóó  
A TATABÁNYA–BÁNHIDAI REFORMÁTUS GYÜLEKEZET IDŐSZAKOS LAPJA

„Mert nem a szolgaság lelkét kaptátok, hogy ismét féljetek, hanem a fiúság Lelkét kaptátok, aki 

által kiáltjuk: Abbá, Atya!” (Róma 8,15) 
 

Pünkösd ünnepére készülve figyeljünk arra, hogy milyen lélek, vagy lelkület van bennünk! Mert 

nagyon nem mindegy, hogy az életünknek, cselekedeteinknek mi a mozgatója, meghatározója. 

Félelemben élünk, és ez munkál bennünk, vagy egy felfele tekintő, bizakodó, és tartást adó lelkület 

által élhetünk? Pál apostol beszél a szolgaság lelkületéről, és ezzel szembe állítva beszél, a fiúság 

Lelkéről, amely egy egészen más állapotot jelent. Mi jellemzi a szolgaság lelkületével élő embert? Pál 

szerint leginkább a félelem. Félelem a hatalmasoktól, a világunkat irányítók befolyásától, vagy egyes 

emberektől. Félelem a megpróbáltatásoktól (betegség, szegénység stb.). Félelem a haláltól, vagy az 

oda vezető úttól. A félelem tehát legyűrheti az embert, vagyis szolgai (rabszolgai) sorba taszítja. De 

miből is táplálkozik a félelmünk? A bűnből, és a saját bűnös természetünkből, vagy úgy is 

mondhatnánk: bukott természetünkből, végső soron az Istennel megszakadt kapcsolatunkból. Ha egy 

kisgyermek magára marad, ha egy tömegben elszakad a szüleitől, félni fog, és mindaddig meg is 

marad ez a félelme, amíg szülei rá nem találnak. Mi mindnyájan ilyen Istentől elszakadt állapotba 

születünk bele, ezért lépten-nyomon részünk van a már említett félelmekben, amiket bűneink 

táplálnak. Pál figyelmezteti olvasóit, hogy ha Jézus Krisztus megváltotta őket a bűneikből, akkor ez 

azt is jelenti, hogy Jézus elvette belőlük a szolgaság lelkét, hogy megszabaduljanak félelmeiktől. 

Szabadulni tehát a szolgaság lelkületének félelmeitől a megváltás útján lehet. Húsvét és Pünkösd is ezt 

hirdeti meg nekünk. Húsvét bizonyítja a megváltást, Pünkösd pedig eljuttatja hozzánk és közli velünk 

a megváltás erejét. „Erőt kaptok”- mondta Jézus a tanítványainak. És a Jézus feltámadásában 

bizonyos, de még kétséges szívű tanítványok a Szentlélek által megszabadultak a félelmeiktől, és attól 

kezdve bátran vállalták az istenfiúságot, és azt, ami azzal járt. Mert a szolgaság lelkülete, láttuk, 

félelemmel jár együtt, a fiúság Lelke pedig, elsősorban azzal a nagyszerű felismeréssel, hogy 

megtalált gyermekei vagyunk az Istennek. A két állapot között óriási a különbség: valóban ég és föld. 

Mint ahogy régen egy rabszolga és a gazda fia között is áthidalhatatlan különbség volt. Pál a fenti 

idézetet így folytatja: „Maga a Lélek tesz bizonyságot a mi lelkünkkel együtt arról, hogy valóban 

Isten gyermekei vagyunk.” Vagyis Pünkösd szinte legnagyobb jelentősége az, hogy a megváltott 

emberben újból és újból megszületik az a nagyszerű felismerés, hogy nem a bűn rabszolgaságában 

van már, hanem szabad, megváltott gyermeke lehet az Istennek. Ennek pedig az a mindennapos 

„haszna”, hogy bizalmasan kiálthatunk Istenhez, mint gyermekek az Atyához, és mindent 

elmondhatunk neki. Az pedig, hogy napi szeretetkapcsolatban lehetünk Istennel, kiűzi félelmeinket, 

reménységet ad minden körülmények között a szívünkben. Fogadjuk el tehát a megváltást! Ha pedig 

már a mienk, akkor örömmel és bátran kiáltsuk mi is a Lélek által: Abbá, Atya! 
 

                      Szilágyi Sándor lelkipásztor  
 

A szerkesztő: Az idén nagyon későn van Pünkösd, már javában benne vagyunk a nyárban - bár az idei időjárás ezt 
nem igazolja - el is felejtettük a téli hideget, már a múlté a Kiáltó Szó karácsonyi különkiadása is. Akik rendszeresen, 
hűen lapozgatjátok ezeket az újságokat már biztosan nagyon vártátok az új számot. És Istennek megköszönve, 
alázattal értesíthetlek Benneteket - de hát látjátok, hiszen a kezetekben tartjátok - összeállt ismét egy ünnepi 
kiadvány. Bár tavaly szomorúan állapítottam meg, hogy kevés a saját - gyülekezeti - írás, most örömmel 
olvashatjátok Testvéreink  beszámolóit, gondolatait, bizonyság tételeit, hálaadó sorait. Velük együtt 
magasztalhatjuk Atyánkat, Megváltónkat, könyöröghetünk a Szentlélek kiáradásáért, gyülekezetünk ébredéséért.     
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Éppen egy héttel a pünkösdi szám nyomdába kerülése előtt ünnepi Istentiszteletet tartottunk gyülekezetünkben.  
De  mi történt áldozócsütörtökön... 
 

...ami miatt a hitvalló keresztyénség fontosnak 

tartotta és tartja ma is e napnak ünneplését?  

Egyre gyakrabban találkozhatunk olyan magukat 

keresztyénnek valló emberekkel, akik zavarba 

jönnek, ha megkérdezik tőlük, minek az ünnepe 

áldozócsütörtök. Az ősegyház ezt a napot úgy 

nevezte: ascensio Domini (az Úr felemeltetése), 

német nyelven: Himmelfahrt (mennybemenetel), 

angol nyelven: Holy Thursday (szent csütörtök), 

amely elnevezésekből valamelyest lehet 

következtetni arra, hogy mi is történt egykor azon 

a napon. A magyar „áldozócsütörtök” elnevezés 

viszont semmit nem árul el – éppúgy, mint 

például a húsvét – arról a hívő keresztyének 

számára olyan fontos és hiterősítő, biztató 

eseményről, ami egykor azon a napon történt, 

amikor  Krisztus 40 nappal feltámadása után 

felemeltetett a mennybe. (Az áldozócsütörtök 

elnevezés a középkori magyar római katolikus 

egyházban terjedt el, mint a húsvét utáni 

szentáldozás utolsó napjának a neve.) 

De hát mi is történt azon a napon, ami miatt a 

hitvalló keresztyénség fontosnak tartotta és tartja 

ma is e napnak ünneplését? 

Először is, az a nap az ószövetségi próféciák 

beteljesülése volt. 

Az Újszövetség szerint amikor a feltámadott 

Krisztus tanítványai szeme láttára felemeltetett a 

mennybe, ószövetségi prófécia teljesedett be: 

Zsolt. 68,19. Zsolt 110,1-2.  Isten a megváltást 

tökéletesen befejező, megfeszített és feltámadott 

Krisztust felemelte a dicsőségbe. Minden úgy 

történt, ahogy azt Isten a Messiásról előre 

kijelentette prófétái által. Mert Isten nem 

improvizál, nem „ígérget”, hanem itt a földön is 

mindennek az Ő megváltó terve szerint kell 

történnie. Ezért mi is még be nem teljesedett 

ígéreteinek beteljesülésére biztosan 

számíthatunk.  
 

Jézus dicsőségbe öltözve vonult be a mennybe 
Míg karácsonykor ártatlan kisdedként érkezett a 

földre, akinek többször is menekülnie kellett, akit 

lehetett elárulni, kigúnyolni, megkorbácsolni és 

megfeszíteni, addig feltámadása után minden 

megváltozott. A feltámadás hajnalán lehulltak 

testéről a halál kötelei, majd 40 nap múlva 

tanítványai szeme láttára felemeltetett a 

mennybe. Előtte tanítványaitól elbúcsúzott, 

elmondta nekik, hogy hova megy. 

Mennyei, dicsőséges bevonulását emberi szem 

nem láthatta, de hogy mi történt akkor, a 

számunkra ma még láthatatlan világban, a 

Szentlélek tudtunkra adta az efézusbeliekhez írt 

levélben: „Felment a magasságba, (hadi) 

foglyokat vitt magával, ajándékot adott az 

embereknek.” (Ef. 4,8) Lásd még: Kolossé 2,15. 

A Szentlélek tehát azt jelentette ki, hogy Jézus 

mint hadvezér az ellenség legyőzése után angyali 

seregek szeme láttára bevonult a mennybe. 

Ugyanakkor hadifogolyként vonuló démonok 

hada jelezte Jézus kozmikus győzelmét a Sátán 

és hadai felett. 

De Jézus ezen a diadalúton mást is vitt magában, 

s ez győzelmének legértékesebb része volt. Vitte 

magában a választottak, a megváltottak 

sokaságát: „(Minket...) együtt feltámasztott és 

együtt ültetett a mennyekben, a Krisztusban” (Ef. 

2,6). A Jézus mennybemenetele napján tehát 

velünk – akik még akkor nem is éltünk - történt 

valami csodálatos dolog, ami ma még hitünknek 

drága kincse, vitt bennünket is a mennybe. 
 

Hova ment Jézus? 
Sokan kérdezik, tulajdonképpen hova ment 

Jézus. Valahova az űrbe? Átváltozott valamiféle 

energiává? Megfoghatatlan, láthatatlan, anyag 

nélküli istenséggé változott volna? Milyen jó, 

hogy a Szentlélek a Bibliában egyértelmű és 

világos választ ad erre a kérdésre is, amikor azt 

mondja: „Ez a Jézus, aki felviteték tőletek a 

mennybe, akképen jön el, amiképen láttátok őt 

felmenni a mennybe.” (Acs 1,11) A válasz tehát 

világos, Jézus a mennybe ment. A Biblia szerint a 

menny az a hely, ahol Krisztus feltámadott 

testben „ül az Atya jobbján”. Ma is ott van, és 

onnan jön el majd ítélni élők és holtak felett. A 

menny tehát olyan hely, ahova Jézus elment, 

hogy helyet (toposz) készítsen övéinek. A 

Krisztusban hívők tehát hiszik-tudják, hogy hova 

mennek a biológiai halál, illetve a test 

feltámadása után. Nem a levegőben lebegnek, 

nem a felhőkről figyelik a földet, hanem oda 

mennek, ahol Krisztus van, aki helyet készített 

nekik! Jézus mennybemenetele ezt a boldogító 

hitet is erősíti bennünk. 

Szokták kérdezni, hogy ha Jézus test szerint a 

mennyben van, hogyan értsük azt, hogy velünk 

marad a világ végezetéig? A Heidelbergi Káté 

így válaszol erre a kérdésre: „Krisztus valóságos 

ember és valóságos Isten. Emberi természete 
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szerint nincs többé e földön, de istenségére, 

fenségére, kegyelmére és Lelkére nézve soha nem 

távozik el tőlünk.” (HK 47.) A Biblia sehol nem 

igazolja azt az elképzelést, hogy Jézus, 

mennybemenetele után, akár valamilyen élettelen 

anyagban, akár élő hívőkben, vagy éppen egy 

szent emberben, esetleg valamilyen ún. 

szentségben, testi alakban jelen lenne! A testet 

öltött, mennyei Krisztussal mi csak a Szentlélek 

által munkált hit által lehetünk kapcsolatban. 

  

Mit csinál Jézus a mennyben? 
Megérkezése után tíz nappal elküldte a 

Szentlelket, ahogy azt megígérte 

búcsúbeszédében. A Szentlélek volt azoknak a 

gazdag ajándékoknak forrása, akin keresztül 

„ajándékot adott az embereknek”, az egyháznak, 

Amikor Krisztus az Atya jobbjára ült, megkezdte 

kozmikus uralkodását, míg ellenségei lábai alá 

nem vettetnek (Zsoltárok 110, 1-2). Ezt az 

uralkodást már senki nem tudja megakadályozni, 

késleltetni, meghiúsítani. Amikor uralkodásának 

ez a mennyei szakasza letelik, visszajön majd 

ítélni élőket és holtakat. 

Krisztus mennybemenetelének hiterősítő üzenete 

van a földön küzdő egyház számára is. Sok 

bibliai ige erősíti azt az üzenetet, hogy az egyház 

Ura mint mennyei Főpap közbenjár az övéiért: 

Zsid 4,15.  Hisz a földön küzdő egyház népét 

sokféle erőtlenség, kísértés és bűn gyengíti, ezért 

szükségünk van arra, hogy a mennyei Főpap 

Krisztus szüntelen közbenjárjon érettünk, mert 

lehetetlen, hogy azok közül, akiket Ő kiválasztott 

az üdvösségre, egy is elvesszen. 

Ugyanakkor mint Király kormányozza a 

világtörténelem eseményeit, és védelmezi, vezeti 

az Ő népét, amely itt a földön ezer veszély között 

vándorol. Kálvin így ír erről: „Ez volt a 

legfenségesebb győzelmi bevonulás, melyet Isten 

készített, amikor Krisztus, legyőzve a bűnt, 

legyőzve a halált, a Sátánt megfutamítva, 

megdicsőülve az egekbe emeltetett, hogy az Ő 

egyházát, mint egy dicsőséggel megkoronázott 

Király kormányozza.” Ennek a kormányzásnak 

célja az ő népének, az egyháznak a mennyei 

dicsőségbe juttatása. 

Áldozócsütörtökön tehát az egyház dicsőséges 

jövőjét ünnepli! 

 Dr. Sípos Ete Álmos (Parókia Portál) 
 

 

Mindig jelenlévő (Rózsáné Irénke) 
 

Te vagy a múltban, 

Te vagy a jövőben, 

És Te vagy velem, Uram, 

Most itt a jelenben. 

 

A múltamból mindent ismersz, 

A jövőmről mindent tudsz. 

Életemnek minden perce 

Szent kezedbe összefut. 

 

Te meghaltál, hogy én éljek, 

Így egyszer Hozzád mehetek. 

Szerető nagy kegyelmedből 

Már a keskeny úton lépkedek. 

 

Nem halál az, hogy ha egyszer 

A magányból, haza hívod gyermeked. 

Boldog élet, ami rám vár, 

Fénylő, örök szeretet. 

 

Te vagy, aki úgy szeretsz, 

Hogy még meg sem értem! 

Veled lenni mindörökre Jézusom! 

Tőled ezt kérem.  
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A Reformátusok Lapja május utolsó heti számának mellékletét képező Mértékadó című műsorújságban olvastam egy 
négy oldalas cikket Fayköd Mária Zsuzsanna szobrászról. A művész hitvallása, így, a Szentlélek kiáradása 
ünnepén, mindannyiunk szívét megmelengetheti, bizonyságtétele mindannyiunk számára kapaszkodó lehet, szobrai 
pedig elgyönyörködtethetnek. Hogy Testvéreim is megismerjék ezt az elhívatott, Istennek odaszánt és megáldott 
művészt, ideszerkesztettem vallomását, és írásaink között  szobraiból  is bemutatok néhányat. 

 
Maria de Faykod (Fayköd Mária Zsuzsanna) vallomása 

 

...a „fehér stációk" a Franciaországban élő világhírű magyar 

szobrászművész, Maria de Faykod  érzékenységéről és erejéről 

árulkodnak. Kifejező arcok, beszédes kezek, anyagtalanságba 

hullámzó márványredők, áramlás, kapcsolat ég és föld között...  

Magától értetődően, a legnagyobb természetességgel, pátosz 

nélkül éli meg a hitet, amelyet minden munkájával közvetít is.  

Ahogy vallja, "arra törekszem, hogy átlényegítsem- 

átszellemesítsem az anyagot. Márvánnyal dolgozom, mert a 

márvány érzékeny, „áttetsző". Kristályosságával mintha már 

eleve a szellemit foglalná magában; az élő spirituális 

lenyomatát érzem benne. A márvány az én monostorom lett. 

Amikor Carrarába megyek, megnézem a kibontott tömböket, és 

azokat választom ki, amelyekbe belelátom a szobrot. Végig kell 

menni az úton: ott az első kalapácsütés meghatározza az 

utolsót. A belső „látás" tökéletes visszaadása persze sohasem 

sikerül teljesen. Az elégedetlenség érzése hatalmas 

alkotóenergia. Amikor közeledek egy szobor befejezéséhez, már a következőn gondolkodom. 

Az emberit, pontosabban az ember lelkiségét akarom ábrázolni. A márvány pedig engedi e misztérium 

kifejezését. A szobraim nem egyszerű esztétikai szépséget kifejező térformák, hanem azt próbálom 

átadni, hogy a lélek miként tudja átlényegíteni a fizikait. Az ember, a test fizikai létező: a lélek által, 

spirituális szépségén keresztül, mint esztétikai szépség engedi láttatni magát. 

A lourdes-i keresztutat is igyekeztem élővé tenni. Nem elsősorban Jézus szenvedését szerettem volna 

megmutatni, hanem azt, hogy a krisztusi szeretet hogyan tudja átlényegíteni és felemelni a szenvedést. 

A kálvária a remény útja! Az egyház legtöbbször a „statikus" születés-halálfeltámadás relációban szól 

Jézusról. De Jézus él! Mindjobban kibontakozik. Ez egy dinamizmus, folyamat, amelyben nincs 

megállás. Nem pusztán emlékezünk Krisztusra, hanem bennünk él. A mostani arcát kell megmutatni. 

Erre törekszem.  

Azt csinálom, amit csinálnom kell, ez számomra a tökéletes alkotószabadság érzése. Az ember a 

születése pillanatában rááll a személyre szabott útjára, arra, amelyet életünk folyamán végigjárunk. 

Aki ezt tudatosan teszi, társul szegődik. Akkor már ketten vagyunk...- és ami összeköt: a krisztusi 

szeretet. A Lényeget ami a szobraimban van, kapom. De csak akkor kapom, ha teljesen átadom 

magam neki... Az alkotás számomra életszükséglet, de a márvány faragását a lényem faragásával 

kezdem.  

Azért vagyok szobrász, mert Krisztus bennem van. ..Ez az alapvető mélység késztet, hogy ezt 

visszaadjam, láthatóvá tegyem a szobraimban. Ez a mélység megerősödik, kapcsolat hidat teremt égi 

és földi között. 

Én nem erőltetem, hogy Istenhez szóljak, hagyom, hogy Ő szóljon hozzám. Szobrászkodás közben nem 

imádkozom, hanem Vele vagyok és nézem. Nem a szavakban keresem a kapcsolatot...- azokon túl. 

Olyan mintha átváltozna a lényünk Alkotás közben a cselekvés válik imává.  Ha megszakítás nélkül 

éveken keresztül mindig Krisztussal van az ember, az óhatatlanul átformál. Ő fáradhatatlanul farag 

engem. 

A krisztusi jelenlétet, az átmenetet és a másik dimenzió felé való oda-vissza nyitottságot szeretném 

kifejezni a szobraimmal. És ezzel egész lényemet igyekszem még intenzívebben, még nagyobb 

energiával odaadni..." 
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Szabó Gizella: 
 

Egy Lélek által mi is mindnyájan egy testté kereszteltettünk meg. (Kor.12,13) 
 

A korintusiaknak írja Pál apostol. „Ti pedig Krisztusnak teste vagytok, és egyenként annak tagjai.” 

Ahogyan a test részei különböző funkciókat látnak el, hogy az egész test jól működjön, éppen úgy 

Krisztus teste tagjainak is törekedniük kell az egységre. A harmonikus együtt szolgálatra, hogy 

Krisztus teste, a Gyülekezet rendeltetésének megfeleljen.  

Így írja Pál apostol: „Egy Lélek által mi is egy testté kereszteltettünk meg, akár zsidók, akár görögök, 

akár rabszolgák, akár szabadok. És mindnyájan egy Lélekkel itattattunk meg.” A test sok tagból áll, s 

mind más és más. Ahogyan a testet egybeszerkesztette Isten, ugyanúgy a Lélek által eggyé váltunk. 

Péter apostol így írja levelében: „minden igyekezetetekkel törekedjetek arra, hogy a hitetekben 

mutassátok meg az emberségeteket, a kegyességben a testvéri szeretetet, a testvéri szeretetben pedig, 

minden ember iránti szeretetet.” 
 

 Szerető édes Atyánk! Oly sokszor megfeledkeztünk arról, hogy Te egybe szerkesztettél 

bennünket! Hiszen egy Atyának vagyunk a gyermekei. Oly sok szomorúságot okoztunk, amikor azt 

láttad, hogy nem vagyunk egyek. Kérünk, láttasd be velünk, Lelked megszentelő hatalma által, hogy 

csak ott tudsz munkálkodni, ahol látod az egységet gyermekeid között. Ott, ahol fontosnak tartják az 

agapé szeretet állandó jelenlétét. Add, hogy egymást szeretetben tudjuk elhordozni. Add, hogy a Te 

testednek, a Gyülekezetnek szeretetben élő tagjai lehessünk. Kovácsolj bennünket olyan gyülekezetté, 

ahol mindenki egyformán fontos!  Ámen 
 

Mi a mértéke a szeretetnek? 

Ahogy a másik hozzánk viszonyul? 

Hangulatunk, ahogy változik: 

Egyszer kiderül, másszor beborul? 
 

Merre sodor viharzó szenvedély, 

Mit diktál pillanatnyi érdekünk? 

Csábítóan kacsintott ránk valaki? 

Goromba volt a nagyfőnök velünk? 

---------- 

Kezdeményező, el nem fáradó, 

Soha el nem fogy, áldozatra kész. 

Ez a szeretet. Nagy erőforrás. 

-Mint én titeket! – ennyi az egész. 

                                         Siklós József: „…Mint én titeket…” (versrészlet) 

 
 

Mert a bűn zsoldja a halál, az Isten kegyelmi ajándéka pedig az örök élet Krisztus Jézusban, a mi 

Urunkban. (Róma 6,23) 

Amikor erőből, görcsösen, élet-halál fontossággal akarunk valamit, az rendszerint nem jön össze. Azt 
a megvalósulást érezzük kegyelmi állapotnak, mikor elengedtük a görcsös akarást, feladtuk saját 
küzdelmünket, bűntudatunkat, félelmünket, kétségbeesésünket, és elfogadtuk azt, ami nem sikerült. A 
kegyelem azért kegyelem, mert tőlünk függetlenül jön, semmivel sem befolyásolható, nem mi 
kontrolláljuk. Mi csak megkapjuk. Mindenki világosan megérzi, amikor a kegyelem megérinti, mert az 
annyira nagyszerű érzés. Egybársonyos érintés, mint amikor a langyos szél megérinti az arcodat és a 
csend körülölel. Valamiféle megváltás, amely könnyűvé tesz, amitől a dolgok hirtelen olyan egyszerűvé 
válnak. Akkor jön, amikor nem is számítasz rá. Megvigasztal, megsimogat. Egy mély megnyugvás, 
amely abban az érzésben teljesedik ki, hogy „minden rendben van”. A kegyelem állapota nem csak 
azokra a kivételes pillanatokra korlátozódik, amikor „kézzelfoghatóan” megtapasztaljuk Isten 
jelenlétét. A kegyelem állapota magában foglalja azt az érzést is, hogy szükségünk van Isten 
szeretetére. Legyünk alázatosak a kegyelemmel szemben, minden idegszálunkkal kívánjuk az Istent! 
(Prókai Árpád - Napi ige és Gondolat) 
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Most már nyugodtan mondhatjuk, hogy hagyomány gyülekezetünkben a tavasz közepén tartott Női csendesnap, 
hiszen az idén április 18.-án, immáron harmadszor gyűltünk össze, mi asszonyok, lányok, hogy ezúttal Földesi Viki 
áhitatán, Borsos Emike bizonyságtételén és Szilágyi Hajnalka előadásán keresztül meghalljuk Jézus 
figyelmeztetését, intését, hogy vigyázzunk nehogy, esztelenül éljünk. Tudjuk mikor hallgassunk, mint Mirjám vagy 
Mária, és mikor cselekedjünk, mint Márta. Az Úrral való alkalmat áron is megvegyük,  használjunk ki minden 
lehetséges időt és alkalmat, hogy Vele találkozva, felismerjük,  megértsük és teljesítsük az Ő akaratát, mert gonosz 
világban, gonosz időket élünk.  

 

L: 2 Móz 2:1-10; T: 2 Móz 2:4  
 

"A gyermek nénje pedig ott állt távolabb, hogy megtudja, mi történik vele" 

 

Sok-sok évvel ezelőtt testvéreim Mózes életét 

tanulmányozva a teológián, megragadta a figyelmemet az 

a tény, hogy Isten az ő szabadító munkájában hány érző 

emberi szívet használ fel. Előbb az egyiptomi bábákat, 

akik az élet pártjára álltak, mert félték az Istent, és 

ellenálltak a fáraó gyilkos parancsának, azután Mózes 

anyját, aki az anyai szeretet félelmet nem ismerő hitével 

próbálta rejtegetni fiát, majd a távolabb álló lány testvért, 

aki nem vette le tekintetét a gyékénykosárba rejtett 

gyermekről és végül az egyiptomi királylányt, aki a síró 

csecsemőt látva megesett rajta a szíve. 

Miközben a héber szavakat betűzgettük Isten Szentlelke a 

nem csekély kockázatot vállalók közül egyetlen pozitív alakra Mirjámra, úgy mutatott rá, hogy az az 

egész életemet végigkíséri. Az ő történeti szerepén keresztül tanított és tanít azóta is, hogy minden 

sürgős teendőmnél fontosabb az éltre való figyelem, az hogy időnk az élet szolgálatában teljen el.  

I. Mert aki az életre figyel, az soha nem tétlen. 

II. Az éltre való figyelem megtanít alkalmas időben szólni és cselekedni. 

III. Végül pedig, de nem utolsó sorban, aki az életre figyel magával az élet urával Istennel 

találkozik. 
 

I. Külső szemlélő könnyen mondaná, Mirjámot látva a folyó partján álldogálva, hogy mit 

tétlenkedik ez a nagy lány, amikor Egyiptom kemencéi szüntelenül füstölögnek, és Izrael népe egy 

percre sem áll meg a téglavétés nehéz munkájából. 

Ha azonban jobban szemügyre vesszük igénket, az eredeti szövegből kiderül, hogy Mirjám 

álldogálása valami nagyon intenzív dolgot jelent. Nem néhány perces megállásról van szó, hanem 

hosszabb ideig tartó figyelő várakozásról. Minket nőket korán megtanítanak arra, hogy mindig valami 

hasznos tevékenységgel töltsük időnket, és ez helyes jó tanítás, csak sokszor éppen a legjobbról tereli 

el a figyelmünket. A betániai testvérek közül igazán jó dolgot cselekedett az aki szüntelenül az asztal 

körüli munkával foglalatoskodott, de Jézus mégis azt mondja neki "Márta, Márta szorgalmas vagy és 

sokra igyekezel, de egy a szükséges dolog és Mária a jobb részt választotta". Pedig tudjuk, hogy 

Mária semmi mást nem tett csak Jézusra figyelt. Jó lenne végre megtanulnunk, hogy a lázas 

tevékenység nme feltétlenül a legjobb dolog, mert nem mindig szolgálja az életet. Mai nemzedékünk 

tragédiája is ezt mutatja. Látástól vakulásig dolgozunk, ebben nem kivételek az egyházi emberek, a 

hívők sem. Mindent megteszünk, csak éppen a gyerekekkel és a családdal, egymással nem törődünk. 

Az életre nincs időnk, vagy csak későn. Milyen szívbe markoló kép tárul elénk sokszor a kórházak 

kórtermeiben; az ágy mellett órák hosszat álldogál egy édesanya, hitves, vagy gyermek, látszólag 

semmit sem tesz, mégis a legtöbbet teszi, miközben figyeli a beteg minden mozdulatát, sóhaját. Aki 

egy életre koncentrál az sohasem tétlen. A legmagasabb fokú tevékenység az önmagáról 

megfeledkező háttérben álló szeretet. 

Mirjám kedves alakját is így látjuk történetünkben, mint aki a rejtekhelyen áll, és figyel. A 

középpontban a gyékénykosárban síró kisfiú és a fényes kísérettel érkező királylány van. S, hogy 
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mégis milyen fontos szerepe van a távolban álló testvérnek, ennek a csendes alázatos figyelemnek, 

akkor értjük meg igazán, ha az ellenkezőjére gondolunk. 

Nem akarok most hangulatrontó lenni, Mirjám személyét illetően,de emlékezzünk csak egy pillanatra 

arra, amire utaltam már egyszer köztetek, hogy mint próféta nő a központba akart kerülni, akkor 

bizony nem csak használhatatlan, hanem egyenesen ártalmas lett környezete számára, ki kellett 

rekeszteni a táboron kívül a poklos Mirjámot. 

Jó erre is odafigyelni, mert elgondolkodtató, hogy milyen kevés manapság az önmagáról 

megfeledkező, háttérben álló szolgáló szeretet. Ismertem egy papnét, aki apró gyermekei miatt,nem 

mindig tudott részt venni az Istentiszteleten, de beharangozás idején, amikor az emberek hosszú 

sorokban haladtak a templom bejárata felé, ő ott állt a paplak ablaka előtt a szívében ilyen imádsággal: 

Istenem Te látod, hogy ez az ember milyen nagy gyászban él, mennyire elviselhetetlen számára a 

magány, könyörülj meg rajta! Te adj neki vigasztalást, vagy Te látod csak Istenem, hogy ezeknek a 

szülőknek mennyi keserűséget okoz haszontalan megszégyenítő gyermekük, Te adj nekik 

bölcsességet és erőt igéd által. Ugye érezzük, hogy az ilyen szolgálatnak, ha nem is azonnal, de 

mindig jó folytatása van. 
 

II. Érdemes. Mirjám lelkületével, csendben a rejtekhelyen állva vigyázni, mert történetünk 

példájából hallhatjuk, hogy csak az tud helyes időben és helyesen szólni, aki megtanul először 

csendben a háttérben figyel. A közelben rejtőző leány testvér előkerülvén, ügyesen felismerte a 

helyzet adta lehetőséget. Abban a pillanatban, amikor a fáraó leánya rátalált a gyermekre, ott termett 

és feltette a döntő kérdést: Hívjak-e egy szoptató asszonyt a gyermekhez? Mirjám mindent elrontott 

volna, ha előbb szól, vagy ha elszalasztja ezt az adott pillanatot. Isten szolgáinak, nekünk hívő 

embereknek jó lenne megtanulni a Salamoni bölcsességet, "ideje van a hallgatásnak és ideje van a 

szólásnak". Ami alkalmatlan időben illetéktelen beavatkozásnak számít, ugyanaz alkalmas időben a 

legjobb segítség nyújtás. Mirjám esetében a néhány, idejében mondott szó életet ment. Történetünk 

drámai feszültsége itt oldódik, az a tevékenység amit ezután kell Mirjámnak végrehajtani, biztos 

vagyok benne, hogy sokkal könnyebb számára, mint az előbbi várakozó figyelem. Szinte nem is a 

királylány parancsának engedelmeskedik, amikor ezt hallja, hogy "eredj", hanem a saját szívének és 

Istennek egyszerre. Ez a legnagyobb öröm: a küldetés, a körülmények és a szív összhangja. Egyszerű, 

természetes, kicsi mozzanat, mégis ez minden, amit ember tehet ebben a helyzetben. Elment azért a 

leány, és elhívta a gyermek anyját. Ennek a síró kisfiúnak egyenlőre csak az édesanyja táplálékára volt 

szüksége. 
 

III. Végül nézzük meg, hogy ennek a szolgálatnak mi a jutalma? Megismerhetjük az élet urát, 

aki mindig győzedelmeskedik a halál erői felett. Átélte ezt Mirjám, épp úgy mint évezredes névrokona 

ama másik Mária, Jézus anyja. Isten a reménytelennek látszó helyzetben segítségére jön, a 

kiszolgáltatott gyermeknek és meghiúsítja a király tervét. Ő olyan életet ad, amely kívül esik a halál 

hatalmán és amelyhez az ellenség tovább ne nyúlhat. Az Úr valóban csodásan működik. De 

mondhatná valaki, hogy a fáraók, a heródesek a nagy gyilkosok régen meghaltak már. Ne felejtsük 

azonban el a reformátor énekét "az ős ellenség most is üldöz még, nagy a serege, csalárdság fegyvere, 

nincs ilyen több a földön" Ma sem éri be kevesebbel, ma is az életet támadja. Talán nem is mindig 

külsőképen, hanem Krisztus életét benned és bennem. Engedi, hogy dolgozzunk, csak élet ne 

támadjon a nyomában! Lehet jó statisztikánk az egyházban, csak az üdvözülőkkel ne szaporodjon a 

gyülekezet! Milyen hatalmas az ellenség, hiszen amit hirdetünk amit tanítunk, amiért élünk, annak 

éppen az ellenkezője valósul meg napról napra. 

Mintha a sátán parancsára egyszerre hűlne ki minden szív, és hatalmasodna el a közöny, a gyűlölet. 

De sok gyülekezeti munkás, szülő érzi ezt a keserűséget. Pedig Testvéreim, boldog hittel hirdetem, 

hogy amikor a sátán hatalmának teljességét fejti ki, éppen akkor lép elő Isten az Ő szabadító munkája 

éppen akkor kezdődik. 

Csak Mirjám módjára csendesen a háttérben kell szolgálni, mert az életet menteni akaró hitnek mindig 

segítségére jön Isten. "Erőnk magában mit sem ér, de küzd értünk a hős Vezér" 

Életekért küzdő Testvéreim, ne lankadjunk hát őrizzük meg ami ránk van bízva, és közben 

megtapasztaljuk Krisztus megtartó erején. Ámen. 

Borsos Sándorné nyugalmazott lelki pásztor 
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Az alkalmas idő 
Lukács 10: 38-42. 

 

Hosszú, fárasztó nap után érkezik el Jézus Betániába. Itt, 

a vendégfogadás törvényének eleget téve, egy asszony, 

Márta, befogadja őt a házába. 

- Vendég, vándor befogadása: egy faluban vagy 

városban, éjszakára senkit sem lehetett fedél nélkül 

hagyni. Az egymásról gondoskodás törvénye volt ez. 

Fogadót úton-útfélen lehetett találni, de nem 

mindenkinek volt pénze megfizetni azt. Az ilyen 

vándorok számára nyújtott fedél, étel, közösségi 

lehetőséget a vendégfogadás törvénye, hagyománya. 

Így biztosítva volt a napi, legalább egyszeri étkezése és a védett hely minden jó szándékú ember 

számára.  

- Mivel járt a vendéglátás? Lehetett zárt, csak a háziak és a vándor, vagy nyitott, amikor bárki a 

településről csatlakozhatott a terített asztal közösségéhez. Lásd: Lévi elhívása, Lk.5. A 

maradékból a koldusok is kaptak- (már ha nem volt fösvény a házigazda. Lásd a gazdag és a 

szegény Lázár történetét. Lk.16.) 

A ház asszonyára ilyenkor nagy teher nehezedett, mert minden neki kellett felügyelni: szolgák 

feladatait ellenőrizni: kézmosás, lábmosás, vendég elhelyezése. „Csipegetnivaló” kéz alá, míg 

elkészül az étel, hisz a nem a vendéglőből hozatták az előre megrendeltet, és nem is meghívott 

vendégséghez terítettek, hanem egy olyan létszámról kellett gondoskodni, amely, adott esetben, nőtt. 

Egy ilyen kaliberű vendégséget vállalt magára Márta, amikor befogadta Jézust, és vele a tanítványokat 

is éjszakára. Valószínűleg ismerték már Jézust, hallottak róla, tudták kicsoda ő. Biztosan büszke is 

volt Márta, hogy sikerült őt behívni, hogy egy ilyen nagyon híres személyt láthat vendégül. Mindent 

tökéletesen akart lebonyolítani. 

Hogyan jellemezhetnénk ezt az asszonyt?- törvény, hagyomány, szokástisztelő. Tettre kész, bátor, 

határozott, adakozó, akaratos, ellentmondást nem tűrő, vezető személyiség. Számára csak a tökéletes 

az elfogadható. Róla nem mondhatnak rosszat. 

„… volt ennek egy Mária nevű testvére.” 

Mit is mondhatnánk erről a Máriáról annak alapján, amit olvastunk róla? Ezen az estén mindent 

felrúgott, ami a vendégfogadásra előírt törvény, szokás, hagyomány volt. Ő „… leült az Úr lábához 

és hallgatta beszédét.” Mária ugyanis tisztában volt azzal, hogy nem csupán egy „hírességet” 

fogadtak be magukhoz és vendégelnek meg, hanem az Urat. Számára minden megszűnt létezni ezen 

az estén, ami emberi tényező volt. Nem számított, mit mondanak a falubeliek, hogy megszólják, mert 

nem végzi a feladatát, nem segít a testvérének. Nem érdekelte, hogy az előírás szerint nem ülhet ott a 

férfiak között és ezt mindenki látja a nyitott kapukon keresztül. A szokás rabjai Máriát elítélhették és 

megszólhatták, mert nem a megszokott normák szerint viselkedett. Azonban rendhagyó 

viselkedésének az oka a tudat volt, hogy rendkívüli lehetőséget kapott arra, hogy személyesen 

hallgassa Jézust.  

Mária lelkileg érlelődött, erősödött. 

Márta pedig érlelődött idegileg. Aztán elszakadt a cérna. 

Márta maximalizmusa nem tűrte a henyélést. Kimerültsége rövidesen leleplezi őt. Odaáll Jézus elé és: 

- számon kér: „… nem törődsz azzal, hogy…” 

- vádol: „… magamra hagyott a sokféle szolgálatban!” 

- utasít, parancsol: „… mondd hát neki, hogy segítsen!” 

Márta teljesen ki van égve. Meg akar felelni minden emberi elvárásnak, szeretné, ha ez a vendéglátás 

maradandó élmény lenne mindenki számára, bármibe is kerüljön. „ Az Úr azonban így felelt neki:” – 

„Márta, Márta, sokat mindenért aggódsz és nyugtalankodsz, pedig csak kevésre van szükség, 

valójában csak egyre. Mária a jó részt választotta, amelyet nem vehetnek el tőle.” 
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Ez az este meghatározza a jövőjüket. Lázár halálakor teljesen világosan áll elénk a két nő lelkivilága: 

János 11:20-21. Márta vádol: „ha itt lettél volna,” Futkos, ahelyett, hogy a dolgát tenné. Az alkalmas 

idő nem volt a részéről kihasználva a csendesedésre, a nyomorúságban pedig kitör belőle szívének 

minden indulata, vádja. Az alkalmas, minőségi időt, amit Jézussal tölthetett volna Márta arra 

használta, vagy inkább fecsérelte, hogy megfeleljen a tanult, elvárt emberi normáknak, önmagának. 

Ezzel utat nyitott a szívében olyan érzéseknek, erőknek, amelyek később rá ütöttek vissza. Mit is 

jelent a minőségi idő az Úr jelenlétében?  

- önmagam akaratának, akarásának feladása. 

- mérlegelve az adott helyzetet, döntésem amellett szól, Aki életet ad. Jézus jelenlétében tanul, 

gyógyul, épül az ember lelke. Lehetőség van felkészülni az igazán „nagy helyzetekre”. 

Mikor válik ez leginkább láthatóvá? Mikor „profitál” az ember a jézussal töltött időből? Amikor baj 

szakad rá. Hitünk megmérettetésekor: betegség, gyász, nélkülözés, anyagi gondok, családi terhek. 

Lázár halálakor Márta, mint egy félőrült, futkos, mikor Jézus megérkezik. Ugyanazt teszi, mint ezen a 

vendégségen: számon kér, vádol, utasít. Mária pedig akkor már teszi a dolgát. Fogadja a gyászban 

őket vigasztalni érkezőket. Mária a helyén van, még úgy is, hogy ott van benne a fájdalom, a gyász, de 

azt csak Jézusnak mondja, és nem vádol. Minőségi idő az Úr lábainál: megalázkodás, önfeladás, 

emberi véleménnyel nem törődés. Minőségi idő az Úrral az életet jelenti. A hit erősödését, ami a 

bajban bizonyságtétellé válik. 

- „… sok mindenért aggódsz… pedig kevésre van szükség, valójában csak egyre.”Arra, hogy 

odatelepedj az Úr elé. Nem csak az előkészített időben, hanem akkor is, amikor úgy látod, minden 

rajtad fordul meg, hogy nélküled megáll az élet. Tanuld meg, testvér, te nélkülözhető vagy, de az 

Úr jelenlétét, áldását nem nélkülözheted, mert gyenge semmi vagy nélküle és csak a sebeidet 

nyalogatod, a sérelmeidet melengeted egy életen át, ha nem látod be, hogy valójában csak egy 

dologra van szükséged: megállni, leülni az Úr elé. Helyére kerül minden, és semmi, de semmi nem 

fog hiányt szenvedni a te csendességed miatt. 

Sok-sok fölösleges „iskolakört” spórolhatnánk meg, ha minőségi időt adnánk az Úrnak. 

Ennek a történetnek a lényege, hogy meg kell látnunk az adott helyzetben mi igazán fontos és azt 

tenni. 

Kívánom, hogy legyen maradandó szívünkben ennek a vendégségnek a története, lelkünk épülésére, 

Urunk dicsőségére. Ámen. 

Szilágyi Hajnalka lelkipásztor 
 

     
 

Lobogjon hitünk lángja, 

gyülekezetünk sok sok fahasábja 

gyuljék meg az közös lángra 

Jézus Krisztus Urunk jóságára 

 

Ha szunnyad a te fahasábod 

jöjj közénk kapjál újra lángot 

testvér ne szunnyadjon ki a lángod 

csak Általa velünk kapod a boldogságod 

 

Ha nem tápláljuk a hitünk 

a földi világ foglyai leszünk 

nem látjuk a fától az erdőt 

nem látjuk a megváltót és a teremtőt. 

 

Lobogjon hited lángja 

A  testvéri közös máglya 

tápláld azt mindig, buzgó hittel. 

Tápláljuk az közös áhítattal szeretettel 

 

                                                                                                                                                                             Csaba Zoltán /2014. II. 28./ 
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"Tudja meg tehát Izráel egész háza teljes bizonyossággal, hogy Úrrá és Krisztussá tette őt az Isten, azt 

a Jézust, akit ti keresztre feszítettek." Amikor ezt hallották, mintha szíven találták volna őket, ezt 

kérdezték Pétertől és a többi apostoltól: "Mit tegyünk, atyámfiai, férfiak"  Péter így válaszolt: 

"Térjetek meg, és keresztelkedjetek meg valamennyien Jézus Krisztus nevébe, bűneitek bocsánatára, 

és megkapjátok a Szentlélek ajándékát." (ApCsel 2,36-38) 

 

Mi történt tulajdonképpen pünkösdkor?  
 

Erre a kérdésre keresi a választ Cseri Kálmán 2003. Pünkösdkor a Pasaréti gyülekezet szószékéről. 

 

Az, hogy Jézus Krisztus tanítványai valami miatt megváltoztak. Olyan mélyreható változást éltek át, 

amilyenre életünk során néhány alkalommal a legtöbben vágyakozunk. Amikor az ember szeretne 

szabadulni a maga rossz természetétől, amikor szeretne megszabadulni a múlt nyomasztó emlékeitől, 

vagy valamilyen szenvedélynek a rabságából, amikor szeretne alapvetően változtatni a 

gondolkozásán, a jellemén, a szokásain, vagy amikor szeretnénk megváltoztatni a gyermekeinket, a 

gondolkozásukat, a jellemüket, a szokásaikat. 

Sokféle módon próbálkozunk ezzel, igen csekély eredménnyel. Ez a változás az, amit nem lehet elérni 

sem neveléssel, sem önfegyelemmel, sem ígéretekkel, sem fenyítéssel. Mert Jézus tanítványai 

pünkösd előtt tele voltak félelemmel, tanácstalansággal, bizonytalansággal. Összebújtak, bezárkóztak, 

és mondjuk ki: senkinek sem volt haszna abból, hogy vannak. Pünkösd után ezek az emberek bátran a 

nyilvánosság elé léptek. Felelősséget éreztek másokért, valami különös szeretet ébredt a szívükben 

mindenki iránt, és olyan mondanivalóval léptek színre, amit rajtuk kívül senki más nem tudott 

elmondani, de amire mindenkinek szüksége volt, és ami mindenkin segített.  

Mi történt közben? 

Tudjuk az evangéliumokból, hogy feltámadása után negyven napig Jézus még együtt volt 

tanítványaival, és felkészítette őket a reájuk váró szolgálatra. A negyvenedik napon, miközben beszélt 

hozzájuk, szemük láttára felemelkedett és egy pillanat alatt eltűnt a szemük elől, egy felhő eltakarta 

Őt. Ők pedig ottmaradtak megrémülve, vezető és védelmező nélkül.  

Mit kell most tenniük? 

Mindenesetre összejöttek, imádkoztak, és nagyon féltek, mert Jézus ellenségei nekik is ellenségeik 

maradtak, és könnyen Jézus sorsára juthattak, bármelyik pillanatban. Összebújtak hát és vártak. 

Várták, hogy az az ígéret, amit nem egészen értettek, amit Jézus mondott nekik, hogyan és mikor 

teljesedik be. A tizedik napon, pünkösd napján, ezek az emberek egyszer csak kinyitották az ajtót, 

kimentek az utcára, ahol akkor rengeteg ember volt, mert Jeruzsálemben nagy vallási ünnep 

készülődött. Péter nagy bátran és nyíltan beszélni kezdett a sokaságnak a megfeszített és feltámadott 

Jézusról. Maguk is csodálkozhattak: honnan vették ehhez a bátorságot? Miért éppen akkor tűnt el 

belőlük minden félelem? Hogy tudott egy írástudatlan halász olyan összeszedett beszédet mondani? 

Hogyan tudott olyan erővel prédikálni, hogy a hallgatók jó része, mintegy háromezer ember, 

komolyan vette, amit hallott? Ennek jeleként megkeresztelkedtek, hittek Jézusban. S amikor az ünnep 

után hazautaztak, ők is továbbmondták másoknak azt a jó hírt, amit Jézusról hallottak. Az ő 

beszédükre is sokan hittek, és néhány évtized alatt a Földközi tenger medencéje tele lett kicsi 

keresztyén közösségekkel. 

Akik hittek az elhangzott jó hírnek, azok mind ugyanazon a változáson mentek át. Erkölcsileg 

jellemezte őket, hogy példás házas- és családi életet éltek. Becsületesen dolgoztak. Szerették egymást 

és az ellenségeiket is. A szegény sorsúak is elégedettek és hálásak voltak. A jómódúak szétosztották 

vagyonukat azoknak, akik rászorultak, és a keresztyén gyülekezetekben nem volt nélkülöző. Mindezt 

mindenféle szervezés és biztatás nélkül, valami különös csendes belső indításra.  

Mi okozta ezt a változást? 

A Biblia azt mondja: nem mi, hanem ki. Ők maguk is utólag ismerték fel, hogy ez a Szentlélek 

munkája volt. Pontosan beteljesedett, amit Jézus előre ígért nekik. Amikor például azt mondta: "Erőt 

vesztek majd, amikor a Szentlélek eljön reátok, és tanúim lesztek az egész földön." Vagy amikor azt 

ígérte tanítványainak tőlük búcsúzva: "Nem hagylak titeket árván, eljövök tihozzátok." Hogyan, 
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miképpen, mikor? Elküldöm a másik pártfogót, a vigasztaló Szentlelket. És az mikor lesz, hogyan 

vesszük észre?  

Nem tudták a tanítványok, de megjegyezték az ígéreteket, hogy a Szentlélek majd megtanít titeket 

minden szükségesre. Elvezet a teljes igazságra. Szót ad a szátokba, amikor prédikálhattok. Nem ti 

lesztek, akik szóltok, hanem a ti Atyátok Lelke szól általatok. Erő lesz a szavatokban, belülről fog 

megváltoztatni és vezetni benneteket. 

Jézus lakozna bennük? Akármilyen furcsán hangzik is 

materialista gondolkozásunknak, így van. Ez történt. 

Egyébként maga Jézus is ezt ígérte: "Amikor eljön a 

Szentlélek, bennetek lakik, nálatok marad, és eszetekbe 

juttat bizonyos dolgokat, amiket én mondtam." Belülről 

formálja át és kezdi irányítani azokat, akik kapták ezt az 

ajándékot.  

 

Újjáteremti azokat, akik kapták ezt az ajándékot, hiszen a 

Szentlélek ott volt már a világ teremtésekor is. "Isten Lelke 

lebegett a vizek felett." Ott van minden ember 

újjáteremtésénél is. A Szentlélek: Isten - amint éppen 

munkálkodik, amint éppen teremt. Úgy gondolom, hogy a 

Szentháromság titkát az értelmünkkel soha nem foghatjuk 

fel. Számomra furcsa lenne, ha megérthetnénk az Isten 

lényének a titkát. Mert ha Isten lénye beleférne az 

értelmünkbe, akkor az értelmünk lenne nagyobb, és az Isten 

kisebb. Csak a kisebb fér bele a nagyobba. Mivel azonban 

képtelenek vagyunk felfogni - olyan szépen mondja ez a 

magyar kifejezés: nem érjük fel ésszel - az Isten lényének a 

titkát, az titok marad előttünk, de a hitünkkel elfogadhatjuk 

azt, amit Isten önmagáról mondott. És Ő úgy jelentette ki 

magát, mint Atya, Fiú, Szentlélek - Szentháromság Isten. És 

úgy mutatkozik be sokszor, mint aki Isten felettünk teremtő, uralkodó, gondviselő Atyánk, de ugyanez 

az Isten Jézus személyében közelebb jött hozzánk, vállalta velünk a közösséget, a szolidaritást 

mindenben: Isten velünk (Immánuel). Ugyanez az Isten a Szentlélek alakjában még közelebb jön az 

emberbe, be egészen a szívünkbe - ezt ennél racionálisabban nem tudjuk kifejezni -, és onnan belülről 

kezd átalakítani, irányítani bennünket. 

Ez történt pünkösdkor és ez ismétlődött meg olyan sokunk életében azóta is. 

És hogyan történt ez? Mi magyarázza azt, hogy nemcsak az apostolok élték át ezt a változást és kapták 

a Szentlélek erejét, hanem ott mindjárt több ezer ember, azóta meg sok millióan? Mi ennek a 

magyarázata? Mit tettek ezek az emberek azért, hogy ennek a csodának a részesei lehessenek? 

Hallgatták Péter prédikációját, aki Jézusról beszélt nekik. Ennyit tettek. Hallgattak egy igehirdetést, 

ami az Úr Jézus Krisztus kereszthalálának és feltámadásának a jelentőségéről szólt, s miközben ezt 

hallgatták, döbbenten arra a felismerésre jutottak, hogy a bűn nélküli Isten Fiának miattuk kellett 

meghalnia. Jézus Krisztus a kereszten nem a saját bűnei büntetését szenvedte el, mert neki nem voltak 

bűnei, hanem az ő bűneik büntetését. Éppen ezért ezt az ítéletet Isten még egyszer rajtuk már nem 

hajtja végre. Mindez tipikusan a Szentlélek munkája. Aki meggyőz minket arról, hogy mi mindennel 

vétkeztünk Isten és egymás ellen. Amikor végre fájni kezd az embernek az, ami bűn. Addig észre sem 

vette, esetleg dicsekedett vele, vagy természetesnek tartotta. Egyszerre bűnnek látja a saját bűnét (nem 

a másokét), és fájni kezd. De felragyog mellette a kegyelem is, hogy Isten ezekre a bűneinkre teljes 

bocsánatot adott már akkor, amikor Jézus meghalt. És akinek a szívében ez a bűnbánat és a 

bocsánatba vetett hit, a Jézusba vetett hit ott van, az kinyitotta a szívét Jézus előtt. Annak az életébe 

belép a feltámadott Krisztus, és aki Jézust kapta, az az Ő Szentlelkét is kapta.  

Így történt az, hogy kapták ott ők, és kaptuk azóta nagyon sokan. Mert Jézus előtt az akadály mindig a 

fel nem ismert, a meg nem bánt bűn. De amikor felismeri, megvallja, és komolyan veszi, hogy erre 



12. oldal 

 

bocsánatot kapott úgy, hogy ő semmit nem tett azért, Jézus tett meg mindent, akkor Jézus belép egy 

ember életébe, és vele együtt mindig kapjuk az Ő Szentlelkét.  

Így mondja ezt itt Péter a csodálkozó sokaságnak, amikor azt kérdezik: "Mit tegyünk most, atyámfiai, 

férfiak?" "Térjetek meg (ez a kifejezés azt is jelenti: bánjátok meg bűneiteket), ennek a jeleként 

keresztelkedjetek meg valamennyien Jézus Krisztus nevébe, bűneitek bocsánatára, és megkapjátok a 

Szentlélek ajándékát." 

Péter ezzel azt mondta, hogy emberek, van szabadulás, mert van Szabadító. Nem hízelgett a 

hallgatóságnak, mert rájuk mutat: Ezt a Jézust ti feszítettétek keresztre gonosz kezeitekkel. De akármit 

tettetek, vagy valaki akármennyire elrontotta az életét, lehet újra kezdeni, sőt lehet újat kezdeni a 

feltámadott Krisztussal. Ezért lett Ő emberré, ezért halt meg, ezért támadott fel, és ezért árasztotta 

most ki az Ő Szentlelkét. Mindenki megnyithatja a szívét előtte, Ő ott rendet teremt, békességet 

ajándékoz. Bizonyossá tesz, hogy bocsánatot kaptunk. Visszavezet Istenhez, akit otthagytunk, és 

végre visszazökken a kizökkent életünk a helyére. A helyén lesz az ember. Tud helyesen gondolkozni, 

helyesen beszélni, és azzal fogja eltölteni ezt a rövid földi életet, amire Isten azt neki adta. Mindez a 

Szentlélek munkája. Ez azonban azzal kezdődik: hallgatták az igét, megbánták a bűneiket, bizonyosak 

lettek a bocsánatról és kapták a Szentlélek ajándékát. A Biblia tanítása szerint ez a sorrend 

megfordíthatatlan. 

A befogadott ige által ezt a munkát akarja elvégezni bennünk Isten Szentlelke, hogy már itt újra 

közösségbe kerüljünk Istenünkkel, és elmondhassuk, hogy hiszem, hogy az örök élet már e földön az 

enyém lett. Az Atya szeretete ezt lehetővé teszi, Jézus Krisztus kereszthalála ezt hozzáférhetővé tette, 

és a Szentlélek a mienkké, saját kincsünkké teszi. 

Hadd bátorítsak mindenkit: hívjuk segítségül az Úr nevét. Mert aki segítségül hívja, annak belép az 

életébe, az másként tölti el ez a néhány évtizedet, és az üdvözül - ahogy a Bibliában olvastuk.  

Hívd segítségül az Úr Jézus nevét még ma! Másként telik el az életed, és másként telik el az 

örökkévalóság: nem Jézus nélkül, hanem vele együtt tölthetjük azt. 

 

"A reménységnek Istene pedig töltsön be titeket a hitben teljes örömmel és békességgel, hogy 

bővölködjetek a reménységben a Szentlélek ereje által." (Róm 15,13) 

 
             

 

2014. május 23-25. GYÜLEKEZETI KIRÁNDULÁS A FELVIDÉKRE 
 
 "Vezess Jézusunk, S véled indulunk."  (Ref. Énekeskönyv 434. ének) 
 

Rövid fohásszal és a fent idézett énekkel indultunk útra 

hónapok óta tervezett gyülezeti kirándulásunkra. A Történelmi 

Magyarország ezen a táján még nem jártunk. Utunkat három 

naposra terveztük, mert kb. 750 km várt ránk. Az időjárás 

kedvezett nekünk, bár a második nap nagyszombati 

városnézését heves zivatar és szélvihar hiúsította meg. Célunk 

az volt, hogy miközben a magyarság történelmi és kulturális 

örökségével, az Isten által teremtett világ természet szépségeivel 

ismerkedünk, mi is közelebb kerüljünk egymáshoz. Igazi 

közösségépítő, gyülekezet építő alkalomnak szántuk. Egy rövid 

írás keretein túl mutatna, hogy felsoroljam mi mindent láttunk, 

mi mindennel gazdagodtunk. Azért álljon itt néhány olyan 

pillanat kimerevített képe, amely bizton nyomot hagyott 

valamennyiünk lelkében. 

                                                            

POZSONY 
Első nap szívdobogva jártuk Pozsony ódon utcáit, s 

tekintetünket a várra emelve, jellegzetes, büszke négy tornya láttán, összeszorult a torkunk.  
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A református templomban szomorúan hallgattuk a magyar szó megfogyatkozásáról, az asszimilációról 

szóló beszámolót a tiszteletes asszonytól. Keményen küzdenek, hogy megtartsák, egyben tartsák a 

gyülekezetet. Hordozzuk őket imádságban, kérjük munkájukra Isten áldását. 

 

DÉVÉNY 
Nem hiszem, hogy bárki is közülünk könnyek nélkül tudta a Duna és a Morva összeölelkezését nézni, 

vagy az 1809-ben a franciák által 

felrobbantott és azóta is folyamatosan 

pusztuló vár  még ma is az időnek 

ellenálló falait csodálni. 

 

Éreztük Ady sorainak lázas lüktetését: 
 

"Verecke híres útján jöttem én, 

Fülembe még ősmagyar dal rivall, 

Szabad-e Dévénynél betörnöm 

Új időknek új dalaival? " 
 
 

SZENC 
A városka határában lévő Napos-tó az ország (Szlovákia) egyik kedvelt üdülőhelye, első éjszakánkat 

itt töltöttük. Ám mi, magyar reformátusok, Szenci Molnár Albert nevét idézzük fel, ha a település 

nevét halljuk. Zsoltárai, zsoltár fordításai, énekei ma is velünk élnek. Esti áhítatunkat Perjési Attila 

testvérünk tartotta. 

 

BECKÓ 
Reggel Szilágyi Sándor tiszteletes urunk vezetésével köszöntöttük az új napot és fordultunk 

Istenünkhöz, hogy áldja meg. A falucska neve hallatán azonnal megelevenedett iskolai tanulmányaink 

során olvasott mondánk Beckó vagy másnéven Bolondóc váráról. Itt élt a kegyetlen Stibor vajda, aki 

udvaribolondjának építtetett a sziklaoromra fellegvárat, majd itt is lelte halálát. Igazán nagy 

meglepetés volt a korabeli ruhákba öltözött hagyományőrző csoport a vár népével, akik ott jártak-

keltek, főzték az ebédet, s így visszaröpítettek bennünket is a múltba. Korabeli szabályok szerint 

íjászversenynek is tanúi lehettünk. Ám nekünk mégis a leginkább szívetmelengető érzés, hogy 

megemlékezhettünk a Mednyánszky családról, akiknek leszármazottja Mednyánszky László 

festőművész itt született 1852-ben. Ez a család adott a hazának egy '48-as vértanút: Mednyánszky 

László és egy katolikus lelkészt, aki a honvédsereg főlelkésze volt: Mednyánszky Sándor Cézár. 

 

NAGYSZOMBAT 
Folytattuk utunkat Nagyszombat felé, miközben fenyegető felhők gyülekeztek felettünk, feltámadt a 

szél is. Olyan nagy vihar támadt, hogy az ablaktörlő nem tudott biztonságos kilátást teremteni. Meg 

kellett állnunk. Nagy szomorúságunkra a városnézés elmaradt. Pedig szerettük volna megnézni 

csodálatos templomait, a főgimnázium épületét, ahol Kodály Zoltán érettségizett, azt a várost, ahol a 

Stabat Mater született. Majd legközelebb. Istenben bízva, hogy nem küld több esőt, tovább indultunk 

Trencsénbe. 

 

TRENCSÉN és BAJMÓC 
Igazi tündérmesébe illő várakkal örvendeztetett meg bennünket ez a két kisváros. Szinte minden 

pillanatban azt vártuk, hogy előtoppan egy királyfi vagy egy királylány és meginvitál minket egy 

pompás lakomára. Bástyák, tornyok, csodás bútorok, tükrök, festmények, porcelánok kápráztattak el 

bennünket, egyszerű földi halandókat. Belefáradtunk a gazdag látnivalóba. Napunkat áhítattal zártuk, 

melyet Tóth Tamás testvétünk tartott. Második éjszakánkat Bajmócon töltöttük, nem várkastélyban 

ugyan, de egy nagyon szép, pazar hotelben. Reggel Körmöcbánya felé vettük utunkat. 
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KÖRMÖCBÁNYA 
Vasárnap lévén istentiszteletet tartottunk és úgy dicsértük az Urat. Utolsó napunkat  Körmöcbányán 

kezdtük, amely két patak völgyében fekszik. Itt, a katedrális alatt működött a híres pénzverde, ahol - 

ki ne hallott volna róla ? - a "körmöci arany" készült. A városka mára már idegenforgalmi 

nevezetesség, igazi gyöngyszem, akárcsak Trencsén. 

 

KISTAPOLCSÁNY 
A falucska gazdag történelmi múlttal rendelkezik, lévén 1307-től királyi birtok. Valamivel több, mint 

kétezer lakosa büszkélkedhet Európa legnagyobb és leghíresebb nemzeti ménes és tenyész 

központjával. Várkastélya a Habsburgok után Masaryk csehszlovák köztársasági elnök nyaralója volt. 

12 hektáros vadasparkjában még egy klasszicista 

vadászkastély is áll. Mi még nem is sejtettük, de itt várt 

ránk utunk két legfelejthetetlenebb és legmeghatóbb 

eseménye. Az első: amikor Szilágyi tiszteletes úr és 

felesége felfedezte a kastély lezárt főbejáratának 

boltozata alatt a csodás akusztikát és felhangzott 

ajkukról a DONNA NOBIS PACEM. Lassan mi is 

odaballagtunk és megalakult az alkalmi kórus. Zengett, 

zengett szólt az ének, szállt fel az Úrhoz a szebbnél 

szebb dicsőítő dal!  Nagyon boldogok voltunk! De az 

Úr is, mert néhány perc elteltével meg is érkezett a 

válasz. 

A második: megérkezett szlovák idegenvezetőnőnk, 

aki végigvezetett bennünket a kastély látogatható szobáin (a kastély fele előkelő hotelként 

funkcionál).  

Amikor megtudta, hogy református lelkész van közöttünk, legnagyobb ámulatunkra,csendesen bevitt 

egy széket a 17 ezer kötetes 

könyvtárba, felállt rá és kihozott 

egy óriási könyvet s rátette egy 

másik székre. Akkor kezdtünk 

ocsúdni, de nem mertük elhinni. 

Néhány pillanatra ismét eltűnt s 

megjelent egy pár fehér 

kesztyűvel, amit lelkészünk 

kezébe nyomott, és bíztatta, 

lapozzon bele. Lelkipásztorunk 

nagy meghatottsággal ütötte fel a 

könyvmatuzsálem fedelét: 

                                                           A VIZSOLYI BIBLIA! KÁROLY FORDÍTÁS! 1590 ! 
 

Mindannyiunknak kicsordult a könnye, miközben tiszteletesünk felolvasta az első verseket. Percekig 

néma csend volt, senki nem tudott megszólalni. Mozdulatlanság... 

 

KÖSZÖNJÜK URAM EZT AZ AJÁNDÉKOT ! 
Hálás szívvel köszöntük meg a hölgynek, hogy ilyen kedves volt hozzánk, és megajándékozott 

bennünket. Ő csak szerénykedett, talán ő is tudta, hogy Urunk küldte, ő csak kézbesítette az ajándékot. 

Aki csak tehette megsimogatta a karját, mosolyogva köszönt el tőle. Ez volt utunk koronája. Dicsőség 

az Úrnak!  

 

HAZAFELÉ 
Miután szemünket jóllakattuk, lelkünket felüdítettük, megebédeltünk és elindultunk hazafelé. 

Most is, mint mindennap, zengett a dal, az ének, pengett a gitár, jártak körbe a süteményes dobozok. 

Nyitra, Érsekújvár, Révkomárom érintésével, igazi nyári felhőszakadásban robogtunk Tatabánya felé, 
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de mire megérkeztünk, lecsillapodott. Bizony, mert tudta az Úr, hogy még mennünk kell szavazni!  

Áldott legyen a neve! A kirándulás, azt hiszem, elérte célját: mindannyian tapasztalhattuk Urunk 

gondoskodását. Olyannyira, hogy sofőrünk szívét is megérintette valami. Vagy Valaki? Hordozzuk őt 

is imában, hogy ígérete szerint, ha majd eljön hozzánk egy vasárnap az istentiszteletre, érezze: itt a 

helye, nincs egyedül! 

Érezhettük azt is hogy közelebb kerültünk egymáshoz is, hiszen olyan jókat beszélgettünk, 

nevetgéltünk, énekeltünk és imádkoztunk együtt.  Végül szeretném megköszönni a Perjési házaspár 

áldozatos szervező munkáját, és mindenkinek, aki bármivel hozzájárult a kirándulás sikeres 

lebonyolításához. Tudom, hogy mindenki hárítja majd, de azért mégis csak szép szolgálat volt. Isten 

áldja meg életüket és további szolgálataikat gazdagon!  
 

A három nap alatt "meghódított" várak, erődök és meredek kaptatókon megmászott várhegyek során 

végignézve mi is juthatott volna eszembe, mint Luther éneke: 

"Erős vár a mi Istenünk, 

Jó fegyverünk és pajzsunk. 

Ha ő velünk, ki ellenünk? 

Az Úr a mi oltalmunk." 

Reméljük, hogy ilyen áldott lesz majd a jövőben is minden közösen eltöltött alkalom és olyan sokan 

fognak jelentkezni, hogy nem lesz elég egy busz.   SOLI DEO GLORIA ! 

                                                                                                                    Csató Károlyné Pásztor Éva 

 
 

 

Tisztességes élet hálából 

(Esti áhítat a felvidéki gyülekezeti kiránduláson, 2014. május 23-án, pénteken) 

 

Lekció: Tit 2,1-10 Textus: Tit 2,11-15 

 

Kedves Testvéreim! 
 

Lehetne-e nagyobb örömhírt mondani, mint amit 

alapigénk állít: „Megjelent az Isten üdvözítő 

kegyelme!” Ha alaposabban belegondolunk ebbe 

a mondatba, valóban benne van az egész 

emberiség Isten előtti helyzete: mindnyájan 

rászorulunk Isten kegyelmére, mégpedig 

üdvözítő, azaz bűntől szabadító kegyelmére. 

Mióta ősszüleink az Istentől való függetlenséget 

választották, mindnyájan kényszerűen az ő 

utaikon járunk: Istent nem ismerve, a bűnnek 

kiszolgáltatva éljük az életünket. 

Isten azonban kegyelmes. Őt nem érte váratlanul, 

hogy az általa teremtett ember az Édenben 

visszaélt Istentől kapott szabad akaratával és 

ellentmondott Neki. Nála öröktől fogva megvolt 

a kegyelem, a szabadulás útja az övéi számára. 

Ez a kegyelem jelent meg elérhető módon Jézus 

Krisztus testet öltésével. Mint mikor a hajnal 

hasad és tűnik az éjszaka, úgy hasított Isten 

kegyelme is fénysugárként a bűn és halál 

sötétségébe. Megnyílt az út az  Istenhez. 

Nincs előfeltétel, nem kell – hiszen nem is lehet – 

a kegyelmet kiérdemelni. Csak elfogadni lehet: 

aki hiszi, hogy rászorul Isten kegyelmére és hisz 

abban, hogy Jézus Krisztus áldozatáért Isten neki 

is felkínálta azt, az az ember máris Isten 

megbocsátó kegyelme alatt él. 

Ezzel válik ismét lehetővé számunkra az 

emberhez méltó élet. Milyen is ez az élet? 

Sokféle módon jellemezhetnénk, de mai igénk 

foglalja össze a legtalálóbban. Miután Pál apostol 

elmondja Titusznak, hogy milyen életmódra 

ösztönözze az időseket és fiatalokat, férfiakat és 

asszonyokat, szabadokat és szolgákat, így 

fogalmaz: „hogy a mi üdvözítő Istenünk 

tanításának díszére váljanak mindenben.” Akkor 

mondhatjuk el, hogy emberhez méltó az életünk, 

ha életünk Istent dicsőíti. 

Igénk nem állít elénk teljesíthetetlenül magas 

mércét, pusztán tisztességes életre buzdít. Igaz, 

erre az életre jellemző kell, hogy legyen a 

„józanság”. Mit jelent ez? Azt, hogy tiszta fejjel, 

Isten által megújított gondolkodással 

mérlegeljük: mi az, ami Isten akaratának 

ellentmond az életvitelünkben? Arra kérjük az Ő 

bocsánatát és „tagadjuk meg”, azaz ne 

engedelmeskedjünk az ilyen indíttatásoknak! 

Harcoljunk ellenük! Nem kell egyedül vívnunk 

ezt a harcot, Szentlelke segít ebben és egészen új 

utak nyílnak meg előttünk: az engedelmesség 

útjai. Mert keresve az Ő akaratát, Urunk tanít és 

vezet bennünket, tisztít és használ az Ő 
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munkájában. Épp azt a szerepet tölthetjük be itt a 

Földön, amit Isten szánt nekünk. Van ennél 

nagyobb méltóság? 

Arra, hogy miért keressük Isten akaratát és 

törekedjünk a jó cselekedetekre és tisztességes 

életre, két jó okunk biztosan van: az egyik a hála. 

Jézus Krisztus feláldozta az életét értünk. 

Szeretett bennünket, pedig nem voltunk 

szeretetre méltók. Saját tisztaságát kínálja nekünk 

és magára vette bűneiket. Mivel hálálhatnánk ezt 

meg jobban annál, mint hogy keressük és 

teljesítjük megértett akaratát? 

Másik okunk pedig az, hogy várjuk az Ő 

visszajövetelét.  

Mikor már nem törékeny kisbabaként érkezik, 

hanem minden ember számára nyilvánvaló 

módon a világ ítélő Uraként, akinek adatott 

minden hatalom mennyen és földön. Ez a 

visszatérés rettenetes lesz azok számára, akik 

elutasítják Őt, de számunkra „boldog 

reménységünk”, hitünk beteljesedése. Ekkor 

válik csak számunkra is nyilvánvalóvá annak a 

szeretetnek és kegyelemnek a nagysága, súlya és 

jelentősége, amiben ingyen részesülhettünk. 

Használjuk hát ki az életünkből még hátralévő 

időt, töltsük értelmesen, ellenállva az istentelen 

kívánságoknak, mert Urunk megváltott minket 

minden gonoszságtól.  

 

Hagyjuk, hogy megtisztítson minket a maga 

népévé és törekedjünk az Ő megismert 

akaratának megfelelő jó cselekedetekre! Ámen. 

 

Perjési Attila 
 

 

 

A megbocsátás illata, az, amit az ibolya hagy az éppen őt eltaposó cipő talpán! 
 

 

 

Ima:  Uram, szentelj meg minket igéddel, mert a Te Igéd igazság és élet 

(Esti áhítat a gyülekezeti kiránduláson, 2014. 05.24.-én szombaton)  

 

Mai Istentől jövő üzenetünk Dávidnak egy rövid gyöngyszem zsoltára, ami később zarándokénekké 

vált. Később, hiszen Dávidnak fia Salamon építi fel a templomot Jeruzsálemben ahová Izrael minden 

tájáról vándoroltak az ünnepekre a zsidó nép tagjai. Ami az Ószövetségben sokszor látható, 

kézzelfogható dologként jelenik meg (mint pl.: a templomépület) az az Újszövetség népe számára 

csak a hit érzékszervével felfogható jelentéssel bír: aminthogy mi – a János által leírt - gyönyörű 

Mennyei Jeruzsálem felé zarándokolunk hívővé válásunk pillanatától testi halálunkig. Csak egy rövid 

kitérő: sokunk számára nehezen érthető könyv a Jelenések könyve, de ha csak azt őrizzük meg, hogy 

ennek a vészterhesen elfajuló, gonosz világkorszaknak lesz vége és ítélete, valamint a hívők népét 

várja az ÚR Jézus által megígért, elkészített hely – az már boldog bizonyosság! És tegyük hozzá: 

Jánosnak nem volt könnyű dolga mikor a Menny világáról kellett beszélnie – olyan ez, mondta egy 

tanítóm, mintha a kiskutyám egy napra mindent megérthetne abból, hogy a gazda mit miért tesz és 

még a gondolataiból is közölne valamennyit; aztán a kutyusnak vissza kellene mennie a többi kutya 

közé és meg kellene próbálnia elmondani mindent…  
 

Szóljon most szíveinkhez az Úr maga a 133. Zsoltár - ból 
 

Ó, mily szép és mily gyönyörűséges, 

ha a testvérek egyetértésben élnek! 

Olyan ez, mint mikor a drága olaj 

a fejről lecsordul a szakállra, 

 Áron szakállára, amely leér 

köntöse gallérjára. 

Olyan, mint a Hermon harmatja, 

amely leszáll a Sion hegyére. 

Csak oda küld az Úr áldást 

És életet mindenkor. 
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Semmi kétség tehát. A testvéri szeretet és egyetértés gyönyörűséget, szívbéli örömöt ad az Úrnak! 

Hogyne hiszen mi az Ő szeme fénye, saját elkülönített népe vagyunk! Testvérekké váltunk Őbenne. 

Ahogy egy földi családba is beleszületéssel válhat valaki tagjává, ugyanúgy a lelki családnak is csak 

születéssel, újjászületéssel lehetünk tagjai. Ami testtől született test az, ami Lélektől, az lélek. Nyilván 

nem mehetünk vissza anyánk méhébe és születhetünk meg újra. De nem is arról van szó, hogy valaki 

esetleg túlél egy végzetesnek tűnő balesetet, vagy meggyógyul halálos betegségéből (ahogy én is 

kétszeres szervátültetés árán.). Ezért hálásak lehetünk, de ez csak földi életünk meghosszabbítását 

jelenti. Lelkileg a mennyei magból – Isten Igéjétől lehet újjászületni. Meghalljuk, ha odafigyelünk 

eljut az értelmünkig és – most jön a legfontosabb rész: el kell hogy jusson a szívünkig. Oda pedig csak 

úgy jut el, ha igazat adunk neki és megvalljuk: 

Uram én eddig emberekhez hasonlítgattam magam, meglátva a hibáikat és elrejtve a sajátjaimat, és 

tagadtam azokat még magam előtt is. De ha Hozzád mérem magam csak azt mondhatom én is, hogy 

eredj el tőlem mert én bűnös ember vagyok. De Igéd azt mondja Te éppen a bűnösökért jöttél, 

ilyenekért, mint én. Köszönöm, hogy elszenvedted az ítéletet helyettem, segíts megváltozott, tiszta 

életet élnem. Ámen. 

És ettől Krisztus vér szerinti családtagja leszel. Mert, ahogy a földi családdal is lehet ideig-óráig 

együtt lenni, de attól nem válunk vérrokonokká, úgy Isten hívő családjának is lehetünk ideig-óráig 

kísérői zarándokútjuk során, de ha nincs rajtunk Krisztus megmentő vére nem érhetjük el a megígért 

Mennyei hont. 

A testvérek életének középpontja Krisztus. A természeti ember életének központja saját maga. A nagy 

Én. De nekünk tudnunk és naponként megújulóan tudatnunk kell magunkkal: Ő, te, én a helyes 

sorrend. Miként a Föld kering a Nap körül és nem fordítva! Az életemben az a legfontosabb amit Ő 

mond ( és ráadásul minden megadatik nekem is!), Ő a középpont. Egy újabb hasonlattal élve olyan ez, 

mint egy nagy kocsikerék kerékagya. Mi pedig a küllőkön helyezkedünk el. És mily érdekes – ha 

közelebb kerülünk Jézushoz, közelebb kerülünk egymáshoz is! És ez az amiben Istenünk 

gyönyörködik. Szép, kedves, gyönyörűséges! Mint mikor az első főpap Áron felkenetésekor az illatos, 

drága olaj olyan mennyiségben folyt a fejére, hogy lecsurgott szakállán keresztül az egész ruhájára és 

beborította, csakúgy, mint a megtérő hívőt a Szentlélek ajándéka! A testvéri egyetértés hasonlatos az 

elég magas Hermon hegy hűvös éjszakán felszálló párájához, ami szétterülve leszáll a Sionra 

harmatcseppek formájában (drágakövekként szikrázva a felkelő Nap fényében), és áldásként szolgál 

növénynek, állatnak. Csakúgy, mint testvérek egyetértése áldást hoz egész környezetére (családjára, 

munkatársakra, barátokra) is. Ide küld áldást az Úr és életet, itt van jelen az Úr maga és köztünk lakik.  

Ellenkező esetben sajnos, vagyis ha mi nem kerülünk hozzá egyre közelebb és közelebb, vagy 

éppenséggel távolodunk tőle, azzal megszomorítjuk Szentlelkét. Az ellenségnek pedig soha nem 

tetszik a mi egyetértésünk.  

Az ördög támad tehát: 

- Külsőleg, üldöztetéssel. Hálásak legyünk, hogy ez jelenleg nem fenyeget bennünket és 

imádkozzunk afrikai, ázsiai hívő testvéreinkért 

- Tévtanításokkal ami szintén igen veszélyes 

- Belső viszályok szításával 

- Ez fenyegeti legjobban gyülekezeteinket, emiatt fut zátonyra sok misszió is, a munkatársak közti 

ellentét igen veszélyes!  Különbözőek vagyunk, Istenünk szereti a változatosságot. Más a külsőnk, 

más ételeket szeretünk és másként is készítjük el azokat, más az érdeklődési körünk, politikai 

nézetünk stb. Egységünknek nem is ezekben kell lennie, hanem az Úrban! A Pál által annyira szeretett 

Filippibeli gyülekezetben név szerint is megemlíti Evódiát és Szüntikét, hogy ne veszekedjenek, 

hanem legyenek egyetértők – az Úrban! Ami azt jelenti, hogy a benne való békesség legyen a 

legfontosabb, mert ember haragja Isten igazságát nem munkálja. Tiszteletadásban legyünk egymást 

megelőzők, kölcsönösen különbnek tartva egymást magunknál! Hiszen sokkal jobban főztök, varrtok, 

javítotok autót, szereltek villanyt, játszotok hangszeren stb. nem? És nem utolsósorban, ha kell, 

szenvedjük el egymást szeretetben, ahogy azt a mi Urunk teszi velünk. 

- És ha – fájdalom - a másik távolodik is az Úrtól én semmiképpen ne tegyem! A távolodás oka az, 

hogy valami, vagy valaki túl nagy fontosságot kap az életemben. 
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- Az a valami jelentheti az Úr magvetőről szóló példázatában a harmadik fajta növényt (ugye az első 

meg se fogan – felszedik a madarak, a másodiknak gyengécske a gyökere) ami megfogan, szárba is 

szökken, de felnövekedvén az élet gondjai és nehézségei megfojtják. Tudom, hogy sokunkat akarnak 

fojtogatni anyagi, családi, megromlott egészségbeli gondok, melyek ijesztő óriásokká nőhetnek. De 

nincs olyan Góliát- óriás, amit Isten erejével le ne lehetne győzni. A másik fojtogató a gazdagság 

csábítása, sőt ez minden rossznak gyökere is! Pedig mennyivel jobban látja az Úr hogy mi az, amit 

nekünk szán. 

- Valaki is - sajnos – válhat fontosabbá, mint az Úr dolga. Házastárs, gyerek, unoka hosszú a lista. 

Éljük hát földi zarándokutunk hátralevő részét úgy, ahogy helyes. Egyre közelebb az Úrhoz, 

egyetértésben egymással, hogy öröme és ne bánata legyünk a mi Mennyei Atyánknak. S ekkor 

dicséretét fogadhatjuk boldogan, mint mennyasszony vőlegénye gyönyörködő szavait. Úgy legyen!  

  

Tóth Tamás 

 

 
És újra fú a szél és zúg a szél, és újra a Lélek árad a 
gyülekezeten . Mi más lenne a magyarázata annak, hogy az 
idei évben 7 gyermek és 4 felnőtt jelentkezett, hogy konfirmálni 
szeretne gyülekezetünkben.  
 

A gyermekek szokásos péntek délutáni vizsgáját, három héttel 
ezelőtt vasárnapi úrvacsorás istentiszteleten konfirmációs 
fogadalom tétel követte, amelyen Antal Róbert, Kádár 
Zsombor, Mayer Ádám, Nagy Simon, Selymes Dzsenifer, Szeles 
Dorottya és Szilágyi Noémi adott számot bibliai tudásáról, 
válaszolt a lelkész által feltett kérdésekre, és tett hite mellett 
bizonyságot. 

 

 
Felnőtt konfirmadusaink, Csaba Zoltán, Gugi Ferenc, 
Perger Györgyi és Salamonné Mihály Orsolya pedig múlt 
hét vasárnap állta körül az úrasztalát és vette az áldást. 
Az idei felnőtt konfirmáció érdekessége és csodája volt 
három testvérünk a keresztség sákramentumában is 
részesült. Ebben az évben tehát  
 

Ők váltak gyülekezetünk teljes értékű, Istennek hálát 
adó, és Őt dicsőítő, az Úrvacsora sákramentumával élő 
tagjai. Hordozzuk útjukat továbbra imádságban. 
 
Felnőtt testvéreink a konfirmációs fogadalom tétel, a 
kérdések megválaszolása  mellett bizonyságot is tettek, arról, hogy milyen utat jártak be, hogyan találták meg Istent, 
és mit jelentett, jelent nekik ez a találkozás. Három új testvérünk bemutatkozását olvashatjátok a következőkben: 

  
"Megtaláltak azok, akik nem kerestek, megjelentem azoknak, akik nem kérdezősködtek 

utánam." (Róm 10:20 és Ézs 65:1) 
 

Vannak olyan növények amik magjai hosszú ideig tudnak szunnyadni várva amikor elmúlnak a 

mostoha körülmények. Az Úrnak köszönhetően bennem is szunnyadt egy ilyen mag.  

Gyermek kortól, a deresedő halántékú felnőtt korig tartott ott bent a lelkemben a rejtett magocska 

lassú ébredése. Az Úr végtelen türelemmel bontogatta kemény héjú magházamat. Abban nőttem fel, 

hogy azt mondták, hogy nincs isten. De apai nagyanyám 6-7 éves koromba azt mesélte nékem, hogy 

Jézus kiontott vére miatt pirosak a húsvéti tojások.  
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Aztán katonaság, valaki Jézus dicsőségéről beszélt nekem. Bolondnak tartottam, de lám az emléket 

belém véste az úr. Nem igazán találtam a helyem a világba, nem tudtam átvenni annak a ritmusát. 

Kerestem a jó utat, de nem láttam Istent. Gyötört a magány, 

nehezen ismerkedtem, elfojtott gyermekkori emlékek 

miatti gátlások, és az ezekből előburjánzó cselekedetek, 

gondolatoktól nem tudtam szabadulni. Érdekelt Jézus 

Krisztus, de csak egy embert láttam benne, aki bölcseket 

mondott. 1998-ban vettem egy bibliát az úr által. Persze 

akkor ezt nem tudtam. Valahogy úgy forgattam mint az a 

bizonyos etióp főtanácsos. Társra találtam de isten nélküli 

állapotomban. Ez sem hozta meg a békességemet, pedig 

három gyönyörűséges gyermekkel áldott meg az Isten. Sőt 

inkább tovább taszított a lejtőn, ami vallásba torkollott 

Egyre több gond, és feszültség tört rám, és olyan érzések, 

és indulatok amik rémisztően hatottak rám, de sehogy sem tudtam kezelni őket. Egyre gyorsabban 

haladtam egy sötét rémes szakadék  felé . Ezzel a pofonnal, kalapács ütéssel, megrepedt  a magház.  

Az Úr jóvoltából rátaláltam a neten a gyülekezet honlapjára, és belehallgattam a régebbi 

igehirdetésekbe. Életre kelt a csira.  "De hogyan hívják segítségül azt, akiben nem hisznek? Hogyan is 

higgyenek abban, akiről nem hallottak? Hogyan hallják meg igehirdető nélkül?"   

Az úr elvezérelt ide a gyülekezetbe, és kopogtatott a megváltó, és én beengedtem. A szentlélek 

kidobálta szívemből azt, amire én addigi életem során képtelen voltam. Meg álltam a lejtőn, és felfelé 

menetelek, mert tudom, hogy ha gondok törnek rám, kihez forduljak. Néki szóljon az a versem, ami 

akkor íródott ihletődött, amikor ő megváltott.    
 

Megtaláltál engem Uram. 

Megtaláltam benned utam. 

Megváltottál engem uram. 

Bizodalmam csak benned van 

Kiáltom égbe dicső neved. 

Kiáltok érted, csak is veled. 

Kiállsz értem, gyógyítsz engem, 

Jézus Krisztus a neved zengem. 

 

Megtisztítottál szent véreddel, 

Megigazítsz szent igékkel. 

Megvigasztalsz Szentlelkeddel 

Összehozol majd a mennyeiekkel. 

Csaba Zoltán (Szár) 
 

 

Perger Györgyinek hívnak, Tatabányán születtem és itt is 

nőttem fel. Pár éve vagyok együtt a párommal, az ő 

családja révén kerültem kapcsolatba a vallással. Hithű 

református család, akik rendszeresen járnak templomba. 

Néha én is velük tartottam az Istentiszteletekre és 

kezdtem közelebb kerülni a Hithez és Istenhez. Minden 

Istentiszteleten volt, ami mintha nekem szólt volna és 

lelki megnyugvással térhettem haza. Nem tudom mikor 

volt, de ahogy Zoltán is mondta, bennem is megrepedt a 

Hit magja és kezdett kicsírázni. Mikor kiderült, hogy 

gyermekünk fog születni, felvetődött, hogy nekem is meg 

kellene keresztelkednem.  Számomra egyértelmű volt, 

hogy itt, Tatabányán, a szülővárosomban vegyem fel a keresztség szentségét. Bár pár hónapja már 

Mányon élünk, továbbra is ragaszkodtam hozzá, hogy itt fejezzem be a felkészítést. Az 

Istentiszteleteken kapott lelki töltetéssel és a felkészítések alatt szerzett tudással mind közelebb 

kerültem Jézushoz, és örülök, hogy Isten ide vezetett és e közösség tagja lehetek. Az a bizonyos mag 

úgy érzem, hogy mostanra lett teljes díszében pompázó növényke, ahogy az én hitem is most, a 

konfirmációmmal vált teljessé.  
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Mihály Orsolya vagyok, Erdélyből származom, van két 

gyermekem és orvosként dolgozom. 

Református, hívő családban nőttem fel, gyerekkorom óta 

hiszek Istenben. Nem gyakoroltam a vallásomat, nem 

jártam minden vasárnap templomba és nem 

konfirmáltam. 

Ez utóbbinak jött el most az ideje. Hogy miért éppen 

most? Nem tudom. 

Azt tudom, hogy azért állok most itt, hogy 

megköszönjem Istennek azt a nagy szeretetet amellyel 

körülvesz a mindennapokban és mindazt amit eddigi 

életem során nekem adott és azért, hogy kérjem Isten 

segítségét, hogy ezután az ő tanításai szerint tudjak élni. 

Vallom: "Mindennek megszabott ideje van, megvan az ideje minden dolognak az ég alatt. Megvan 

az ideje a hallgatásnak és megvan az ideje a beszédnek" (Préd 3:1 és 7b) 
 

Szikszai Szabolcs: Sohasem egyedül (Újragondolóblog) 
 

Lehetsz hirtelen természetű, és ígérhetsz nagy dolgokat majd elbukhatsz és újra 

felállhatsz, mert Péter is ilyen volt. Lehetsz öldökléstől lihegő vallási fanatikus, majd 
megteheted, hogy mindent átértékelsz magadban, mert Pál is ilyen volt. Vágyhatsz 

nagy tekintélyre és vitázhatsz azon, hogy ki a nagyobb, mert a Zebedeus testvérek 
is ilyenek voltak. Kételkedhetsz még abban is, hogy Jézus feltámadt, és követelhetsz 
bizonyítékokat, mert Tamás is ilyen volt. Lehetsz szentimentális, és különc, 

beszélhetsz folyton a szeretetről, és megteremtheted a saját nézőpontodat, mert 
János is ilyen volt. Lehetsz racinonális beállítottságú, aki mindennek gondosan 

utána jár, mert tényeket akar közölni, mert Lukács is ilyen volt. Lehetsz képmutató 
és simulékony, mert volt, hogy Péter is ilyen volt. Lehetsz öregként is értetlenkedő, 
fiataloktól bölcsességet tudakozó, mert Nikodémus is ilyen volt. Maradhatsz a 

háttérben, és lehetsz csak vészhelyzetben 
színt valló, mert Arimáthiai József is ilyen 
volt. Lehetsz makacs és mellébeszélő, Jézus 

ügyét félreértő, mert ilyen emberekkel tele 
van a Biblia. Lehetsz bizonytalan, mert a 

Gecsemáné kertjében Jézus is ilyen volt. 
 

Bármilyen lehetsz, csak légy kapcsolatban 

vele. A Biblia ezt a kapcsolatot nagyon sok 
helyen így írja le: az Úrban. Nekem sok ideig 
gondom volt ezzel a megfogalmazással, mert 

kisajátították olyan emberek, akik számomra 
elfogadhatatlan tartalommal töltötték meg. 

Mintha az Úrban valami mágikus kifejezés 
lenne, ami ha a tiéd, védve vagy mindentől, 
amit el szeretnél kerülni. Vissza akarom 

venni a keresztények számára ezt a kifejezést. 
Nem akarom, hogy kisajátítsa bárki is. Jogom 

van az Úrban lenni. Különbözőségeink 
ellenére is jogunk van az Úrban lenni. Az én 
Atyám házában sok hajlék van, mondta 

Jézus, és azt is, hogy helyet készít ott 
nekünk. Azt hiszem, az Úrban sok hajlék van, és nem mindenki egyforma. Sőt, azt 
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hiszem, hogy az Úrban lehetünk csak igazán sokszínűek. Az Úrban ezeregy 

tanítvány ezeregy módon van benne, de ezeregysége ellenére is egy, mert az Úrban 
van. 
Az Úrban lenni felszabadító, mert tudom, hogy ott vagyok, ahol lennem kell. Ahová 

teremtettségem folytán helyeződnöm kell. Az Úrban lehetek csak igazán az, ami 
vagyok.  Elkövethetem a hibáimat. Nevetségessé tehetem magam. Lehetek szomorú, 
elkeseredett, és lehetek önfeledt vidám, és táncolhatok az Úrban, mert ilyet is lehet. 

Majd veszíthetek, mert azt hittem, megy ez nélküle is, de veszítés közben is az 
Úrban vagyok, mert az Úrban lenni, maga a kapcsolat. A távolodás és a közeledés 

ugyanahhoz a viszonyítási ponthoz képest távolodás vagy közeledés. A 
házasságunkban fedeztem fel, hogy van egy szakasz, amikor minél közelebb 
szeretnél jutni a másikhoz, legszívesebben egyé válnál vele, hogy elmosódjon 

mindenféle határ. Majd szép lassan eljön az a korszak, amikor az egységben 
szeretnéd megélni a különbözőséget, és elkezded kérdezgetni magadtól és 

szerelmedtől is, hogy hogyan lehetek én ebben az egységben mégis különálló. Azt 
hiszem Istennel is ilyen a kapcsolatunk. Szükségszerű az eltávolodás. Mint a gyerek 
fejlődésében. Közeledések és távolodások sora által válunk mi egységben 

különbözővé. Mindenki önmaga lehet, de senki sincs magában. 
 

Kereszténynek lenni nem egy sablon. Nem viselkedés, öltözködés, beszédmód, vagy 

beszédstílus, nem egy hely, ahová jársz, és nem emberek, akikkel együtt vagy. 
Mindez benne van, de ez csak a körítés. Kereszténynek lenni maga a folyamat: a 
közeledés és a távolodás táncának eljárása. 

Amikor elbuktál, és bár esküdöztél, hogy te soha, mégis háromszor tagadtad meg 
őt… ott ülsz a tűznél, és legszívesebben elsüllyednél szégyenedben, vagy valami 

kárt tennél magadban, mert hogyan lehetne így emelt fővel tovább lépni. Mi lesz így 
a tökéletes keresztény álomból? Azt hiszed, mindent elveszítettél, és kiestél a 
kapcsolatból. De ez a kapcsolat olyan tágas, hogy emberileg elmondhatatlan, amit 

elbír. Elbírja a vétkezést is. És nem csak elbírja, de meg is bocsátja. És egy nagy 
eltávolodás után nagy közeledés következik, amikor azt mondja neked: legeltesd. 

Még többet bíz rád. Mert aki kevésen volt hű, arra bíznak sokat. Máskor attól veszik 
el, akinek a legkevesebb van, mert nem élt vele jól. Közeledés és távolodás. Rendben 
van. Az Úrban van. 
 

                
 

(Reményik Sándor) 
 Azt mondják, hogy fényt hintek szerteszét 

- Én olyan sötétnek tudom magam. - 

Azt mondják, köszöntésem: békesség. 

- S be nyugtalan vagyok, be nyugtalan! - 

Azt mondják, dalom ír és enyhülés, 

És több mint szépség: jó cselekedet. 

- Bennem dúl a magamra-ismerés, 

s meakulpázva verem a mellemet. - 

Azt mondja, aki találkozik velem, 

Hogy tőlem kapott ajándékot. 

- S én tehetetlen, sajgó kínnal érzem, 

Hogy mindenkinek adósa vagyok. - 

 

Ó Barátaim, ha egy FÉNYSUGÁR 

Lelketekig hullt, át lelkemen: 

Nem az enyém az a fény, csak bennem jár, 

Istennek köszönjétek, - ne nekem! 
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Olyan kitüntetett helyzetben vannak a tatabányai keresztény gyülekezetek, hiszen városunkban működik egy 
Keresztény könyvesbolt. Gyülekezetünk pedig még áldottabb helyzetben van, hiszen a könyvesbolt tulajdonosai 
gyülekezeti testvéreink, Perjési Attila és Judit.  
Régóta kérem Juditot, hogy a Kiáltó Szóban ajándékozzon meg bennünket egy-egy általa olvasott és ajánlott könyv 
ismertetésével. Istennek hála, olyan gazdag ma Magyarországon a keresztény irodalom, hogy segítség nélkül szinte 
eligazodni sem lehet. Mindannyian ismerjük Judit komoly odaszánását. Így írta meg most nekünk ezt a rövid 
ismertetőt egy csodálatos, Isten mélységes szeretetéről tanúságot tevő könyvről. 
 

Rivers, Francine: Megváltó szeretet 
 

A népszerű amerikai írónő legújabb regénye Hóseás próféta könyvének modern kori változata: 

történet a szeretetről, amely a legnagyobb viharok közepette sem enged el. Michael Hosea, az 

egyszerű farmer megpillantja az utcán sétáló, angyali szépségű Saraht, aki a Hercegnő vezette 

nyilvánosházban dolgozik. A férfit megigézi a látvány: úgy érzi, az ő feladata megmenteni a 

kiszolgáltatott lány életét és lelkét. Szép lassan ledönti a nő keserű ellenállását, míg végül Sarah szíve 

– akarata ellenére – Michael felé fordul. Az ismeretlen érzések tengerében azonban felcsapnak a múlt 

kísértő hullámai, így a lány végül mégis a menekülést választja… 

Nem csoda, hiszen Sarah egy szajha nem várt kislányaként születik meg, aki miatt anyját végképp 

ellöki magától a családos apa, aki gyakran látogatta a híresen szép nőt. Miután anyja az alkohollal 

segíti a halálba magát, a 8 éves kislány két dolgot már biztosan tud: a szeretet nem kifizetődő, mivel 

sosem viszonozzák és ha kapsz bármit, azért cserébe mindig várnak valamit. Egy sor megaláztatás 

után, a húszas éveiben - szépsége teljességében - Sarahnak semmi öröme nincs az életben, a 

hétköznapokat pokolként éli meg... és úgy gondolja, hogy anyja sorsát követve, esélye sincs másféle 

életre: 
 

- Ebben a világban nem lehet remény nélkül élni.- mondja Michael 

- Ugyan miben reménykedjek?- Sarah 

- Képtelenség remény nélkül élni.- Michael 

- Én jól megvagyok.-Sarah 

- Hogy csinálod?- Michael 

- Nem nézek vissza és nem tekintek előre.- Sarah 

- És a mával mi van? A mára is gondolni kell. - Michael 

... ... ... 

- A ma nem létezik! - Sarah 
 

Sarah találkozása Michael Hoseaval, a farmerrel mindkettejük számára egy nehéz időszak kezdete. 

Michael, egy istenhívő, becsületes férfi, aki meg akarja mutatni Sarahnak, hogy létezik Isten és nem 

véletlenül találkoztak éppen ők, továbbá a szeretet nem követel semmit és van olyan érzelem, ami 

örökké tart. Ezzel szemben Sarah világába nem fér bele Isten, aki - úgy látja - nem tesz semmit érte, 

valamint nem létezik feltétel nélküli szeretet, az ember nem szabadulhat meg a múltjától csak úgy, 

ami viszont meghatározza a jövőjét. Az ő világában csak érdekek léteznek, szégyen és félelem. Az 

életben adódó kis örömöket minden esetben szörnyű borzalom követi, mert mindennek ára van. 

Sarah kénytelen férjhez menni a farmerhez, bár nem hisz a házasságban, nem hisz a férfinek és nem 

akar érezni. Sok ember előítéletével kell megküzdenie, továbbá meg kell tanulnia egy hétköznapi 

asszony teendőit is. A legnagyobb kihívást azonban a saját kétségei jelentik és az a harc, amelyet azért 

folytat, hogy ne higgyen a reményben, a szerelemben, a házasságban, mert így elviselhetőbb az élet. 

Ezért többször elszökik a férfitól, aki egy idő után már nem megy utána. Megerősíti magát, mert Istent 

követi életében, tudja, ha az asszony nem saját elhatározásából tér haza, sosem fogja viszont szeretni. 

De megtörténik a csoda, Isten megnyitja Sarah szívét, aki képes lesz szeretni, igazi önzetlen 

szeretettel, amit csak Istentől lehet megtanulni.  
 

Ez után már képes lesz másokat is kivezetni abból a szennyes életformából, amibe őt is 

belekényszerítették. 
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A regény képzeletbeli utazásra indít, mert időgép-szerűen az 1850-es évek hétköznapjaiba repít.  Az 

amerikai aranyvidékre, ahol a férfiak eladják a lelküket egy zsák aranyért, a nők pedig testüket 

bocsátják áruba, hogy legyen egy hely, ahol álomra hajthatják a fejüket. Ez a könyv azonban lélekbeli 

utazást is bemutat, történetesen azt, milyen nehéz Jézust Megváltóként elfogadni és hogy Istennek 

MINDEN GYERMEKE egyaránt fontos.  
 

E könyvben egy prostituált nő megtérésének hosszú, olykor fájdalmas küzdelmeit láthatjuk. Mégis az 

üzenete garantált: 
 

Első - Isten mindenkit szeret. 

Második - Isten megbocsát, ha amit elkövettünk őszintén megbánjuk, és elfogadjuk életünk urának. 

A harmadik pedig - Isten új életprogramot ad, ha ezt elfogadod. 
 

Csak egy kérdés marad: Akarod Te ezt? Mert ez a könyv arra indít, hogy gondolkozz el a saját 

életeden. Neked kell ez a szeretet, megbocsátás és egy új életprogram? Ha igennel tudsz válaszolni, a 

helyeden vagy az életben és tied ez a határtalan szeretet és megbocsátás. Ezt kívánom mindenkinek. 

Perjési Judit 
 

 

 
 

IMA (Rózsa Irénke) 
 

Imádkozom az Úrhoz, hogy 
Adja meg nekem a csendet! 
Azt a mély befele fordulót, 

Szentlélekkel találkozót. 
 

Jöjj, te várva várt találkozás, 
Lelkemet a Lélek tüze járja át! 
Tisztító lángja fehérre égeti. 

Áldom Őt, hisz éltem egyengeti. 
 

Szentlélek, Te csodatevő, 
Krisztustól ígért Pártfogó-erő! 

Imáimba foglalt ajándék, 
Isten által belém lehelt fény. 

 

Az utat bevilágítod nekem. 
Látást adsz, megnyitod szemem, 

Átmelegíted lelkemet, 
Krisztushoz híven elvezetsz. 

 

 
 

"...Szeretném, ha mélyen maradna szívedben., hogy az Úr arcát szemlélni kell minden részletében.... Ha 

Őt szemléljük, akkor változunk át ugyanarra az arcra. Nem megváltozni kell: elváltozni. Mégpedig 

az Ő ábrázatára dicsőségről, dicsőségre. ... Láthatom Jézust teljes szépségében. Most is láthatom már 

Őt a kereszten. A kereszt az az ablak, amin beláthatok a mennybe. Ott van az Ő teljes dicsősége. 

Minden sebén keresztül Isten szeretete ragyog át. Változz minden nap, nem erővel, lelke által! 

Trausch Liza néni 
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 Kérjük azok jelentkezését, akik egészségi állapotuk miatt nem tudnak istentiszteletre vagy más alkalmakra 
eljönni. Szívesen segítünk autóval, hogy ilyen akadály ne válasszon el senkit a gyülekezet közösségétől! 

 Várjuk a kórházban fekvő betegekről, vagy az otthonukban gyengélkedőkről a híradást, hogy 
meglátogathassuk őket, és vigasztalást vihessünk nekik. 

 Kérjük, hogy akik új otthonba költöznek, jelezzék új lakcímüket, telefonszámukat!  

 Várjuk testvéreink észrevételeit, véleményeit. 

 

 

Gyülekezeti többgenerációs tábor! 
Balatonföldvár 

2014. július 9-13. 

(szerdától vasárnapig) 

 

Idén ismét megrendezzük a gyülekezeti családos 

tábort. Ez alakalommal a Baptista Egyház Bethesda 

üdülőjébe megyünk Balatonföldvárra, ahol 4 

csodálatosnak ígérkező napot tölthetünk el 

családunkkal és gyülekezetünkkel. 

 

Miért érdemes eljönni? 

- a testvéri közösség miatt,  a lelki és testi feltöltődés miatt, a Balaton semmivel sem összehasonlítható 

atmoszférája miatt,  a közös élmények miatt,  a pihenés miatt,  azért mert a gyülekezethez és az ÚR-hoz 

tartozunk. 

 

A tábor témája az idén: 

"Kicsi vagyok és, majd megnövök én" avagy kiskorúságból nagykorúságba 

 

Napi program: Délelőtt áhitat, előadás, csoportos beszélgetések gyermekfoglalkozás. Délután 

szabadprogram, fürdés, vetélkedő, kirándulás. Este tábortűz, áhitat, filmnézés, és sok-sok beszélgetés, 

éneklés. 

Étkezés: A napi háromszori étkezést az üdülő étkezőjében fogyasztjuk el. A reggelit az üdülő biztosítja, 

az ebédet és vacsorát egy közeli étteremből rendeljük. 

Anyagiak: A gyermekek számára a tábor ingyenes. Felnőttek számára 20.000.-Ft. Akinek az anyagiak 

gondot jelentenek forduljanak bizalommal a lelkipásztorhoz vagy a gondnokokhoz. 

Utazás: Szokásos módon autókkal, vonattal. 

 

Ti  magatok is mint élő kövek, épüljetek fel lelki házzá, szent papsággá, hogy lelki áldozatokat 

ajánljatok fel , amelyek kedvesek az Istennek! (1Péter2:5) 

 

 
 

 

A KKKiiiááállltttóóó   SSSzzzóóó    pünkösdi külön számának összeállítása végén, ahogy eddig is minden évben, remélve, hogy ismét 

mindenki talált  megszívlelendő történetet, szép verseket, írásokat, képeket, szerzőtársaim nevében is hadd kérjem a 

Szentlelket, hogy áldó munkáját végezze el mindannyiunk szívében, életében! Testvéri szeretettel a szerkesztő: 

Fábián-Lukács Judit 
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