
 

 

2015. pünkösdi különkiadás 

  KKiiáállttóó  SSzzóó  
A TATABÁNYA–BÁNHIDAI REFORMÁTUS GYÜLEKEZET IDŐSZAKOS LAPJA

„Vegyétek fel az üdvösség sisakját is, és a Lélek kardját, amely az Isten beszéde.” Efezus 6,17 
 

Szeretett Testvéreim! 
 

Azt szokták mondani, hogy a keresztyén ember nem az a harcos típus, hiszen az a feladata, hogy 

amennyire tőle telik, éljen mindenkivel békességben. Ha meg valaki nyughatatlan, békétlen és 

provokálja a másikat, annak megkérdőjeleződik a keresztyénsége. A pogány népek erőszakos 

megtérítésétől kezdve, a keresztes háborúkon keresztül, a mai törekvésekig, hogy a keresztyének 

uralják és irányítsák a világot, sokan félre értették és értik mi, illetve ki ellen van nekünk harcunk. 

Semmiképpen sem egymással kellene harcolnunk, „nem test és vér ellen”, ahogy Pál mondja. A mi 

harcunk erők és hatalmak, a sötétség világának urai, és a gonoszság lelkei ellen folyik. Támadásaikat 

szüntelenül tapasztalja a lelki ember, a másikkal és az élettel szembeni elégedetlenség érzése, irigység, 

önzés, testi vágyak, keserű gondolatok, félelem, hanyagság, szeretetlenség, nyughatatlanság 

formájában. Néha, nem is értjük, mért vagyon olyanok, amilyenek, mért reagáltunk úgy egy bizonyos 

helyzetben, ahogy. Közben pedig harcolunk egymással, sebeket osztogatunk és kapunk, amiből 

nagyon nehezen tudunk felépülni. Pál apostol éppen ezért hívja fel a figyelmünket arra, hogy lássuk 

világosan, ki az igazi ellenségünk, és azt, hogy mivel lehet ezt a harcot Isten szerint, szabályszerűen 

megvívni. A lelki fegyverzetek közül most a két utolsót emeltem ki. Figyeljünk most az idei 

Pünkösdön kiemelten ezekre. A két legfontosabbat hagyta az apostol utoljára. Az üdvösség sisakját és 

a Lélek kardját, ami az Isten beszéde.  

Az üdvösség sisakja. A sisak a fejet védi. A fejünkben, a gondolatainkban kezdődnek a kételyek, a 

kérdések: vajon igaz, amit a Biblia ír? Vajon Jézus áldozata tényleg befedez egészen, és elvehetetlenül 

és elveszíthetetlenül valóban van üdvösségem, örök életem? Az üdvösség sisakja nem más, mint a 

páncélkemény üdvbizonyosság. Ha padlóra küld a gonosz, leginkább ez szokott megkérdőjeleződni 

bennünk. Ilyenkor csak egyet tehetünk: ráállunk Jézus Krisztus drága ígéreteire, és beburkolózunk az 

üdvösségtudatunkba, kimondva hangosan, ha kell: „semmi nem választhat el minket az Isten 

szeretetétől, amely megjelent Jézus Krisztusban, a mi Urunkban.” (Róma 8,39)  

A Lélek kardja, amely az Isten beszéde. Érdekes, hogy ez az egy támadó fegyver van említve a 

lovagi felszerelésben. Ez pedig nem a mi erőnk, bölcsességünk, ügyességünk, ezt a Szentlélek 

birtokolja, de általa a mienk is lehet.  Egy másik helyen ezt mondja róla az Írás: „Mert az Istennek 

beszéde élő és ható, és élesebb minden kétélű fegyvernél, és elhat a szívnek és léleknek, az ízeknek 

és a velőknek megoszlásáig, és megítéli a gondolatokat és a szívnek indulatait.” (Zsidó 4,12) 

Figyeljük meg: elsősorban saját magunk ellen harcolhatunk vele. Ha az Isten beszéde a Lélek által 

feltárja szívünk és a lelkünk gondolatait, abba már a gonosz nem tud beleakaszkodni. Használjuk tehát 

elsősorban magunk életében az Igét. Hadd történjen meg újra és újra, hogy szíven találva érezzük 

magunkat, amint az első Pünkösd alkalmával a Pétert hallgatók. Mondjuk tovább tisztán és világosan, 

semmiképpen sem azzal a szándékkal, hogy a másik majd belátja hibáját, ha jól odaszúrok neki egy 

igével. Ha a Lélek, Isten beszéde által mégis valakinek az elevenébe talál, hát legyen érte hála az 

Úrnak. Pünkösd ünnepére készülve is legyünk harcra kész keresztyének, hogy megharcolhassuk a 

hitnek szép harcát, nem veszítve szem előtt az eszközöket és a célt! 

 

2015 Pünkösdjén áldáskívánással: 

          Szilágyi Sándor  lelkipásztor     
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- Tehát interjút szeretnél tőlem? - Ha van rá időd...- 

mondtam. Isten mosolygott. - Az én időm 

örökkévalóság. Milyen kérdések vannak a tarsolyodban? 

- Mi az, ami legjobban meglep az emberiséggel 

kapcsolatban? Isten így felelt: - Az, hogy beleunnak a 

gyerekkorba. Siettetik, hogy felnőjenek, és aztán újra 

gyerekek szeretnének lenni. Az, hogy elvesztegetik az 

egészségüket a pénzkereset érdekében, és aztán az összes 

pénzüket az egészségük helyreállítására költik. Az, hogy 

miközben aggódva gondolnak a jövőre, elfelejtik a jelent, 

s így sem a jelenben, sem a jövőben nem élnek. Az, hogy 

úgy élnek, mintha sohasem halnának meg, és úgy halnak 

mintha sohasem éltek volna. Isten megfogta a kezemet, s 

egy ideig csendben maradtunk. Aztán így kérdeztem: - 

Te, mint szülő, mit tartasz fontosnak: mit kell a 

gyerekeidnek életük során megtanulniuk? Isten mosolyogva válaszolt: - Tanulják meg azt, hogy nem 

kényszeríthetik ki senkinek a szeretetét. Amit megtehetnek, az az, hogy engedik magukat szeretni. 

Tanulják meg azt, hogy ne méregessék magukat folyton másokhoz. Azt is tanulják meg, hogy a 

gazdag ember nem az, akinek a legtöbbje van, hanem az, akinek a legkevesebbre van igénye. Azt is 

tanulják meg, hogy pillanatok alatt mély sebeket ejthetünk szeretteinken, de sok évig tart begyógyítani 

őket. Tanuljanak meg elnézőnek, türelmesnek lenni. Tanulják meg, hogy vannak, akik igazán szeretik 

őket, csak egyszerűen nem tudják kifejezni, vagy kimutatni érzelmeiket. Tanulják meg, hogy nem 

mindig elég, ha mások megbocsátanak nekik. Saját maguknak is meg kell bocsátaniuk. 

 
 

 

 

Neked milyen hited van? Húsvéti vagy Pünkösdi? (Tamás evangéliuma) 
(Képmeditáció Udvardy Erzsébet festménye alapján. Szabó György) 
 

 „Nagypéntektől pünkösdig hosszú és gyötrelmes az út. Követni a mestert. Meghalni és új életre 

támadni Jézusnak három nap volt, a tanítványoknak hét hét kellett hozzá.” Húsvét után vagyunk. 

Jézus hosszú hetek óta halott. Mondhatnám azt is, Jézus hosszú hetek óta feltámadt, de ez, ott és 

akkor, Tamás számára, nem volna igaz.  Vannak ugyan, akik állítják körülötte: látták, megjelent, 

beszélt hozzájuk.  De számára csak annyi bizonyos, amennyit a két asszony az üres húsvéti sírnál 

megállapított: „Nincs itt.” És ez, akkor és ott, sokkal inkább kínzó hiány, mint evangélium. Már a 

teste sincs ott! Legalább az lenne, hogy eltemethetné, elengedhetné, ahogy kell. De nem, mert nincs 

itt: se így, se úgy. Se hús-vér élő emberként, mesterként, barátként, társként, ahogy három éven 

keresztül velük volt, se halottként, akit annak rendje és módja szerint elgyászolhatna. Győzedelmes 

visszatérésnek kevés ez a „nincs itt”, gyásznak meg túl nehéz. 

Nagypéntektől pünkösdig hosszú és gyötrelmes az út. Követni a mestert. Meghalni és új életre 

támadni Jézusnak három nap volt, a tanítványoknak hét hét kellett hozzá. 

Van valami finom intimitás és érzékenység abban, ahogy az evangélium beszámol erről a nehéz lelki 

útról. Elhinni az örömhírt! Felismerni a feltámadottat! Meglátni a láthatatlant! Az evangélium ezen a 

ponton végtelenül személyessé válik, már-már áttetszővé, kimondhatatlanná, rögzíthetetlenné. Keresik 

Őt, de nem találják, ott áll előttük, de kertésznek nézik. Mások meg órákat beszélgetnek vele anélkül, 

hogy felismernék, mikor meg meghívják vacsorára, Ő vendégeli meg őket. Van, hogy átlép a falon, 

mint valami kísértet, utána meg szájába veszi a falatot, mintha hús-vér ember volna... 

 

Ki ez? Kiről beszéltek itt nekem? Zagyva, összefüggéstelen látomások ezek csupán! Jézus volna vagy 

csak valami szellem, álomkép?! Zavaros az egész! Igen, meg vagytok zavarodva a halálától! Azért 

képzelegtek! Ha tényleg feltámadt, most itt volna velünk! De nincs! Nincs itt! Nincs itt! – mondogatja 

Tamás magának. 
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Aztán megjelenik. Neki is megjelenik, az örök kétkedőnek. 
 

Micsoda végtelen gyengédség és figyelmesség! Jézus 

tulajdonképpen nem tesz, nem mond már semmi újat: nem 

gyógyít beteget, nem tanít, nem prédikál, hisz már halála 

előtt elmondott, megtett, elszenvedett mindent, amit 

küldetésként kapott. Már csak barátaival foglalkozik, 

éspedig mindegyikükkel úgy, ahogy szüksége van rá.  Ha 

kell, emlékeztet, magyaráz, ha kell, velük tart az úton, 

meghallgatja őket, ha kell, egy asztalhoz ül velük és 

megtöri a kenyeret, lelkükre beszél, megbocsát és útnak 

indít. Ha pedig erre van szükség, láthatóvá és 

megfoghatóvá lesz annak, aki csak szemének és kezének 

hisz. 

Jézus csak azoknak jelenik meg, akik gyászolják, akiknek 

hiányzik.  Hogy elbúcsúzzon, hogy emlékeztessen, hogy 

lelkükre beszéljen. Még egyszer, egy utolsó utáni 

alkalommal. Egy utolsó utáni esély ez, az árulónak hogy 

hűségessé legyen (Péter), a csüggedőnek hogy lelkes 

legyen (emmausiak), a kétkedőnek hogy hitvallóvá legyen 

(Tamás).  Mert ilyenek vagyunk mi, emberek: ha nincs ott, 

nem értjük, nem tudjuk, nem merjük, nem hisszük. Idő 

kell. Gyengédség és figyelmesség. Nem általában, hanem 

személyre szólóan! 

Tamás – tán nem véletlenül – a sor végére marad. Számára, 

aki mintha beleragadt volna a földi létezésbe, a materiális 

valóságba, a legnehezebb feldolgozni a halált és a halál 

utáni életet. Miért? Mert Jézus nem egyszerűen feltámadt a halálból, mint amikor valaki a kórházban 

visszajön a kómából, és újra egészséges! Nem! Jézus átmegy a halálon, túl van a halálon. Ő nem 

egyszerűen újra él, hanem feltámad! Egy másik valóság részese. 

Tamás és vele együtt a kép fő problematikája megfogni a megfoghatatlant, látni-láttatni a láthatatlant! 

Jézus ezt a lehetetlen feladatot vállalja, a festő ezt az ábrázolhatatlant ábrázolja. 

Feszített arányú a képsík.  Akár egy ikoné. Semmi térbeliség, perspektíva. A festő nem akar illúziókat 

építeni, vetítetni elénk. Nem az érzékeinkkel felfogható valóságot rögzíti, hanem valami más, 

mennyei, hitbeli valóságot, amit szívével lát az ember. A mellékes részletek, körülmények, a háttér, a 

ruhák, a testek szinte feloldódnak ebben a valóságban. Akár a halál pillanatában, súlyukat vesztik, 

semmivé foszlanak. Csak a lényeg marad: az indulat, a vágy, a szándék, az érzelem. S azok közül is a 

hit, a remény, a szeretet. Néhány elmosódó színfolt, s közte kezek és arcok, amik Tamásnak a 

legfontosabbak: a tapintás és a látás szervei. 

A kép a találkozás pillanatát jeleníti meg. Két alak uralja. Tamásé és Jézusé. Az emberé és az Istené. 

Két alak, két világ... És közte a két-séget összekötő, összebékítő erő. Amit inkább csak érzünk, mint 

látunk, mert ábrázolhatatlan: az ébredő hit. 

Jézus a háttérből lép elő. A sötétből, ha úgy tetszik, a kétkedés, kétségbeesés, a hitetlenség 

homályából, a sírboltból. Ha úgy tetszik, a mennyei dicsőségből, a győzelmet szimbolizáló diadalív 

hajlata alól. Törékeny, légies alak, halálból jövő, hamuszürke arccal és kezekkel. Már-már félelmetes 

lenne, ha arca és a mozdulata nem sugározna bizalmat, nyugalmat, erőt. Égszínkék köntöse, fénylő 

köpenye már a dicsőséges menybéli országról beszél.  Ragyogó tiszta fény, ami beragyogja az egész 

képet, mint valami csobogó kristálypatak csorog végig alakján, hogy Tamás csodálkozó arcát 

megfüröszthesse benne.  Tündöklése nem elvakító, hanem megvilágosító, életadó fény. 

Jézusé álló alak, Tamásé térdelő, összekuporodó. Jézus mégsem magasodik Tamás fölé, inkább 

gyengéden fölé hajlik.   
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Nem nyomja el, hanem felemeli, felfelé húzza, az ég felé nyújtva a kép arányait mennyei perspektívát 

nyitva számára fölfelé. Jobbjával gyengéden átöleli, megáldja, balját készségesen kitárja, felfedi. 

Akárcsak kivégzésekor, önként adja magát most is az ember kezébe. És teszi ezt azóta is: újra és újra. 

Az előtérben Tamás kuporog. Megrendültségében talán épp most rogyik össze, borul le, ereszkedik 

térdre. A kétkedő, a szkeptikus mindig föntről tekint, néz le szellemi fölényének tudatában. Össze kell 

omolnia, meg kell törnie, fel kell adnia ezt a magabiztos pozícióját, hogy felfelé nézve meglássa Isten 

arcát: a mennyei valóságot.  Sorsdöntő összeomlás, sorsfordító feltámadás. Mert aki meg akarja 

tartani az ő életét, elveszti azt; aki pedig elveszti az ő életét énérettem, az megtartja azt." (Lukács 

evangéliuma 9. rész, 24. vers) 

Tamás testét szinte zuhatagként borítja el, mossa meg a vér vöröse. Ugyanaz a vörös, ami Krisztus 

kezein parázslón izzik. Vállain már a remény zöldellő ruhája, arcát engedelmesen a Mester ölébe 

hajtja.  Ébredezik már benne a bizalom, de még látni akar: fürkésző szemeit Jézuséra függeszti. Kezei 

finoman a sebet érintik. Szinte érezni, ahogy pillanatról pillanatra nő benne a hit, azaz a nem 

láthatókban való belső bizonyosság, bizalom. A kép origója, súlypontja, esszenciája: a két kéz 

találkozása. Az Istent kereső emberé és az ember által sebzett Istené. Eszünkbe juthat a Sixtus-kápolna 

Ádámjának és Úristenének keze – azok a teremtés hajnalán elválnak egymástól, a találkozás most 

történik meg. 

Tamásnak csak egy keze „van” a képen.  Ahogy az embernek csak egy esélye: keresni Istent. Nem 

félni a találkozástól, a sebektől, a fájdalomtól. Szembenézni a halállal: az Isten halálával, a saját 

halálával. 

Jézusnak két keze van: az egyik, mely láthatatlanul mindig a vállunkon nyugszik. Mellyel ölel, vezet, 

támogat, óv és szeret! És egy másik, melyet egy-egy különleges, csodaként megélt pillanatban odaad, 

kezünkbe helyez, láthatóvá és tapinthatóvá tesz: hogy higgyünk.  

Érezhetjük Isten szeretetét, ahogy vállunkra helyezi kezét, láthatjuk dicsőséges arcát, ha megalázva 

magunkat felfelé tudunk tekinteni, de találkozni vele, megérinteni őt csak a sebein keresztül tudjuk. 

Tamás nem fél megérinteni az értünk szenvedő Isten kezét. Csak ez a találkozás, ez a szembesülés az, 

mely gyógyulást hozhat beteg lelkének. 

„…az Ő sebei árán gyógyultunk meg.” (Ézsaiás könyve 53. rész, 5b vers) 
 

 

 

Az igéd, lelki manna (Csaba Z.) 
  
Köszönöm a Lelket 
amit nékem adtál, 
a hús vér szívet, 
amivel megváltottál 
  
Vésd be az igét 
a szívembe Megváltóm, 
az Atya üzenetét, 
nélküle az utat, nem látom. 
  
Az igéd, lelki manna, 
ami erőt ad nékem. 
Nélküle a hitem elsorvadna, 
és nem lenne küldetésem. 
  
Szolgálni akarlak, 
sugározni a fényed. 
Megmutatni a világnak 
a makulátlan dicsőséged. 
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Konfirmandus - Kopjafával gyarapodott gyülekezetünk 
 

Tavaly szeptemberben Székelyudvarhelyen a Mikes Líceum csodálatos kertjében lettünk figyelmesek 

egy kopjafa sorra. Évtizedekre visszamenően helyezték el rajtuk a líceumban végzett osztályok 

névsorát. Itt született meg a gondolat, hogy gyülekezetünkben is állítsunk kopjafát a nálunk 

konfirmáltak emlékére. Az idei év gyülekezetünkben egyébként is ünnepi év, hiszen egyházközségünk 

85 éve alakult meg, ennél szebb ajándékot talán nem is adhattunk volna. 

A gondolatot tett követte, s hosszas keresgélés, kutakodás után találtunk rá Lőrincz Domokos 

székelyudvarhelyi (milyen véletlen?) fafaragóra, aki Bicskén él és dolgozik. A kapcsolat felvétel után, 

már fiával Botonddal, aki szintén fafaragó, egyeztettünk a kopjafa méretéről, színéről, motívumairól, 

szimbólumairól. A május bizony azzal telt, hogy mi izgultunk, hogy kész legyen-, a bicskei 

műhelyben pedig születőben volt a gyülekezet kopjafája. Ez idő alatt készíttettük el a kis 

rozsdamentes acél táblácskákat a feliratokkal: az emlékszöveggel, a bibliai idézettel és a 2015-ben 

konfirmáltak névsorával.  

Isten csodálatos kegyelméből (kész lett a faragás, volt autó, belefért a kopjafa, elkészült a talapzat,  

megszáradt a festék, nem esett az eső) szombat délután felállítottuk az emlékoszlopot a templom 

kertben, közvetlenül a bejárat mellett, az orgona-, és egy spírea bokor ölelésében. 

Vasárnap reggel már a szemfülesebb hívek érdeklődve olvasták a feliratokat, simogatták a 

motívumokat, szeretgették kopjafánkat, két óra múlva pedig az éppen konfirmált csoport fel is avatta, 

rá is csavarozta névsorát. 

Bízva Isten megtartó erejében, reménységünk szerint még sok-sok kis (vagy talán kicsit nagyobb) 

táblácska kerül az évek során oszlopunkra,  hirdetve az Ő dicsőségét, amelyért állíttatott.  

(Fábián Dénes) 
 

 

Krisztusról hallani jó, Krisztust keresni jobb, Krisztussal lenni a legjobb.    
 

 

 
És akkor Istennek hálás szívvel írjunk azokról, akiknek 
először került fel a neve a kopjafára, akik először 
állhattak meg előtte. Az idei évben 5 gyermek és 3 
felnőtt konfirmált gyülekezetünkben. A gyermekek 
szokásos és sikeres péntek délutáni vizsgáját,a múlt heti 
ünnepi istentiszteletünkön konfirmációs fogadalom tétel 
követte. Ekkor Hadobás Titanilla, Major István 
Levente, Szabó Vivien, Szijártó Eszter és Szilágyi Áron 
adott számot bibliai tudásáról, válaszolt a lelkész által 
feltett kérdésekre, felnőtt konfirmadusaink pedig 
Csiszár Éva, Fodor Róbert és Kiss Adél tehetett hite 
mellett bizonyságot. Csiszár Éva a keresztség 
sákramentumában is részesült.   

 

 

 
Az imádságban csodálatos kicserélődés történik: Isten akaratát a magunk akaratává tesszük, s ezzel a 
magunk akaratát teljes lendülettel az Isten akaratának a szolgálatába állítjuk. Nem mi adjuk tudtul 
Istennek, hogy mi mit akarunk, mert azt ő úgyis jobban tudja, hanem azt tanuljuk meg, hogy Isten mit 
akar tőlünk. (Ravasz László) 
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Kopjafánk szimbólumai és a szimbólumok Isteni üzenetei 

 

 

 
Tulipán: Menyasszony 
 a gyülekezet Krisztus menyasszonya (templomunk szimbóluma is) 
 

Mert ahogy az ifjú elveszi a hajadont, úgy vesz el téged, aki felépít; ahogy a 
vőlegény örül menyasszonyának, úgy örül majd neked Istened. (Ézs 62:5) 
 
 
Karcsú nyak: Ifjúság, égre mutató "nyakas" reformátusság,  
 

 

Senki meg ne vessen ifjú korod miatt, hanem légy példája a hívőknek beszédben, 
magaviseletben, szeretetben, hitben, tiszta életben.  (1Tim 4:12) 
 
 
 
Kereszt: Haza, mint egyház (templomunk szimbóluma is) 
 

Ezért tehát nem vagytok többé idegenek és jövevények, hanem polgártársai a 
szenteknek és háza népe Istennek. (Ef 2,19) 
 

 

 
Tulipán: Anyaszentegyház, egység, anyagyülekezet 
 

"Az ember ezért elhagyja apját és anyját, és ragaszkodik feleségéhez, és lesznek 
ketten egy testté." Nagy titok ez, én pedig ezt Krisztusról és az egyházról 
mondom. (Eff 5,31-32) 
 

 

 

Kocka, benne szemek: Összetartozás, reménység, várakozás 
 

Egy a test, és egy a Lélek, aminthogy egy reménységre kaptatok elhívást is: (Ef 
4,4) 
 
Csillagok: Sokasodás, gyarapodás,  gazdagodás és gyermekek 
 

... Jézus ezt mondta: Engedjétek e kisgyermekeket, és ne akadályozzátok őket, 
hogy hozzám jöjjenek, mert ilyeneké a mennyek országa. (Máté 19,14) 
 
 

 

Reményik Sándor : Sziklák  

A kősziklákat mindig irigyeltem,  
Kik állnak büszkén, mozdulatlanul,  
Állják a villámot, ha rájok sújt, 
S a harmat csöppjét, ha fejökre hull.  
Számukra soha sincs "talán", se "hátha",  
Mint dogmák állnak, oly konok-keményen,  
Mint zord, erős és önhitt férfiak, 
És hófuvásos, sivatag-nagy télben  
Fejükön csipkés jégből a sisak. 
A kősziklákat mindig irigyeltem.  

A kemény szót most megtanulom én is,  
De szívem bánja, mit kimond a szám,  
Ajkamon éles az ige, mint a kard, 
De belül egy hang kérdez: "igazán?"  
S a lélek ernyedt, tompa, szárnyszegett.  

Már megtanulok én is síkraszállni,  
S nem hajigálni kő helyett kenyeret,  
S lenni kőszírt, mely int és fenyeget,  
Kőszikla, mit meg nem ingat semmi.  
Kőszikla, min a csákány eltörik.   

Ó, de belül fáj keménynek lenni! 

http://www.parokia.hu/ujkiadas/sessionhandle.php?smode=1&book=49&chapter=2&verses=19&highlight=1
http://www.parokia.hu/ujkiadas/sessionhandle.php?smode=1&book=49&chapter=2&verses=19&highlight=1
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Évekkel ezelőtt egy kis középnyugati városkában egy embernek az volt a dolga, hogy figyelje 
a vasúti átjárót. Ha vonat közeledett éjszaka, meg kellett lengetnie egy lámpást, hogy 
figyelmeztesse a keskeny úton arra járó autósokat a vonat közeledtére, hogy megálljanak, 
amíg a vonat elhalad. 
Egy bizonyos estén szokás szerint arra jött a vonat, és a férfi elfoglalta helyét, hogy 
figyelmeztesse az arra haladó autókat. Látta is, hogy messziről közeledik egy autó a vasúti 
sínek felé, így hát elkezdte lengetni lámpását a holdsütötte estében. Az autó csak jött 
tovább, úgyhogy az ember gyorsabban lengette a lámpást. A vonat már csak 
másodpercekre volt az átjárótól. A kocsi még csak nem is lassított. A férfi nem hitt a 
szemének, még erősebben lengette a lámpását. Az autó csak jött tovább. Már majdnem az 
átjáróhoz ért, és a vonat éppen áthaladni készült. Újra teljes erejéből meglengette a 
lámpást, ám az autó teljes sebességgel 
közeledett. Végül a férfi elugrott az útból, 
ahogy az autó tovább száguldott, és 

összeütközött a vonattal. Az autó minden 
utasa meghalt. 
A nyomozás során a bánat sújtotta férfi azt 
mondogatta a hatóságoknak, hogy ő 
megpróbálta figyelmeztetni a közeledő 
járművet, de az nem állt meg. A nyomozást 
vezető tiszt így szólt az átjárónál dolgozó 
férfihez: „Uram, ön meglengette a lámpást, 
de elfelejtette meggyújtani!” 
Jézus arra hívott el bennünket, hogy 
fények legyünk a világban. A mi feladatunk 
elvinni az Evangélium jó hírét, akinek csak 
tudjuk. De mit sem ér beszélni az 
embereknek Jézusról, ha a bennünk levő 
fény nem ég. Krisztus fénye nélkül kevés 
hatást gyakorolhatunk. 
 
 
 

 

Simon Péter és egy másik tanítvány követte Jézust. Ez a tanítvány ismerőse volt a főpapnak, és bement 

Jézussal együtt a főpap palotájába; Péter pedig kívül állt az ajtónál. Kiment tehát a másik tanítvány, a 

főpap ismerőse, szólt az ajtót őrző leánynak, és bevitte Pétert. Az ajtót őrző szolgálóleány ekkor így 

szólt Péterhez: „Nem ennek az embernek a tanítványai közül való vagy te is?” De ő így felelt: „Nem 

vagyok.”Ott álltak a szolgák és a templomőrök, akik tüzet raktak, mert hideg volt, és melegedtek. 

Péter is ott állt köztük, és melegedett. (Jn 18,15-18) Simon Péter pedig ott állt, és melegedett. Ekkor 

így szóltak hozzá: „Nem az ő tanítványai közül való vagy te is?” Ő tagadta, és megint csak azt 

mondta: „Nem vagyok.”A főpap egyik szolgája, annak a rokona, akinek Péter levágta a fülét, így 

szólt: „Nem láttalak én téged vele együtt a kertben?” Péter ismét tagadta, és akkor nyomban 

megszólalt a kakas. (Jn 18,25-27) 

 

Kedves Testvéreim! 
 

Szomorú ez a történet, amit hallhattunk az imént a Bibliából. Szomorú, hiszen tudjuk, hogy Jézus 

Krisztus ellen már folyik a koholt vádak alapján a koncepciós per, megszégyenítik, ütlegelik őt. 

De szomorú azért is, mert látjuk, hogy a tanítványok vezetője, szószólója, Péter, milyen „könnyedén” 

megtagadja azt, akit 3 éven át hűséggel követett. Pedig Péter kivételezett helyzetben volt: az ő szájába 

adta a Szentlélek azt a vallomást, hogy Jézus a megígért Messiás; láthatta megdicsőülését és hallhatta 

az Atya szavát: Ez az én szeretett Fiam... rá hallgassatok!; járhatott a vízen Jézus parancsára. 
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És most süllyed, számára is ismeretlen mélységeket jár be. Soha nem gondolta volna, hogy ilyen 

gyáva! Előző este még életét ajánlotta Jézusnak: ha kell, veled halok meg! Most pedig egy egyszerű 

rabszolganő kérdésére „csípőből” hazudik, majd megismétli a hazugságot, harmadszorra pedig már – 

a többi evangélium tanúsága szerint – esküvel és átokkal határolódik el Mesterétől. 

Hogyan történhetett ez? Mi a magyarázata ennek a „negatív pálfordulásnak”? Jó lenne feleletet találni 

ezekre a kérdésekre, hogy saját életünkben megelőzhessük az ilyen eseteket, nehogy a lejtőre lépve 

nekünk is péteri mélységeket kelljen megjárnunk. 

Lássuk először is, hogy mit is jelent maga a tagadás: a megvallás hiányát. A hívő ember vagy 

megvallja Jézus Krisztusba vetett hitét, vagy ha nem, akkor tagadja Őt. Vannak helyzetek, mikor a 

hallgatás – elhallgatás – is tagadás. Péter ezen messze túllépett, szorult helyzetében határozottan 

tagadta, hogy köze lenne a Megváltóhoz. 

Jézus Krisztust persze nem csak szóval, vagy hallgatással tagadhatjuk meg, hanem tettekkel is, vagy 

éppen tétlenségünkkel. Ilyenkor nem a szavaink, hanem a cselekedeteink beszélnek arról, hogy nem 

Istent követjük. 

Mert ez áll a tagadás hátterében: nem bízom Istenben eléggé, nem hiszek a szavának, nem hiszem, 

hogy Ő tényleg velem van, szeret engem és gondoskodik rólam. Nem hiszem, hogy Ő Ura 

körülményeimnek is, nem tehetetlenül nézi azokat, ezért engedetlen vagyok és én intézem el a 

dolgokat, ahogy tudom, nem bízom rá. Magamban jobban bízok. 

Ezt tette Péter is – megvédte magát – és sajnos, ha őszinték vagyunk, sokszor így teszünk mi is. 

Miért? Erre a kérdésre is választ találunk a történetben: legtöbbször félelemből tagadja meg az ember 

Istent. Péter félt, hogy az ellenséges közegben baja eshet, ha megvallja Jézushoz tartozását. Esetleg őt 

is kérdőre vonják, vallatni, verni kezdik. Ezért inkább hazudott és így mentette magát. 

Sokszor bennünk is a félelem munkál, mikor megtagadjuk Istent. Félünk attól, hogy ha Isten 

útmutatása szerint járunk el, akkor bajunk esik. A mi országunkban nem valószínű, hogy fizikailag 

bántalmaznának ezért, de más inzultus érhet minket is. Kinevetnek, megszégyenítenek, kiközösítenek 

a rokonok, a szomszédok, munkatársak. Azok az emberek, akik fontosak számunkra – adott esetben 

fontosabbak, mint Isten. Így aztán inkább hallgatunk, vagy épp velük együtt fújjuk azokat a 

szólamokat, amik nem illenek Jézushoz és követőihez sem. Megtagadjuk Őt. 

Lehetséges, hogy előnyt remélünk attól, ha „nem lógunk ki a sorból”, ha hasonulunk a többiekhez, ha 

nem hangoztatjuk a hitünket. Ez korábban, az ún. szocializmus ideje alatt különösen is jellemző volt. 

Ha jutni akartál valamire, hasznosabb volt, ha eltitkoltad a hitedet, ha nem jártál templomba, mert 

azzal veszélyeztetted volna az előmeneteledet. 

Az azonban az igazság, hogy a tagadásnak még ennél is 

mélyebb gyökerei vannak: visszanyúlnak egészen a 

teremtésig. Tagadás volt ugyanis az is, amikor ős-

szüleink Ádám és Éva nem hallgattak Isten óvó szavára 

a tiltott gyümölccsel kapcsolatban, hanem inkább hittek 

a kísértőnek és engedve testük vágyainak ettek belőle. 

Ekkor szakadt meg a háborítatlan szeretetkapcsolat 

Isten és ember között és az ember alapállása azóta Isten 

irányában a tagadás. 

Ebből a helyzetből nem is lenne kiút, ha nem épp a 

nagyhéten lennénk, vagy ha itt befejeződnének az 

események. 

Jézus Krisztus azonban nem engedetlen, Ő nem tagadta 

meg soha az Atyával való teljes egységét és 

maradéktalanul végrehajtja az Atya akaratát. Ezért tűri 

mindazt, ami rá vár még ezen a napon. Ő értünk 

szenved és értünk vállalja a kereszthalált is, mert csak 

ez a módja annak, hogy nekünk engedetlenségeinket, 

tagadásainkat megbocsássa Isten. 
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Mert Ő – ahogy az ige mondja: „halálra adatott bűneinkért, és feltámasztatott megigazulásunkért”. 

Azóta a nagyhét óta Isten mindenkinek bűnbocsánatot ad, aki hisz Jézus Krisztus bűnből szabadító 

halálában és új, tiszta, örök életet kap, aki hisz feltámadásában. 

Épp ez az óriási különbség Péter és Júdás esete között. Mindketten megtagadták Jézust, ebben 

egyformán viselkedtek. Mindketten meg is bánták tettüket. Amíg azonban Júdás a főpapoknál keresett 

feloldozást, akik nem tudtak és nem is akartak neki bocsánatot adni, addig Péter keserves sírása Jézus 

előtt zajlott, akinek van hatalma bűnöket megbocsátani. Péter is bocsánatot nyert és később hűséges 

szolgája lett Krisztusnak. 

De térjünk vissza még egy időre a főpap udvarába: tulajdonképpen hogy került ide Péter? Mit keres 

itt? Mikor Jézust elfogják a katonák – ahogy tegnap is hallottuk – szabad elvonulást kér tanítványai 

számára. Azok el is szélednek, ahogy Uruk azt előre jelezte. Péter azonban követi Őt és így kerül a 

csávába. Nem tudjuk pontosan, mit akart ott Péter, de azt tudjuk, hogy Jézus nem hívta őt oda. Saját 

konok feje után ment és meggondolatlanságának többszöri tagadás lett a következménye. 

Ebből is tanulhatunk: a mi dolgunk, hogy figyeljünk Isten szavára. Ma ezt a Bibliából ismerhetjük 

meg úgy, hogy a Szentlélek élővé teszi számunkra az ősi szöveget. Amit megértünk belőle, helyesen 

tesszük, ha megvalósítjuk az életünkben. Jól tesszük, ha ragaszkodunk Isten megismert akaratához és 

mindentől tartózkodunk, amitől óv az Úr, vagy amit kifejezetten megtilt. 

Péter tudhatta, hogy a főpap udvarában Jézus ellenségeit találja. Úgy gondolta, hogy elég erős ahhoz, 

hogy helyt tudjon állni közöttük, pedig erre is figyelmeztette őt az Úr: „a lélek ugyan kész, de a test 

erőtlen.” 

És még egy szót a kakasról. Jézus, mikor előző este elmondta Péternek, mi hogyan fog történni, nem 

véletlenül említette a kakasszót. Ez volt az, ami Pétert mintegy felébresztette, kiragadta őt az 

örvényből, ami egyre lejjebb akarta vinni az istentelenségbe. 

Isten számunkra is gondoskodik ilyen figyelmeztetésekről, hogy még idejében nemet tudjunk 

mondani a kísértésre, ami istentagadásra csábít. Jó figyelni ezekre és minél hamarabb „kiszállni” 

abból a folyamatból, amibe bele sem lett volna szabad kerülnünk. 

Isten minden gyermekének adta Igéjét és Szentlelkét. Lehetőségünk van arra, hogy kikerülve a 

csapdákat, megmaradjunk a keskeny úton és győzelmes hívő életet éljünk. Ne is mondjunk le erről 

soha, mert ez az Isten akarata. Ha azonban elestünk, letértünk az útról és ezt észrevettük, ne 

késlekedjünk ezt megvallani Istennek és megszabadulva a bűntől ismét az Ő szolgálatába állni. Isten 

segítsen ebben mindnyájunkat.  Ámen. 
 

Perjési Attila 2015. április 1.-én a tavaszi evangelizáció során elhangzott igehirdetése  

 

 

Te vagy a legnagyobb kertész 
  

Magocska voltam elbújva, 
valahol általad elszórva 
kerültem a fényt, 
az üdvözítőt, a reményt. 
 
Konok kemény magházzal, 
sodródtam a világgal. 
A magpáncélba bezárva, 
sötétben, a fényt kizárva 
 
De fényed kalapácsként, 
koppintott ajándékként. 
Megrepedt a csonthéj, 
és eltűnt, az örök sötét éj 

 
 Megviláglátott a kétezer éves igéd, 
mely, már engem is ápol, és véd, 
És új életet sarjadztál bennem, 
ápolsz, óvsz, azért, hogy növekedjem. 
  
Te vagy a legnagyobb kertész. 
A legnagyobb szívsebész 
A szívembe írod a üdvőzülés útját, 
Ápolod a beléd oltott örökéletek fáját. 
  
Köszönöm, hogy én is egy ága lehetek. 
Hogy a nagy gyülekezet tagja lehetek. 
Együtt hajladozva, átjár minket a szeretet. 
A viharral is dacolva susogjuk a dicső nevedet! 
 

Csaba Zoltán verse 
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Jézustól tanult imádság  
 

”Uram,taníts minket imádkozni…”(Lukács 11:1)   

A tanítványok hallották Jézust imádkozni , és ez arra indította őket, hogy ezt kérjék „Uram, taníts  

minket imádkozni!”  Nem valószínű,  hogy Jézus egy gépiesen ismételt imádságra akarta volna őket 

tanítani, hiszen csak nemrég mondta nekik: „Amikor pedig imádkoztok, ne szaporítsátok a szót, mint a 

pogányok , akik azt gondolják, hogy, bőbeszédűségükért hallgattatnak meg” (Máté 6:7). Válasza nem 

egy imádság-recept volt. Az  imádság erőteljes és hatékony alapelveire tanította őket. Nézzük meg, mi 

hogyan hasznosíthatjuk  ezeket. William Barkley mondta: „Az Úrtól tanult imádságnak két nagy része 

van:  az első Istent tiszteli, a második a mi javunkra van. Ha az első részt tiszteletben tartjuk, a 

második  rész garantált.” Az első rész így kezdődik :  „Mi Atyánk”. Az imádság Isten családja 

minden tagjának adatott együtt és személyenként is. Jézus többes számot használt, hogy jelezze, az 

imádság együttműködést kíván, másokkal együtt és másokért imádkozzunk, nem csak magunkért, és 

nem csak egyedül.  

Arra is tanít, hogy hatalmas erő van a közösen, egyetértésben mondott imádságban (ld Máté 18.19) 

Mielőtt bármit is kérnénk, el kell ismernünk Isten atyaságát, hiszen az imádság:  

a) kapcsolat kérdése. Beszélgetés  az Atya és gyermekei között. Kik az ő gyermekei?        Akik 

megváltattak egyszülött Fia vére által,és ezt hittel el is fogadták. A megváltás nyitja meg az utat 

ahhoz,hogy bizalommal jöhessünk Isten elé imádságban. Az imádság ugyanakkor:  

b) engedelmesség kérdése is. Jézus tanítványai megértették, hogy az Atya családfő, és ez hatalmat és 

tekintélyt jelent. Az imádság nem próbálkozás, hogy rávegyük Istent, értsen egyet a mi akaratunkkal, 

hanem önmagunk alárendelése az ő Igéjének és akaratának. Isten nem engedékeny szülő, aki 

elkényezteti gyermekeit –ígéreteit  viszont mindig megtartja. 

 

 „Járuljunk tehát bizalommal a kegyelem trónusához,hogy irgalmat nyerjünk, és kegyelmet 

találjunk,amikor segítségre van szükségünk”   

Amikor így imádkozol: „Mi Atyánk…” ez meghatározza minden más kapcsolatodat  is az életben.   

a) Meghatározza az anyagi világgal való kapcsolatodat. Ha Isten az Atyád, nem egy idegen vagy, 

hanem a világegyetem áldásainak örököse (ld.Zsoltárok 24:1). A világ szerinti értékítélettől  azonban 

óvakodj! „Ne szeressétek a világot, se azt, ami a világban van.  Ha valaki szereti a világot, nincs meg 

az Atya szeretete.” (1János 2:15). Semmi sem foglalhatja el Isten helyét!   

b) Meghatározza  másokkal való kapcsolatodat. Körülötted mindenki Isten teremtménye, ezért el kell 

fogadnod , szeretned és értékelned kell őket. Isten azt parancsolta, hogy úgy szeressük  

felebarátainkat, mint magunkat, tekintet nélkül bőrszínre, hitvallásra vagy más különbségre. Nem 

azért vagyunk, hogy versenyezzünk velük, vagy uralomra törekedjünk felettük kihasználva őket saját 

kedvünkre.  

c)  Meghatározza önmagaddal való kapcsolatodat. Isten azt mondja, hogy ő a te Atyád; micsoda alapot 

ad ez az önértékeléshez! Bármit mondtak is rád, vagy bármit tettek is veled a múltban, amitől  

alkalmatlannak  vagy kisebbrendűnek érzed magad, mégis felemelt fővel járhatsz. Nem egy senki 

vagy, ha egyszer Isten a gyermekének nevez.   

d)  Meghatározza  Istennel való kapcsolatodat. Jézussal való kapcsolatod miatt az Atya szeret és  

elfogad(ld. Efezus 1:4-6). Ugyanúgy szeret,ugyanúgy elfogad, ahogyan Jézust! „Akik pedig 

befogadták, azokat felhatalmazta arra, hogy Isten gyermekeivé legyenek;  mindazokat akik hisznek az 

ő nevében” (János 1:12). Nem kell többé félelemmel közeledned hozzá. Bizalommal fordulhatsz 

hozzá és elveheted, amit ő olyan készségesen ad. Vedd a kegyelmet, fogadd el a segítséget! 

„Járuljunk tehát bizalommal a kegyelem trónusához, hogy irgalmat nyerjünk, és kegyelmet találjunk, 

amikor segítségre van szükségünk.” (Zsidók 4:16).   

   

„Van-e számomra lehetetlen?” (Jeremiás 32:27) 

Ezek a szavak: „Mi Atyánk” (Máté 6:9), Isten feltétel nélküli szeretetére emlékeztetnek. Néztél 

már valaha beteg gyermek szemébe úgy, hogy szerettél volna rajta segíteni, de nem voltál rá képes? 

Az „aki a mennyekben vagy” Isten mindenható hatalmára emlékeztet. Ő képes mindarra, amire 

mi nem. „Én vagyok az Úr, minden élőnek az Istene. Van-e számomra lehetetlen?” (Jeremiás 32:27).  



11. oldal 

 

 

A költői kérdésre egyféle válasz létezik: „Nincs. Egyáltalán semmi sem lehetetlen számodra.” 

Teljesen megbízhatsz abban, hogy amit Isten szeretete diktál, azt mindenható hatalma meg is 

cselekszi. „Szenteltessék meg a te neved” (Máté 6:9) – ez megkülönbözteti Isten nevét és 

jellemét minden mástól. Az ógörögben használt „legyen megszentelt” kifejezés azt jelenti, hogy Isten 

más, semmihez sem hasonlítható, különleges, egyetlen. A mai korban, amikor a tekintélytisztelet 

kihalóban van, mert azzal le kellene mondanunk arról, hogy önmagunkat tartjuk fontosnak, Jézus így 

tanít imádkozni:  „M enn ye i  A t yán k ,  s eg í t s ,  ho g y m egad ju k  nek ed  é l e tü nk b en  az t  a  

h e l ye t ,  m e l ye t  S z en t  N ev ed  és  j e l l emed  m egé r dem el . ”  „Jöjjön el a te országod” 

(Máté 6:10). Jézus azért jött, hogy Isten országáról tanítson, ez volt a lényege örömüzenetének. 

A régi szövetség, melynek Ábrahám, Izsák, Jákób volt a részese, már a múlté. Ez az ország mindenkit 

magába foglal, aki Jézust Úrnak ismeri el. Az eljövendő királyság pedig az egész földre kiterjed majd, 

amikor Krisztus visszatér. Minden alkalommal, amikor alárendeled magad Isten akaratának, az ő 

országa működésbe lép. Hívőként az ő országának polgára vagy, Isten hatalma hozzáférhető 

számodra. „Legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is” (Máté 

6:10). A mennyben sohasem kérdőjelezik meg Isten akaratát. Így kellene ennek lennie a te életedben 

is. Jézus arra tanít, hogy imádkozzunk, és higgyük, hogy ami megtörténik a mennyben, az meg fog 

történni (általunk) itt a földön is. 

 

„A mi mindennapi kenyerünket add meg nekünk naponként” (Lukács 11:3) 

Az Úrtól tanult imádság második fele mindennapi gondjainkra vonatkozik: „A mi mindennapi 

kenyerünket add meg nekünk naponként” (Lukács 11:3). Atyád kész betölteni fizikai és 

lelki szükségleteidet. Azok a szavak, melyeket itt Jézus használt, a szó szerinti ételt jelentik. Istent 

sokkal jobban foglalkoztatják mindennapi életünk szükségei, mint minket. Ő ötezer éhes ember 

számára sokasított meg ételt; „… minden beteget meggyógyított” (Máté 8:16). A te szükségeidet is be 

akarja tölteni. „Ne aggódjatok tehát, és ne mondjátok: Mit együnk? – vagy: Mit igyunk? – vagy: Mit 

öltsünk magunkra?” (Máté 6:31). Isten a mi „kenyéradó gazdánk”, és ő minden nap friss kenyeret ad 

nekünk! Bízz hát benne a mai nap szükségeit illetően, holnap reggel pedig kelj fel, és tedd ugyanezt! 

„Bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk 

vétkezőknek” (Máté 6:12). Abban a pillanatban, amikor belépsz Isten jelenlétébe, ráébredsz 

bűnödre. A sátán pedig megpróbál majd kárhoztatni. Hogyan csinálja? Megpróbálja elérni, hogy 

kellemetlenül érezd magad Isten jelenlétében, mint akit nem fogadnak szívesen. De a sátán hazug. 

„Nincs… semmiféle kárhoztató ítélet azok ellen, akik a Krisztus Jézusban vannak” (Róma 8:1). Isten 

Lelke nem azért világít rá bűneidre, hogy elítéljen, hanem azért, hogy bűnbánatra és bűnvallásra 

indítson, hogy elnyerhesd Isten bocsánatát. Isten Igéje a bűn sokféle fajtájára rámutat, melyeket fel 

kell ismernünk. Van, amikor nem tesszük meg, amit kellene; van, amikor szándékosan áthágunk 

valamilyen szabályt; vannak nem szándékos, gyakran érzelmektől vezérelt botlásaink; van szándékos 

engedetlenség és lázadás; van olyan, hogy nem adjuk meg tartozásainkat; és vannak a mulasztási 

bűnök. Bármi is a bűnöd, abban a pillanatban, hogy megvallod azt, és kéred Isten bocsánatát, ő 

helyreállít (ld. 1János 1:9). 

„… el fogja készíteni a szabadulás útját…” (1Korinthus 10:13) 

„… miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek” (Máté 6:12). A 

megbocsátás nem egy lehetőség, hanem kötelezettség. Csak akkor kaphatjuk meg Isten bocsánatát, ha 

mi is megbocsátunk másoknak. Robert Louis Stevenson skót regényíró vallásos családban nőtt fel, 

akik rendszeresen imádkozták a Miatyánkot vacsora előtt. Egy este Stevenson felkelt az asztaltól, 

mielőtt még odaértek volna az imádságban ahhoz a részhez: „miképpen mi is megbocsátunk az 

ellenünk vétkezőknek”. Amikor megkérdezték, miért ment el, így felelt: „ma nem vagyok felkészülve 

arra, hogy ezt az imát elmondjam.” Elismerte, hogy nem tud megbocsátani, és tudta, hogy így nem 

kaphatja meg Isten bocsánatát sem. „Mert ha az embereknek megbocsátjátok vétkeiket, nektek is 

megbocsát mennyei Atyátok. Ha pedig nem bocsátotok meg az embereknek, Atyátok sem bocsátja meg 

a ti vétkeiteket.” (Máté 6:14–15). Nem számít, mekkora a vétek, melyet elkövettek ellened, Isten 

elvárja, hogy megbocsáss. 



12. oldal 

 

 

„… ne vígy minket kísértésbe” (Máté 6:13). Ez furcsának tűnik egy másik ige fényében: 

„Senki se mondja, amikor kísértésbe jut: az Isten kísért engem, mert az Isten a gonosztól nem 

kísérthető, és ő maga sem kísért senkit a gonosszal” (Jakab 1:13). William Barclay azt mondja, hogy a 

görög szó, amit mi kísértésnek fordítunk, inkább „próba”, mint az élet nehézségei, próbatételei. A 

szorongató helyzetekre utal. Egy sportoló mondhatja például edzőjének: „Kérlek, ne kényszeríts arra, 

ami már tűrőképességem határán túl van!” 

Ezzel a mondattal három dolgot ismerünk el: 

1) Emberek vagyunk, ezért határaink vannak, és sebezhetőek vagyunk. 

2) A megpróbáltatásainkat Isten felügyeli. 

3) Ő azt akarja, hogy ne próbálkozzunk egyedül, hanem kérjünk tőle segítséget. 

„Isten pedig hűséges, és nem hagy titeket erőtökön felül kísérteni; sőt a kísértéssel együtt el fogja 

készíteni a szabadulás útját is, hogy el bírjátok azt viselni” (1Korinthus 10:13). Ez nem csupán azt 

jelenti, hogy közbe fog avatkozni, hanem azt is, hogy a tapasztalatot felhasználja arra, hogy lélekben 

erősödj általa. 

 

„Szabadíts meg  a gonosztól…” (Máté 6:13)                                

 „Szabadíts meg a gonosztól” (Máté 6:13), a görög szövegben itt nem valami elvont gonoszság 

áll,hanem a személyes gonosz, tehát a sátán. Akkor hát félnünk kellene tőle? Nem, de riadó- 

készültségben kell lennünk haditerveivel szemben (ld. 1Péter 5:8-9). Ha nem vagyunk tudatában a 

veszélynek, és nem vesszük magunkra Isten fegyverzetét (ld. Efezus  6:10-18), azzal mi magunk 

idézzük elő a vereséget. Teljes fegyverzetben azonban nem kell félnünk a  sátántól:  „… mert nagyobb 

az, aki bennetek  van, mint az, aki a világban van” (1 János 4:4). Jézus garantálja a győzelmet, nem mi 

. A bennünk élő Szentlélek tesz képessé, hogy ellen  tudjunk állni az ördögnek. „Íme, hatalmat adtam 

nektek, hogy kígyókon, skorpiókon  tapodjatok, és az ellenség minden erején és hogy semmi se 

árthasson nektek” (Lukács 10:19). A gonosszal folytatott harcban ez az imádság aktiválja bennünk 

Isten erejét, aki „nagyobb” , ezért az ő erejével győzni tudunk. Továbbá, ha Isten Igéje tölti be 

szívünket és elménket, akkor képesek  vagyunk elutasítani a sátán kísértéseit, ahogyan Jézus  is tette a 

„m e g  v a n  i r v a ” (Máté 4:3-11) szavakkal. Isten Igéjének ereje legyőzte a sátánt, ez nálad is 

működni fog! „Mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké” Máté 6:13). 

Micsoda zárlat ez, az elismerés és dicsőítés szavaival! Nincs itt semmi bizonytalanság vagy 

visszavonhatóság. Ezek a szavak Dávid nagy dicsőítését tükrözik: „ T i e d ,  U r a m ,  a  n a g y s á g ,  a  

h a t a l o m  é s  a  f e n s é g , a  r a g y o g á s  é s  a  m é l t ó s á g ,  b i z o n y  m i n d e n ,  a m i  a  

m e n n y b e n  é s  a  f ö l d ö n  v a n !  T i e d ,  U r a m ,  a z  o r s z á g ,  m a g a s z t o s  v a g y  t e ,  

m i n d e n e k  f e j e ” (1Krónikák 29:11). Imáid minden bizonnyal hatásosak lesznek, ha hittel 

imádkozol ilyen nagy Istenhez. (Mai ige 2015. május) 

 

 
 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. 

 

 
 
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 

http://www.refbanhida.hu/


13. oldal 

 

Pintér Béla Dalszöveg 
 

Nézd, közeleg az éj, 
S nem tudod hol talál. 

A terveket már rég feladtad, 
Mikkel kérkedőn, büszkén elindultál. 

 

Nézd, hív a messzeség! 
Célod régen nincsen már. 
Emlékek élnek szívedben. 

Látod magad előtt az atyai ház falát. 
 

Az éj csendesen leszáll, 
S te úgy kiáltanál. 

Jól tudod, úgy sincs kinek. 
Hisz régen elhagyott már minden jó barát. 

 

Csak nézd, hív a messzeség! 
Célod régen nincsen már. 

Csak várod, hogy feltűnjön a fény, 
Amit hajdan láttál, az atyai ház falán. 

 

Refr.: 
A mennyben fent számítanak rád. 

Az Atya a kapuban várja tékozló fiát. 
Kapsz új ruhát, és gyűrűt az ujjadra. 
Isten vár, Ő soha fel nem adja. (2x) 

 

Azt mondod ez nem érdekel. 
Nem a te világod, hívő nem leszel. 
Nem kell, hogy neked papoljanak, 

mindent megoldasz egymagad. 
S közben nem látod, hogy elestél, 

és nincs erőd, hogy fölkeljél. 
A szívedben nincs békesség, 

mióta otthonról eljöttél. 
 

Fent várnak rád... 
refr. (2x) 

Ő soha fel nem adja. 

 

 

Add nekem a te szívedet! 

Adjad, fiam, a te szívedet nékem… (Példabeszédek 

23,26) 

Emlékszel arra a pillanatra, amikor menyasszonyod 

kezét megkérted? Sokaknál ez már régen volt, de azt 

a pillanatot valószínűleg nem felejted el, amikor 

megmondtad annak, akit szerettél, hogy mi tölti be a 

szívedet, és kérted, ossza meg veled az életét. 

Tegyük fel, hogy körülbelül így válaszolt volna: 

„Igen, megpróbálom. Én szeretnék veled élni és 

küzdeni, s a magunk és gyermekeink számára 

mindent olyan jól végezni, amennyire erre képes 

vagyok. De kezdettől fogva légy tisztában azzal, 

hogy mást szeretek. Nélküle nem tudok élni." Mit 

szóltál volna, ha ilyen választ kaptál volna? 

Bizonyára elállt volna a lélegzeted, és mikor szóhoz 

jutottál, körülbelül ezt mondtad volna: „Nem az a 

szándékom, hogy házvezetőnőt vegyek magamnak. 

Arra kérlek, légy a feleségem. Nem a segítségedet, 

hanem a szívedet kérem, mint ahogy én is a szívemet 

adtam neked." A mennyei Vőlegény sokszor kap 

ilyen választ, amikor szegény és bűnös földi 

menyasszonyát meg akarja nyerni. Sokan így 

válaszolnak: „Igen, én neked akarok szolgálni. 

Templomba akarok járni, a Bibliát olvasni és a 

gyülekezeti munkában is részt akarok venni. Ezeket 

valóban meg szeretném tenni, amilyen jól csak 

tudom. De - bocsáss meg, - én a világot szeretem, és 

nem tudom elképzelni, hogyan élhetnék úgy, hogy ne 

szerethessem azt. De ez ne nyugtalanítson. Semmit 

sem fogok elmulasztani abból, amit tőlem 

megkívánsz. És ha megfeledkeznék róla, csak mondd 

meg nekem és akkor mindjárt komolyabban veszem a 

vallást." Igen, így válaszolnak neki nemzedékről 

nemzedékre, és még azt is gondolják, hogy ez az 

"értelmes" istentisztelet. De a mennyei Vőlegény 

nem kér téged sem erkölcsi teljesítményekre, sem 

vallásos kiszolgálásra, vagy egyéb szertartásokra. 

Csak egyetlen dolgot kér tőled: Add nekem a te 

szívedet! 

Ha Isten nem kapja meg a szívünket, akkor nincs 

szüksége a mi vallásos szertartásainkra és vasárnapi 

erőltetett templomba járásunkra, imádságainkra sem. 

De ha megkapja szívünket, akkor mindent értékel, 

amit érte vagy embertársainkért teszünk, mert akkor 

mindez a szeretet szabad akaratából és hálából 

történik. (Prókai Á.) 

 

 

 



14. oldal 

 

Egymás terhét hordozzátok: így teljesítitek a Krisztus 

törvényét. (Gal 6,2) 

 

Hisszük-e azt, hogy Jézus valóban át tud, és át is akar 

venni sok terhet a vállunkról? Mert ennyiben vagyunk 

mások, mint a világ, mint azok, akik nem ismerik 

Jézust, és a terhek súlyának következményei 

fásultságba, depresszióba és reménytelenségbe taszítják 

őket. Az Úr Jézus Krisztust ismerő és benne bízóknak 

nem juthat el idáig az életük, mert ha hozzá fordulnak, 

Ő nem küldi el őket. Jézus nem mondja azt, amit sok 

ember, hogy hagyjál békén, ez nem az én ügyem, oldd meg magad, rám ne számíts, van bajom nekem 

is bőven.  

Hanem Ő azzal bíztat: ott vagyok melletted, átveszem a terheidet, megerősítem az életedet, csak 

bízzál bennem. Igen, ez valóság a hívő ember életében! Valóság az én életemben is, és tudom, hogy 

valóság sokaknak az életében. Pedig kívülről nézve rengeteg terhet hordoznak, – de nem egyedül, 

hanem Jézussal! Valóság a hívő ember életében, hogy számára nincs hordozhatatlan teher. Nincs 

olyan, amit Jézussal együtt ne tudnék vinni, amihez elég erőt ne tudna adni, aminek a hordozása 

közben Ő ne tudna a szívemben békességet teremteni. Mert nem én vagyok az erős, hanem Ő, aki 

minden létező és emberre nehezedő teher súlyát átélte és elszenvedte már értem és helyettem a 

Gecsemáné-kertben és a golgotai kereszten. Ő az erős, akit nem tudott a sátán sem úgy megterhelni, 

hogy ne tudta volna kimondani, hogy „ne az én akaratom legyen meg, hanem az én mennyei Atyámé". 

Ő az erős, aki még a halál súlyát is magára vette, de harmadnapra már nem volt a halálnak hatalma 

felette. Ő az erős, és nekem ilyen erős segítségem van: hordozom a magam terhét, de ebben nem 

vagyok egyedül, Jézus segít hordozni minden terhem! Aki saját maga megtapasztalta, hogy Jézus 

olyan terheket vehet el az életéről, amelyeket nem is gondolt volna, az felszabadul arra is, hogy ezt a 

lehetőséget másoknak is továbbadja. A hívő, és Krisztus erejében bízó ember még ahhoz is kaphat 

erőt, hogy a maga terhe hordozása mellett a másik ember életére nézve is áldássá legyen, hogy mások 

felé megélje a Krisztus törvényét, vagyis a szeretetet. Ami nem azt jelenti, hogy én elmondhatom 

magamról: nem haragszom senkire, és úgy általában szeretem az embereket. Hanem szeretni azt 

jelenti, hogy a másikat magam elé helyezni, a másikat szeretetben megelőzni, a másikért cselekedni, a 

másikért élni, a másik terhét felvenni és hordozni. Ezt a szeretetet nem a másik ember, a szeretet 

tárgya ébreszti fel bennem, hanem Isten irántam való szeretete, amikor megismertem, hogy 

érdemtelenül mit tett értem Krisztus által a kereszten. Ezért lehet, hogy meg sem érdemli a másik, 

lehet, hogy sohasem fogja viszonozni, vagy észre sem veszi, hogy segítek neki, de mégis megteszem, 

Krisztus szeretete erre ösztönöz engem. És mert tudom, hogy Krisztus nélkül – aki az emberi 

kapcsolatokat is felhasználja a teherhordozás megkönnyítésére –, már régen összeroppant volna az 

életem, ez a szeretet hajt, ösztönöz és ad erőt ahhoz, hogy mások terhét én is hordozzam, mások 

válláról a súlyt szeretettel és viszonzást sem várva leemeljem. (Napi ige és gondolat) 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ez az öregség: 

Több békesség, több csendesség, 

több imádság, több bölcsesség, 

megbocsátó, szíves készség . 

Külső ember vénülése, 

Belső ember épülése, 

Isten elé készülése, 

Boldog haza érkezése. 

 

 



15. oldal 

 

 
Gyermekek - fiatalok, most a Ti oldalaitok következnek! 

 

Korán jött az őszi alkonyat. Mire nagyapa kifogta kocsija elől a lovakat és lecsutakolva az istállóba 

vezette őket, szinte teljesen sötét lett. Unokája, Ferkó, már ott türelmetlenkedett az istálló ajtajában. 

Szép csillagos este volt. Ilyenkor mindig csillaglesre indult nagyapa és unokája. Különös örömet 

jelentett számukra a csillagok nézése. 

- Mondd csak, nagyapa, tényleg igaz, amit a múltkor mondtál: minden embernek van külön, saját 

csillaga? 

- De még mennyire - válaszolt hamiskás mosollyal nagyapa-, ám csak annak a csillaga ragyog oly 

fényesen ott fenn az égen, aki itt a földön is sugárzó életet élt, és fényt árasztott maga körül. 

- Fényt árasztani ? Úgy mint a szentjánosbogarak ? - csodálkozott az unoka. 

- Nem egészen. Az ember tettei által válhat sugárzóvá, azzal, 

hogy másokat is hasonló cselekedetekre ösztönöz. Tudod, 

Ferkó, csillagnak lenni az Isten egén, ez a legnagyszerűbb dolog 

ezen a teremtett világon. A csillagok nappal magukba szívják a 

nap fényét, melegét, hogy aztán éjszaka kicsiny mécsesekként 

mindet a földre szórják. 

Tulajdonképpen nekünk, embereknek is hasonló a dolgunk: 

Isten fényét felragyogtatni földi életünk során. 

Míg nagyapa beszélt, tekintete izzott; mint a parázs, mintha két 

fénylő csillag ült volna szemében. Aztán hirtelen elhallgatott - 

most egész másra gondolt-, megfogta unokája kezét és 

csendesen csak ennyit mondott: 

- Gyere, induljunk, hideg már az este. 

Már jó ideje egyre rövidebbek lettek ezek az esti séták. 

Valahányszor Ferkó ezt megjegyezte, a válasz mindig így hangzott: 

- Hiába, egyre fáradtabbak a lovak, már nem úgy húzzák a kocsit, mint régen. 

Egyszer aztán nagyapa szokatlanul korán jött haza. Még a lovak csutakolása is elmaradt, pedig erre 

Ferkó emlékezete óta nem volt példa. Az alkony nagyapát már az ágyban találta. Arca lázban égett, 

szemei fényesen ragyogtak. Hamarosan megérkezett az orvos is, őt követte a tisztelendő úr. Nagyanya 

gyertyát gyújtott, mindenki csendben suttogott. Amikor a tisztelendő úr is elment, Ferkó észrevétlenül 

besurrant a szobába és az ágy szélére telepedett. 

- Nagyapa, mi lesz a csillagokkal ? 

- Én már csak egy karnyújtásnyira vagyok tőlük. De hadd lám, tudod-e még, hogy mi a csillag dolga ? 

- kérdezte suttogó hangon nagyapa. 

- Hogy magába szívja a nap fényét és éjszaka a földre szórja. 

- És az emberé ? 

- Hogy Isten szeretetét szívja magába, és mint égen a csillag, itt a földön mások felé sugározza. 

- Úgy van. Látom, jól megtanultad. Ne feledd sohasem! Minden ember Isten csillaga. Úgy élj itt a 

földön, hogy egyszer majd az örökkévalóság egén ragyoghass - hangzott nagyapa utolsó tanítása a 

csillagokról . 

Azzal lehunyta szemét és elaludt. Hajnalban már nem kelt fel, hogy friss abrakot tegyen lovai elé, s 

közben megbámulja a csillagokat. Csak aludt, aludt... végtelen álomba merülten; csendben, békén, 

csillagmosollyal az arcán. 

Ferkó szívén átsuhant a keserű fájdalom. Hosszú hetekig nem találta helyét. De aztán újra eszébe 

jutottak a csillagok és nagyapa szavai. Most már az ő csillaga is ott fenn ragyog, a földről égi pályára 

lépve. 

Felnézett a csillagos égboltra. Néhány pillanatig kétségbeesetten keresgélt, már-már sírásra görbülő 

szájjal. Egyszer csak meglelte, amit keresett. Rátalált nagyapa csillagára, közvetlenül a Göncölszekér 

felett: ott ült a bakon, ostorral kezében... 
 
 
 



16. oldal 

 

 

"Uram… Adj eredményt még ma!” (1Mózes 24:12)  

 

Elgondolkodtál már valaha azon, hogy vajon mit gondol Isten a 

munkádról? Legyen a feladatod akár a tanulás, akár részidős 

vagy teljes idejű munka, bizonyára a gondolataid jelentős részét 

leköti. Pál egyértelmű útmutatást ad arra vonatkozóan, hogyan 

éljünk: „amit tesztek, jó lélekkel végezzétek úgy, mint az 

Úrnak, és nem úgy, mint az embereknek” (Kolossé 3:23). Ma 

megnézzük, milyen az, amikor a munka nehezen megy, vagy 

amikor nem igazán akarod úgy tenni, mintha Istennek 

dolgoznál. Hallottál valaha Eliézerről? A Teremtés könyvében 

(1Mózes) Ábrahám megbízta, hogy hozzon feleséget fiának, 

Izsáknak. Elég fura feladat feleséget keresni a főnököd fiának. 

Ráadásul nem éppen egyszerű dolog, mondhatni, a semmiből kellett kezdenie. Épp ezért tanulhatunk 

egy nagy dolgot Eliézertől: az, hogy neked kell elvégezned egy feladatot, nem jelenti azt, hogy nem 

hívhatod Istent segítségül. A mai ige egy idézet, Eliézer így imádkozott sikerért. Isten segítségét kérni 

egy rövid fohászban, sohasem rossz dolog. Arra viszont figyelj oda, nehogy a siker váljon isteneddé! 

Ha minden napodat azzal kezded, hogy „majd én megmutatom, hogy én vagyok a legjobb”, akkor meg 

kell találnod a módját, hogy a siker-bálványt letaszítsd a trónjáról! 

Isten azt akarja, hogy kiaknázd a benned rejlő lehetőségeket. Sejtelmed sincs, mi lehet az, vagy hogy 

néz ki? Talán túl nagy rajtad emiatt a nyomás? Akkor olvasd el Eliézer teljes sikertörténetét! 

 

 

„Aki tehát tudna jót tenni, de nem teszi: bűne az annak.” (Jakab 4:17)  

 

Egy halom időt töltünk a gyülekezetben, az ifjúsági 

csoportban, a házi csoportban, a Tini Mai Igében arról 

beszélve, hogy Istent azzal tiszteljük, ha nem a rosszat 

választjuk. Ha rosszat teszünk, az akadályoz abban, 

hogy jobban megismerjük Istent. Jézus azonban másra 

is odafigyelt: a jóra, amit nem teszünk meg. Ez 

meglehetősen kényes téma, Jézus mégsem kerülte ki. 

A talentumát elásó szolga (ld. Máté 25:14–30) és a 

terméketlen fügefa (ld. Márk 11:13–14,20–21) példák 

arra, hogy Jézus elítéli a halogatást, a lustaságot, a 

kelletlenséget és hasonlókat. Tudod mit? Ezek 

bennünk is ott rejlenek. Hányszor kaptad már magad 

azon, hogy a hasznos idődet hírfolyam nézegetéssel ütötted el, nem is emlékezve, hogy eredetileg 

miért is léptél be a Facebookra. Úgy hiszem, mindnyájunkkal történt már hasonló, és ha ez igaz, akkor 

elég valószínű, hogy hajlamosak vagyunk nagyobb mérvű lustaságra is. 

Ugye még te sem vagy teljesen tökéletes, és még jobban meg kell ismerned Istent? Ahhoz pedig, hogy 

mélyebb lelki életünk legyen, a legjobb módszer, ha keressük az alkalmakat mások szolgálatára, 

méghozzá nem sokat tanakodva rajta, hanem egyenesen nekikezdve. (Most aggódsz, mert rájöttél, 

hogy nem nagyon szoktál ilyesmit tenni? Az üdvösség nem a jócselekedeteiden múlik, de 

mindenféleképpen itt az ideje meggondolni, hogy miben kell fejlődnöd.) 

 

Ma valahányszor felmész a Facebookra, keress valakit, akit megdicsérhetsz! Más módot is kereshetsz 

arra, hogy valakinek vidámabbá tedd a napját!  

 

 
 

 


