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„...mindnyájan egyféleképpen szóljatok, és ne legyenek közöttetek szakadások, hanem 
ugyanazzal a meggyőződéssel igazodjatok egymáshoz.” 

1Kor. 1,10 
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"Mi másból tudnánk meg, hogy én és a te néped elnyertük 
jóindulatodat, ha nem abból, hogy velünk jössz? Ez 
különböztet meg engem és a te népedet minden más néptől a 
föld színén." 

I. Mózes 34,15 

  



 

 

 

 

 

,,Köszönjük Tenéked, Istenünk, hogy élünk! 

Hogy annyi vész után Te vagy menedékünk. 

Nem is lehet nagyobb boldogságunk nekünk, 

Mint hogy velünk járva vigyázod életünk. 

 

Milyen nagy kegyelem, hogy ily jó vagy hozzánk, 

Hogy a baj idején felénk fordul orcád. 

Megadod áldásod, a napi kenyerünk, 

Megáldod a munkás, kérges két tenyerünk... 

 

Megáldod a vetést, hogy nőjön kalászba. 

Benned veti hitét az özvegy és árva. 

Benned hisz a szegény, megalázva magát, 

Néked ragyogtatja az éj sok csillagát. 

 

Boldogan mondjuk el és dicsérünk Téged: 

Nyugodt az életünk, Lelked megbékéltet. 

Miért is csüggednénk, inkább hálát adunk 

Hisz Véled a rossztól csak megszabadulunk. 

 

Nem jöhet oly veszély, hogy ne segíts rajtunk, 

Ne is maradjon hát soha néma ajkunk. 

Hirdessük szerteszét: csodás, szent reménység, 

Hogyha Benned hiszünk, eloszlik a kétség. 

 

Csak a hit marad meg s a szeretet éltet, 

Mely nélkül sohasem láthatunk meg Téged. 

Köszönjük, ó, Urunk, hogy reánk gondolva 

Eljuttatsz egykoron dicső országodba! 

 

Fel, fel ti boldogok, akik hisztek Benne! 

Ne legyen közöttünk, ki hálás ne lenne! 

Mert irgalma örök, megtartása csodás, 

Zengjük mindnyájan ma a hála himnuszát!" 

  



                         

- A Női kör csendes napjai - 
Június a nyári évszak kapuja, amelyen át egy 

másik világba lépünk. Egy fényesebb, 

melegebb, közvetlenebb, tágasabb világ vár 

ránk. Az iskolákban kicsengetnek, a 

gyülekezetekben pedig „becsengetnek”. 

Megkezdődnek a hittan táborok, nyári csendes 

napok, alkalomzáró hetek. Minden korosztály 

útra kél, hogy megtegye: Istent, és önmagát 

kereső lélekútját. Meglelje a megérdemelt 

pihenés önfeledt óráit, és, hogy megtapasztalja, 

hogy mennyire szükség van a lelki vakációra! 

Kibeszélni, elmondani, vagy megismerni a 

mellettünk ülő testvért, együtt főzőcskézni, 

kirándulni, esti sétázni, eszme-cserét folytatni, 

és közösen hálát adni a sok jóért, amit 

tartogatnak ezek az értékes nyári napok. Ezekért 

mind, és még sok más Isten által felkínált 

kincsért június utolsó napjaiban újra útra kelt 

gyülekezetünk női köre is. 19-en bátorodtunk fel 

arra, hogy hazánk legmesszebb eső helységébe 

Vas megye csücskébe az osztrák határt súrolva 

/4 óra utazással tarkítva/megérkezzünk Csödére. 

A városi dübörgés, a mindennapok ritmusa itt 

más jelentést kapott. Csöde sűrű erdőkkel, 

kacskaringós hegyi utakkal, váratlanul 

felbukkanó őzikékkel, sárga búzamezőkkel, 

napsütötte, rendbe öltözött kisfalvakkal körbe 

kerített kicsike zsákfalu. Nincs boltja, kocsmája, 

óvodája, iskolája, de még ifjúsága sem. /2 

gyerek él a faluban./ De! Van kb. 15 háza, sok-

sok cseresznyefája, földet, birtokokat művelő 

érett korú lakossága, akik békés portáik körül 

rendületlenül tették dolgukat! Dolgos, munkás 

kezeik mellett felfigyeltek ránk, és mosolygós, 

szívélyes, beszélgetésekre nyitott „ráérő” 

emberekkel találkoztunk. E kicsinyke őrségi 

faluba csak a turisták jövése-menése hoz színt, 

lendületet. Ja! És mi 19-en, mert 4 autóval, és 

egy utánfutós kisbusszal, zajszintet 

teremtettünk, és életet, pesti ritmust leheltünk a 

falu egyetlen utcájába. Kellemes meglepetés 

volt mikor megláthattuk, hogy milyen 

kényelmes, ékes rendben tartott fogadóba fogjuk 

eltölteni csendes napjainkat. Nagy kertje, 

terasza, nappalija sok közös étkezésnek, 

beszélgetésnek volt színtere. Étkezés, mint 

fogalom, na, ez az!- amit végképp nem 

hagyhatok szó nélkül. Külön említést érdemel 

Trizner és Gál Marika ötcsillagos menüsora, 

mely minden étterem étlapján megállta volna a 

helyét. Itt köszönöm meg nekik a többiek 

nevében is, hogy minden nap lehasítottak egy bő 

szeletet a pihenésükből, hogy csodás 

gasztronómiai élvezetekkel örvendeztessék meg 

korgó gyomrainkat. Köszönjük, hogy 

bevásároltak, szervezkedtek, pakoltak, és 

hetekkel előtte már leutaztak és átgondolták a 

főzés körüli tennivalókat. Kimagasló és 

fáradságos szolgálatukért kérjük Isten gazdag 

áldását további szolgálatukra, és életükre. A 

megtervezett menüsor mellé még váratlan 

meglepetések is adódtak pl. sült keszeg, házi 

rétes. Igen, igen! Felmerül a kérdés, hogy ez 

most gasztronómia tábor vagy csendes hét?! 

Egy biztos egyik sem zárja ki a másikat, csodás 

párosítás, mert a test- és a lélek mindig éhes! 

Szóval egyik nőtestvérünket lekísérte a férje, aki 

a közeli horgásztavaknál is elidőzött. Addig-

addig míg horogra nem akadt egy nagy hálónyi 

keszeg! Így aztán halpucolás rejtelmei után, 

paprikás lisztben kisült hal is a tányérunkra 

kerülhetett. Na! És az őrségi rétes 

„kalandunkat” se hagyjam ki! Jó ötlet volt, hogy 

meghívtak a faluból egy rétes készítő asszonyt, 

aki megmutatta, és egyben be is vonta az 

érdeklődő nőtagjainkat a nyúlós rétestészta 

titkaiba. Így történt, hogy egy egész délután 

húztuk, nyújtottuk, töltöttük a több íz variációs 

rétestésztát. Katona Eszter gazdag 

fotósorozatával tudnánk bizonyítani, hogy ékes 

rendbe sorakoztak a tepsik, hogy mielőbb 

kisülhessenek és felkínálhassák magukat. 



„Jövel Jézus légy közöttünk, áld meg, amit adtál 

nékünk!” Hát igen a mi Atyánk gazdagon 

megáldott minket étellel, de most azért rátérnék 

arra is, hogy ezekben a napokban azért más is 

történt az evésen kívül. Pl. egészséges reggeli 

tornagyakorlatokkal élesztgettük a bőséges 

ételektől, pihenéstől megfáradt tagjainkat. 

Árnyat adó fenyőfák tövében mozgathattuk meg 

minden testrészünket, hogy jól rákészülhessünk 

az új nap kihívásaira. Köszönet ezért Pásztor 

Sacinak. Délelőtti áhítatokat Katona Eszter 

tartotta. Alapos felkészültségéért, átfogó, 

gyakorlati példákba ültetett ismereteiért hálásak 

vagyunk neki. Óvodánkban gyakran elhangzott 

verssel tudnám érzékeltetni, hogy miről is 

beszélt a délelőtti alkalmakon. 

„A Biblia Isten szava, emberekkel leíratta. 

Ami benne van, egy sem mese. 

Igaz történetekkel van tele!” 

Kérdések merültek fel melyekre alkalomról-

alkalomra kutattuk, kerestük a választ: Létezik-e 

Isten? Honnan tudom, hogy milyen Ő? Elmond-

e magáról mindent? Kinek milyen istenképe 

van? Milyen vágyat tudunk ébreszteni az 

emberekben, hogy megismerjék az Urat? Jó volt 

a szíveinkbe elhelyezni azt a fontos üzenetet, 

hogy a Biblia bizonyosságot ad, nem ködösít, 

nem beszél mellé, nem változik napról-napra. 

Biztos alapokon áll az, aki onnan meríti erejét. 

Áldott dolog, ha ebből gyökeredzik a hitünk. 

Mindenki kapaszkodója lehet, segít megállni 

élethelyzeteinkben, napi küzdelmeinkben. 

Nyüzsgő feladataink mellett nagyon nehéz 

megtalálni a Bibliaolvasásra a napi időt. 

Megérteni, boncolgatni még nehezebb. Tény, 

hogy időbe, energiába telik mire „belenövünk” 

az igetanulmányozásba, de egy biztos Isten 

mindig megáldja, ha időt fordítunk az Ő szent 

igéjének tanulmányozására. Akik pedig úgy 

gondolják, hogy az ő kapaszkodójuk az 

ezoterika, jógák széles tára, horoszkópok 

üzenetei, a jóslások, vagy a divatos hirtelen 

felbukkanó vallások akkor nekik igazán 

szükségük van a Biblia útmutatására. Arra, hogy 

megértsék, és sokszor elolvassák azt a fontos 

bibliai üzenetet, hogy ”ne legyenek neked 

idegen Isteneid.” Lelki tisztaságot, békességet 

adni, és kapni helyes Istenképet keresni együtt 

közösségben, gyülekezetben Bibliára 

támaszkodva lehet, hiszen a hit hallásból van! 

Eszter kihangsúlyozta, hogy legyen fontos az az 

igényem, hogy kezembe vegyem a gyógyító 

igét. Naponta!!! Akarjam megérteni, ízekre 

szedni üzeneteit, mert ami benne van bizony egy 

sem mese! Valódi tartalmát pedig éljük meg a 

hétköznapokban, és a még rendelkezésemre álló 

időben akarjam folyamatosan megismerni a 

Mesterem akaratát. Ezen gondolatok 

szövögetésével, és sok-sok beszélgetéssel teltek 

el a délelőttjeink.  

Az estéket pedig felosztottuk magunk között így 

minden este más megközelítésben hallgathattuk, 

hogy kinek mit jelent egy-egy bibliai történet. 

József története csodás új megvilágítást kapott. 

Pl. szoktunk-e árulkodni mi felnőttek - és azt 

hogyan, milyen céllal tesszük? Egy másik este a 

szavaink teremtő erejéről, berögzült 

elszólásainkról, és azok következményeiről 

beszélgettünk. Majd Szilasi Irénke áhítata az 

Apcsel.16,1-10 szakasza is gondolatokat 

ébresztett bennünk. Van, hogy én tervezek, és 

Isten végez. Vagy: kész terveim vannak az 

életemre, aktuális ügyeimre, de vigyázat, mert a 

Teremtő Istenemnek is vannak felőlem 

elképzelései. Időben, térben kész vannak az Ő 

elgondolásai - tehát adjam át neki a 

gondolataimat, ügyeimet. Ne akarjak Istent 

„játszani”, Ő majd lejátssza helyettem az életem 

nagy meccseit. Nekem csak egy dolgom van, 

figyelni rá, és engedelmeskedni az Ő igéjének. 

Tartalommal megtöltött napjainkból nem 

hiányzott a csodás környék felfedezése. Így 

napról-napra autóba ültünk, és kb. 30 km-es 

körzetben körbe kirándultuk a tájat. 

Templomok, tavak, fazekas házak, nyüzsgő 

őrségi vásár, kallódó cseresznyefák, fagyizók 

mind-mind fontos célpontjai voltak a délutáni 

pihenéseinknek. Hiszem, hogy 

mindannyiunknak a feltöltekezés, a 

kikapcsolódás napjai voltak ezek. Jó volt együtt 



lenni, új arcokra, nyitott szívekre figyelni. Isten 

elvitt minket egy olyan csoda helyre ahol a 

csend és az Ő igéje dupla jelentést kaphatott. 

Kikapcsolhattunk, kikapcsolódhattunk, 

feltöltekezhettünk, épülhettünk; egymásra és 

magunkra is duplán figyelhettünk.   

Én csak egy vagyok a 19 nőből, aki leírta 

érzéseit, megtapasztalásait, de egy biztos, még 

18 nőtársam van, akiket ha megkérdeznénk, 

csak hálát tudna adni ezekért a napokért.  

Mennyei Atyám! Fogadd köszönetünket és 

hálánkat azért, hogy a lüktető, sűrű napjainkból 

egy hétre kiléphettünk. Nagyon jó volt az Őrség 

távoli szegletéből feltöltekezni.  Köszönjük Neked, 

ahogy elkészítetted nekünk a tartalmas lelki 

alkalmakat, a legjobbkor felajánlott kisbuszt, a 

testvéreket, akik talentumaikkal, értékes 

szolgálataikkal megszínesítették a Csödén eltöltött 

napokat. Legyen áldott a neved, mert ennek a 

hétnek Te voltál a legnagyobb szervezője! Ámen!  

Kedves Testvérem! Ha kedvet kaptál, és 

szeretnél, jövő júniusban velünk tartani akkor 

hívogatunk a pénteki dolgozó nők Bibliaórájára 

a lelkészlakásba. Tea, süti mellett, ott tartjuk 

lelkünk épülésének alkalmait, melyek mindig 

megerősítésül szolgálnak, hogy nagyon jó dolog 

egymás hite által épülni. Ha pedig már 

nagymama vagy, csatlakozz a szerda 9-kor 

kezdődő nagymama körhöz. Igen, így együtt ez 

a két generáció a gyülekezetünk Női köre! 

Jövőre már nem Csödére megyünk, hanem 

máshová ahol biztos vagyok benne, hogy újabb 

színes alkalmak, kirándulásra hívogató tájak 

várnak ránk. Szeretettel várunk, csatlakozz te is!  

                Mészáros Kati  

2015. Június                                                            

 

 

    Füle Lajos: 

 Nyereség 

Biztos, hogy ami fénylik, mind arany? 

Annak van többje, kinek „többje” van? 

Vajon a soknál nem több az elég? 

Használ-e annak bármi nyereség, 

aki lelkében kárt vall? Ez a tét. 

Az istenfélelem a nyereség. 

  



 

 

 

Füzesi Botond: 

Kisorosziban jártunk a Timo ifis csoporttal, ahova szép számmal összegyűltünk. A szervezés 

során-, hogy egy kis különlegességet vigyünk az eseménybe, - gondoltuk meghívunk egy 

vendégelőadót, így esett a választás Kozák Péter doktorandusz testvérünkre, aki örömmel tett 

eleget a felkérésünknek. Maga a helyszín mindannyiunk számára lenyűgöző volt, hiszen 

Kisoroszi a Szentendrei-sziget csúcsánál található, és a Dunakanyar talán legszebb 

szakaszánál helyezkedik el. Sziget jellegéből adódóan kissé nehézkes a megközelítése, de 

közvetlenül Kisorosziból, méghozzá a szálláshelyünkhöz meglepően közel a Visegrádi révnél 

egy komp segíti az átkelést az utasoknak. Baloldalánál a Visegrádi-hegység emelkedik 

dominánsan a magasba, amely számos kirándulóhellyel szolgál az oda ellátogatóknak. Az 

egyik napon éltünk is a lehetőséggel, és célba vettük a Bob-pályát, amely igen komoly 

forgalommal rendelkezik, mint ahogy azt tapasztalhattuk is. Megérkezésünkkor, hétfőn kissé 

felhős volt az idő, de maga a levegő hőmérséklete kifogástalannak bizonyult egy kis 

fürdőzésre, így felkerekedtünk és ellátogattunk a Sziget-csúcshoz - azaz a Szentendrei-sziget 

csúcsához-, melynél egy kifejezetten népszerű, és ajánlott szabad strand biztosította, biztosítja 

a felüdülést, és kikapcsolódást az úszni, pihenni vágyóknak. Más napokon a sok játék, 

szórakozás, filmnézés, beszélgetés volt a jellemző, majd hazafele jövet a Leányfalui strandon 

töltöttünk el egy délutánt, estére pedig Istennek hála már épségben haza is érkezhettünk. A 

tábor témája Jézus követése volt, hogy mit jelent Jézust követni a mindennapokban, a 

munkahelyen, a párkapcsolatban, mivel jár mindez, mikkel számolhat az ember. Az előadások 

után a gondolatok csak jöttek-mentek, mindenki érintettnek érezte magát a témában, ami 

persze jó volt, hiszen közben egymást is jobban megismertük. A tábor végére így azt hiszem 

mindannyian magunkkal vihettük a csodás élményeket, és ami a legtöbb: gazdagodhattunk az 

Úrnak ismeretében. 

Horváth Andrea: 

A nyarat és az azzal érkező nagy hőséget megelőző időben született meg az ötlet, hogy a 

Timo-ifi együtt töltsön egy hetet a nyáron. Füzesi Boti vezetésével megindultak a szervezési 

munkálatok. Ebben hatalmas segítségünk volt Judit néni –Boti édesanyja -, az ő ajánlásával 

válhatott Kisoroszi az ifjúság célpontjává. A tábor augusztus 17-től 21-éig tartott, a Kisoroszi 

gyülekezeti ház melegében.  

A gyülekezeti ház, amely befogadott minket, nagyon jól felszerelt, a szobák kényelmesek és 

világosak. A helyi lelkész kedves volt, szeretettel fogadott bennünket és körbe vezetett minket 

a házban.  

Csoportunk hamar feltérképezte a környéket, és az első nap után már kialakult napi rendünk 

volt. A nap első felében igei alkalmaink voltak a reggeli után, melyekre Kozák Péter készült 

témákkal. Érkezésünk napján, egy felvezető esti alkalom során áttekintettük a napok szerinti 

témalebontást: Krisztus követése a hivatásunkban – Krisztus követésének ajándékai – Krisztus 

követése a szerelemben – Krisztus követésének nehézségei. Minden igealkalom lendületes volt, 

úgy hiszem az egész társaságot megérintettek a felvetett témák. Gyakran születtek igen 

érdekes közös elmélkedések és kérdésfelvetések az alkalmak során, és ezáltal jobban 

megismerhettük Istent és egymást is. 



A nap második felében, az ebédet követően különböző programok vártak ránk. Az első napon 

még volt szerencsénk felfedezni a sziget csúcsánál lévő szabad strandot, és többek 

megmártózhattak a Dunában. A part gyönyörű volt, a strand szinte csak apró kagylókból állt, 

egészen varázslatossá téve azt.  

Azonban a hét második felére a folyamatos eső és a hűvös idő volt jellemző, így időnk nagy 

részét a házban töltöttük. Ez megfelelő alapot nyújtott arra, hogy társasjátékok játszása mellett 

még jobban megismerjük egymást, és együtt nevetve közelebb kerüljünk egymáshoz. A 

társasozás mellett más csoportos játékok (pl.: Zsebszöveg) és filmezések színesítették 

napjainkat. Ahogy haladt előre a hét az idő javult, ezért lehetőségünk nyílt a hét közepén 

megszemlélni Kisoroszit, rejtett zugait feltérképezni. Fontos tudni, hogy csak egy irányból 

lehet bejutni a félszigetre, másirányba csak komp segítségével lehet tovább közlekedni. Mi is 

így jutottunk el a Visegrádi várat tartó domb aljába, és a túrát egy bobozással ünnepeltük meg. 

Az utolsó napon lehetőségünk volt még Leányfalun együtt lenni egy kicsit, és akinek ideje 

engedte, az ottani strandot is kipróbálhatta. 

Összességében én nagyon élveztem ezt a közös együttlétet. Sikerült teljesen kiszakadnom a 

hétköznap tompaságából, a világból, és elvonulni kedves emberekkel egy igen békés helyre. 

Tényleg úgy éreztem, hogy egészen családias légkörbe csöppentem, ahol mindenki 

mindenkivel jól kijött, közösen jókat tudtunk beszélgetni és játszani. Ott voltunk közösen 

Isten körül, róla gondolkozva, az Ő igéjét tanulmányozva, egymással megosztva 

gondolatainkat. Ehhez az is kellett, hogy mindenki valóban nyitott legyen erre a hétre, Isten 

igéjére, a közös gondolkodásra.  Nagyon hálás vagyok Istennek és a többieknek is a kapott 

élményekért, az együtt eltöltött minőségi időért.  

 

 

A gyülekezet nem luxusjacht, hanem mentőhajó. Szórakoztatókra semmi szükség rajta. A 

kapitánytól a hajószakácsig minden kézre szükség van a fedélzeten a lélekmentéshez. A 

gyülekezet, amely nem keresi az elveszetteket, maga is „elveszett”. REINHARD BONNKE 

  



 

 

Idén Balatonra, közelebbről Gyenesdiásra 

mentünk táborozni a hittanos gyerekekkel, 

egy július hétfő reggelen. 30 gyerekkel 

vonatoztunk le. 

Sokat imádkoztunk az utazás előtti 

napokban, hogy enyhüljön kicsit a 40 

fokos kánikula, mert mi "öregek" hogy 

bírjuk majd a strapát ebben az időjárási 

viszonyokban...? Ám az idő nagyon jól 

érezte magát, úgyhogy jégakkuval a 

táskámba elindultunk. 

Az Úr Isten nagyon szeret bennünket. Ez 

már a vonaton kiderült újra. Ugyanis ahogy 

elindult a vonat észrevettem, hogy 

elszámoltam magam és egy jeggyel 

kevesebbet vettem… "Jól kezdődik" -

gondoltam… rettegve vártam a kalauzt, 

akinek töredelmesen bevallottam a 

tévedésemet... hümmögött egy darabig, 

majd megoldotta büntetés és leszállítás 

nélkül. Én pedig szégyenkezhettem… 

A táborhely gyönyörű, tiszta és hűvös volt! 

Már az első nap lementünk a gyerekekkel a 

strandra, akik amellett, hogy nagyon 

felszabadultan lubickoltak a vízben, 

fegyelmezettek és engedelmesek voltak. 

Este pedig elkezdhettük, amire mi 

felnőttek már úgy vártunk, közvetíteni azt 

az üzenetet, amit Isten erre a hétre készített 

a gyermekek számára. 

A Tábor vezérigéje "Legyen a mi Istenünk 

szépsége mirajtunk" Zsoltárok 90,7 

A téma pedig Eszter könyve volt. 

A fő üzenet, amit szerettünk volna 

hangsúlyossá tenni a gyerekek számára az 

volt, hogy nem minden a külső… sőt… Ma 

nagyon nagy nyomás a gyerekeken a világ 

"elvárása". Teljesen a külső, a felszínes 

dolgok határozzák meg a másik ember 

"minőségét". Bízunk benne, hogy a 

gyerekek megértették, hogy az Úr Isten 

hatalmas csodában akarja részesíteni az 

életüket. Azt akarja, hogy az Ő szépsége 

ragyogjon rajtunk, mert ez lehetséges. 

Ahogyan napról-napra kibontottuk Eszter 

történetét -ami nem egyszer elég 

mulatságosra sikerült, hiszen mi felnőttek 

játszottuk el, némi korhű jelmezt kreálva, 

pl. Karcsi bácsi, mint Ahasvérus király… -

egyre inkább láthattuk, hogy az a jellem, 

amit az Úr ki tud formálni egy olyan 

emberben, aki benne bízik és Hozzá 

ragaszkodik, előbb-utóbb áttör minden 

falat. A beszélgetésekből kiderült, hogy a 

gyerekek pontosan látják a különbséget a 

külső szépség és a belső szépség -az Isten 

fénye között. Csodálatos volt ezekre 

nekünk felnőtteknek is újra ráébredni, 

hogy mekkora kegyelem, hogy Isten 

megbízott bennünket az Ő szeretetének a 

képviselésével. Nagyon gazdag történet 

Eszter története. És bár egyszer sem 

szerepel Isten neve a könyvben, mégis 

teljes egészében bemutatja Isten hatalmát, 

szeretetét, igazságát, bölcsességét. 

Újra csodaként éltük meg azt az egységet, 

amit láttunk a gyerekek között. Olyan 

szívmelengető látni nap, mint nap azt a 

kedvességet, türelmet, segítőkészséget, 

amit a gyerekek egymás iránt tanúsítottak. 

Talán közhely, de mint egy család. Ami 

akkor teljesedett ki számunkra, mikor az 

utolsó estére lejött Lelkipásztorunk, 

Judittal és Botonddal meglátogatni 

bennünket. Bár pont ott lett kicsit 

katartikus a hangulat, hiszen mivel 

morzsaszedegetés volt, többen -én is- 

könnyek közt mondták el, mit jelentett 

számukra ez a hét, mit értettek meg az 

igéből. 

Bebizonyosodott számomra, hogy ahol 

Isten akarata megy végbe, ott nem számít 

az időjárás (ami elég szélsőségessé 

kerekedett, 40 fok, vihar, eső, kánikula), 

nem számít a korkülönbség, nem számít ki 



honnan jött, hanem olyan 

megtapasztalások történnek, amik 

meghatározók maradnak egész életünkben. 

De nem felejtem el a sok vidám szabadidős 

programokat sem, hiszen új egyen pólót 

festettünk, amin messziről olvasható a 

vezérigénk, a csodálatos Tapolcai 

barlangot, ahol mindannyian evezhettünk a 

barlangban lévő tóban, a gyönyörű mécses 

utunkat, amin a gyerekek már főszerepet 

vállaltak, a hatalmas lubickolásokat és a 

sok-sok éneklést. 

Köszönjük elsősorban Istennek, hogy ezt a 

hetet nekünk ajándékozta, megóvott, 

gondoskodott, velünk volt! Köszönöm 

minden szolgatársamnak, akikkel egy 

szívvel tehettünk mindent minden nap. 

Köszönjük a gyülekezet támogatását, 

imádságait! 

Kiss-Séra Erzsébet 

 

 

Mikor pedig ezt az egyik vendég meghallotta, így szólt hozzá: Boldog az, aki Isten országának vendége. Ő 

pedig a következőképpen válaszolt: Egy ember nagy vacsorát készített, és sok vendéget hívott meg. A 

vacsora órájában elküldte a szolgáját, hogy mondja meg a meghívottaknak: Jöjjetek, mert már minden 

készen van! De azok egytől egyig mentegetőzni kezdtek. Az első azt üzente neki: Földet vettem, kénytelen 

vagyok kimenni, hogy megnézzem. Kérlek, ments ki engem! A másik azt mondta: Öt pár ökröt vettem, 

megyek, hogy lássam, mit érnek. Kérlek, ments ki engem!  Megint egy másik azt mondta: Most nősültem, 

azért nem mehetek. Amikor visszatért a szolga, jelentette mindezt urának. A ház ura ekkor megharagudott, 

és ezt mondta szolgájának: Menj ki gyorsan a város útjaira és utcáira, és hozd be ide a szegényeket, a 

nyomorékokat, ... hogy megteljék a házam.” Lk 14,15-24  

Isten szívébe enged bepillantanunk Jézus ezzel a példázattal. Egy ember vacsorára hívta 

ismerőseit, ők azonban különböző akadályokra hivatkozva nem mentek el. Erre azt mondta 

szolgáinak, tereljék be az utcákról az embereket, mindenki jöhet, van hely és van ennivaló is 

bőven. 

Ilyen Istenünk van, aki kész velünk újra közösségre lépni. Mert az együtt étkezés a 

közösségvállalás kifejezése volt. Mi hagytuk ott őt, de ő jött utánunk, mert nélküle 

elvesznénk. Mindent elkészített Isten, hogy újra életünk legyen és bővelkedjünk. Nincs 

feltétele a visszatérésnek, nem kell teljesítenünk semmit, nem kell (és nem is tudnánk) 

hozzájárulni a vacsorához semmivel. Az evangélium Isten meghívása: jöjjetek, mert minden 

készen van! 

És milyen az ember? Nem ér rá. Visszaüzen, hogy fontosabb dolga van, mint Istennel 

találkozni. Ma így mondanánk: ki kell menni a telekre, ki kell próbálni az autót, párkapcsolati 

problémáink vannak. Ez mind fontos, de csak az Istennel való közösség helyett lehet mindezt 

elvégezni? Nem akkor kerülne a helyére az életünkben mindez, ha Isten szereteturalma 

ragyogna be mindent? Hiszen ami Isten helyére kerül, az istenné válik, és uralkodik rajtunk. 

Ezért mondják a meghívottak: kell. Nem is veszi észre az Isten nélkül maradt ember, hogy 

rab, kényszerpályára állt. Éppen innen akarja Isten kiszabadítani! 

Mi erre Isten válasza? Ha nem jöttek a meghívottak, jöhet mindenki. Ha nem kellett a Messiás 

a választott népnek, jöhetnek a bűnösök, sőt a megvetett pogányok is - mindenki előtt nyitva 

van a menny, aki elfogadja a meghívást. Ne önmaga méltatlanságára nézzen, mert mindenki 

az, hanem vegye komolyan a hívást és a Hívót! „Még van hely." - A te helyed üres még, vagy 

már boldog vendége vagy a Gazdának?   Cseri Kálmántól idézve  



 

Miért éppen Badacsony? Miért menne egy négy-gyermekes család a Balaton 

majdhogynem legészakiabb pontjára, mikor közelebb is lehetne? Persze, mehetnénk távolabb 

is, de ezt már próbáltuk, nem sok sikerrel. Így a 4 éves hagyományt nem akarván 

megszakítani, az úti cél ismét Badacsonylábdihegy.  

Az autó mögött utánfutó, az autó 

tetején biciklik, a kocsiban pedig telt ház. 

Merthogy, hogy nyaral egy négy gyerekes 

család? Kempingben, sátorral. Az indulás 

időpontja megtervezve, autó utánfutó 

leterhelve, könnyes búcsú a nagyszülőktől. 

Hogy is bírják az unokák nélkül 3 hétig? 

Elindultunk, persze reggeli nélkül, hogy 

minél előbb úton lehessünk. Még egy gyors 

ima az autóban, hogy az Úr áldja meg az 

utunkat, nyaralásunkat és segítsen elfogadni, 

hogy ha nem minden úgy alakul, ahogy 

elterveztük. Terv: megkerüljük a várost és 

Budaörs magasságában reggelizünk – nyugi 

gyerekek, addig mindenki kibírja.  

Hát az autónk nem bírta! A Diósdi 

kihajtónál, kihagy a motor, rángat az egész, 

és a műszerfalon csak úgy villognak a 

kijelzők. Lehúzódunk, egymásra néző kérdő 

tekintet: Most mi legyen? Gyors telefon 

Tibinek (autószerelőnk), aki „táv- 

diagnosztizál”: tönkre ment az egyik gyújtó 

trafó – kihagy az egyik henger (hej-hej ). 

Alkatrészt megrendeli, és szépen csorogjunk 

vissza hozzá. Ismét vissza Budapest szívébe 

– végsebesség 60 km/h, autópályán.  

Hátulról megérkeznek az első kétségbeesett 

kiáltások: éhen halok! Mikor érünk már oda? 

Lehet, hogy nem is megyünk nyaralni? Most 

tényleg, visszamegyünk? 

Gyors rendreutasítás után a „szülők 

tanácsa” a következő problémával kerül 

szembe: innen, hogy jutunk el Tibi 

műhelyébe? Kedves sofőrök és navigátorok: 

a nagy kérdés ismét felmerült. Anya vagy 

GPS? Anya éhes és türelmetlen, a GPS, meg 

érthetetlen. A javasolt lehajtó mellett sajnos 

elmegyünk, de a Jóisten kegyelmes és 

számunkra is megfejthetetlen módon, a 

legrövidebb, és legismeretlenebb úton jutunk 

el a célig.  

Tibi meglátja a kompániánkat és 

szelíden megjegyzi: hát, lehet, hogy tényleg 

le kéne már cserélnetek ezt az autót, mert 

ennek már minden négyzetcentiméterét 

kihasználjátok  

Az alkatrész még nincs meg, de 5 

percen belül várható – addig anya a 

legközelebbi, roppant egészségtelen 

gyorsétteremben feltornázza a gyerekek 

elégedettségi fokát, legalább a kezdő szintre. 

A jóllakott csemeték és anya legnagyobb 

örömére, apa is begördül egy negyed óra 

múlva. A műtét sikerült.  

Ismét úton vagyunk: két hét kánikula 

után most esik. De apa nyugtatja a csapatot – 

az előrejelzés szerint, csak Pest határáig. 

Balatonkenesénél, a szakadó esőben, ez már 

gyenge érvnek tűnik, de Tihanynál végképp 

felhagyunk a reménnyel. A kempingbe érve, 

éppen hogy csak szemerkél, de lóg az eső 

lába. A recepción kedvesen noszogatnak, 

hagyjuk a bejelentkezési procedúrát, mert 

egész nap zuhogott az eső, rendezkedjünk be, 

míg rá nem kezd ismét. 

Hajrá! Állítsuk fel a sátrat, rekordidő 

alatt. Még jó, hogy az oktató videót erről 

otthon többször megnéztük. Meg hát már 

rutinunk is van és a megbeszéltek szerint a 

gyerekek is „segítenek”. A 4. cölöp 

leverésénél, kérdőn nézünk egymásra: Hol 

vannak a gyerekeink? Nem gond, nem 

vagyunk nagyon meglepve, összeszokott 

párosunk veszi ezt az akadályt is és mire 

szakad, a sátor áll.  

Az esti elcsendesedésnél pedig csak 

hálát tudtunk adni az Úrnak: Bár a reggeli 

imánkban még benne volt, hogy elfogadjuk 

azt, amit az Úr nekünk szán, a nap folyamán, 

a hitünk erősen megfogyatkozott és nem 

igazán tudtuk elképzelni, hogyan 

alakulhatnak ezek után még jól a dolgaink. 

De este nyugodtan végiggondolva, rá kellett 

jönnünk, hogy tulajdonképpen minden jól 



alakult.  Az Úr nem engedett bennünket rossz 

autóval elindulni, hiszen a meghibásodás az 

autópálya közepén vagy a kemping 

bejáratánál is történhetett volna. Az eső is 

esett egész nap, de pont akkor mikor 

megérkeztünk, akkor nem. Aki sátorozott 

már, az tudja, hogy milyen nehéz, egy nagy 

sátrat esőben felállítani – hála az Úrnak, 

nekünk ezúttal nem kellett.   

Milyen volt a folytatás? 

Szívesen írnám, hogy a kezdeti 

nehézségek után az Úr csak jóval 

ajándékozott meg bennünket, hiszen ígéretet 

is kaptunk: „mert megparancsolja angyalainak, 

hogy vigyázzanak rád minden utadon,” Zsolt. 91,11 

Bizony a három hét alatt többször volt 

úgy, hogy a programunk nem az 

elképzeléseink szerint alakult. Volt 

lábsérülés, plezúros arcocska, hányós 

gyerkőc. Volt, hogy kérdőn és kicsit 

kétségbeesetten néztünk egymásra olyan 

hajnalon, amikor egész éjjel zuhogott az eső.  

Az Úr kegyelméből még is tudtunk 

nagyokat biciklizni (amihez ugye nem is jó a 

kánikula). Sikerült megmásznunk mind a 

464 lépcsőfokával a Bujdosók lépcsőjét, 

mondván a gyerekeknek, hogy ma is 

kiránduló idő lesz (esőkabátot feltétlenül 

cipeljük magunkkal!).  Ez volt az első 

ragyogó meleg napunk! A gyerekek 16 

fokban is vígan pancsoltak a kemping 

medencéjében és öröm volt látni, amikor 

holland, német, szlovák, magyar gyerekek 

(fiúk-lányok) éjszakába nyúlóan fociztak, 

mintha tökéletesen beszélnék egymás 

nyelvét. 

Persze, ha nem is beszéltek, de 

értették egymást! 

Olyan jó lenne, ha az Úr fent említett 

ígéretét mi is értenénk. Nem ígért minden 

nehézségtől való mentességet, de ígéretet tett, 

hogy minden utunkon elkísér bennünket és 

mi ezt ott a Balatonnál most ismét 

megtapasztaltuk! Jó lenne életünk minden 

helyzetében a tőle kapott lehetőségeket 

felismerni és nem olyan erősen ragaszkodni a 

saját terveinkhez. 

Miért éppen Badacsony? Miért ne!? 

Igaz ez lehetett volna az ország bármely 

pontja, vagy akár a határon túl is. Ami nem 

mindegy, hogy a Jó Istentől milyen 

távolságban vagyunk! Tulajdonképpen ez 

határozza meg a nyaralásunkat és az azt 

követő „pihenésmentes” hétköznapjainkat is! 

Gazsó Ágnes és Parádi László 

 

  



 

 

2015. február 14.-én kezdtem cserkészkedni.  

2015. július 10-16-ig életem első és bármilyen tábora. A tábor ideje alatt váratlanul cserkésszé 

avattak engem és egyes társaimat. A táborban: többek között ólomfogót és karkötőket 

készítettünk. Ellátogattunk Nyáregyházára. Túráztunk az Ősborókásban. Meglátogattunk egy 

Vasadi üzemet. Tábortüzet raktunk, énekeltünk. Krónikákat írtunk. Játszottunk. Tábort 

építettünk. Tábort bontottunk (én nem, mert mentem Horvátországba). Segítettünk főzni. 

 

Cserkészjel: a három ujj jelképezi, hogy a cserkésznek hűnek kell lennie Istenhez, 

hazájához, és embertársaihoz.  

Cserkészjelvény: a liliom három ága a három részére emlékeztet: kötelességteljesítés, 

segítőkészség, törvénytartás. A liliom a tisztaság jelképe. Jelzi, hogy a cserkész a tiszta 

élet harcosa. 

Cserkész jelszó: „Légy résen!” Jelentése álljunk készen a kötelezettség teljesítésére és 

embertársaink segítésére. 

Cserész köszöntés: „Jó munkát!” Jelentése, a cserészjellem csak kemény önnevelésnek és 

önmegtagadásnak eredménye, melyre a köszöntés emlékeztet. 

Cserkész kézfogás: A cserkészek bal kézzel fognak kezet. Boden Powel szerint ez a szeretet 

jele. A bal kéz közelebb van – a szeretet jelképéhez, a szívhez. Valamint, lehetővé teszi a jobb 

kézzel való tisztelgést. 

  

 

Helyszín: Csévharaszt. Időpont: 2015. 07. 10-16 között. 

Résztvevő cserkészcsapatok: a nyáregyházi és a rákoscsabai. A tábor létszáma: 23 és 25 

között mozgott. 

 Első nap: tábori felszerelések leszállítása. Táborépítés. 16
40

-kor tábornyitás. Éjjeli 

őrség: felnőttek. 

 Második nap: zászló felvonás (mindennap reggel), kézműves foglakozások (mindennap), 

tábori feladatok elvégzése, zászló levonás (mindennap este), tábortűz (minden este). Éjjeli őrség: 

nagyfiúk. 

 Harmadik nap: kézműves foglalkozások, pl. ólomfogó készítés; karkötő-, indián 

fejdíszkészítés. A tábor cserkész jelöltjeink cserkésszé avatása. Éjjeli őrség: lányok. 

 Negyedik nap: kirándulás Nyáregyházára, ott ebédeltünk. Táv: 9 km. Állat simogatás. 

Éjjeli őrség: kisfiúk. 

 Ötödik nap: üzemlátogatáson vettünk részt Vasadon. Éjjeli őrség: nagyfiúk. 

 Hatodik nap: kirándulás az Ősborókásban. Felkészültünk a búcsútábortűzre és az 

előadásokra. A vecsési cserkészek látogatása. Éjjeli őrség: lányok. 

 Hetedik nap: táborbontás, búcsú zászló levonás. Hazaindulás, táborzárás: 12
40

. 

Én azt tapasztaltam, hogy sok új dolgot tanulhattunk, ismerhettünk meg. Ezt én mindenkinek 

csak ajánlani tudom! 

Tóth Attila, 13 éves cserkész 

  

  



 

A Romániai Magyar Cserkészszövetség 

meghívására harmad magammal részt 

vehettem – a magyar öregcserkész küldöttség 

keretében - a Szent István Nemzeti 

Nagytáborban. Erdélyben, Magyarlónán, 2015. 

Augusztus 17-24-ig. A község Kolozsvártól 8 

kilométerre, színmagyar lakta település. A 

tábor vezetőitől önkéntes munkát vállaltunk. 

A Nagytábor gyönyörű, ideális helyen, 

hatalmas tisztáson 6 altáborra osztva 

működött, 456 fővel. Természetesen iható 

forrással a közelben. Igaz kicsit messze esett a 

falutól, de 35-40 perces gyaloglással elérhető 

volt, ami a rendelkezésre álló járművekkel 

nem okozott volna gondot, ha a több napos eső 

alig járhatóvá nem tette volna az eredeti utat. 

Minden elismerésünk a kocsivezető 

cserkészeknek, akik vállalták és helyt is álltak 

a sárkátyúban. Mi a faluban egy helybeli 

cserkész udvarházában kaptunk szállást 150 

kiscserkész társaságában. Ők a ló és bivaly 

istálló padlásán lettek elszállásolva. Velük 

együtt több, mint 600 fő ellátásának élelmezési 

munkálataiban ott segítettünk, ahol kellett. Az 

ebédet hozták, a vacsorát ott főzték kedves 

helybeli asszonyok 2 hatalmas rézüstben.  

Feladatunk volt a déli és esti jókora edények 

tisztítása, a reggeli, a tea készítése, 

szortírozása, kiadagolása altáboronként; a 

kiscserkészek körüli helybeli tevékenységek. 

Több alkalommal élménybeszámolót, közös 

éneklést tartottunk nekik. Egyik este 

megállított egy 7 éves kisfiú és kérdezte, hogy 

beszélgethet-e velem, mert ő még ilyen idős 

cserkésszel nem találkozott! A Nagytábor 

sajtósa interjút készített velünk, amelyet a 

mindennap megjelenő tábori újságban 

leközöltek. Esőszünetben elsétáltunk a 

helybeli XIV. századi református templom 

megtekintésére, amelyet a helyiek segítségével 

belülről is megnézhettünk. 

Augusztus 20.-án a főtéren nemzetiségi 

népviseletben felvonulás volt. 21.-én az esti 

tábortűzhöz megkíséreltek felvinni kocsival, 

de ez csak félútig sikerült, onnét gyalog 

hihetetlen sártengeren át jutottunk fel. A 

keretmese szerint szent István 

megkoronázására, a nép –az altáborok – 

tiszteletadása mellett, hosszú műsorral, éjjel 

kettőig tartott. Olyan óriási tábortüzet 

csináltak, amilyet ritkán lehet látni. Csodálatos 

élmény volt.  

Nagy élményt jelentett reggelenként a friss 

bivalytej fogyasztási lehetőség, valamint a 

záró alkalomra a sok száz kürtöskalács 

készítése. 

Vasárnap össztábori ökumenikus 

istentiszteleten vettünk részt. Délután a 

Kolozsvári Napok keretében a főtéren – a 

Koncz Zsuzsa koncert előtt – mutathatták be a 

cserkészek műsorukat a jelenlevőknek. Igen 

felemelő érzés volt a téren a román himnusz 

után, a magyar himnusz eléneklése. A búcsú 

tábortűznél elismerően mondtak köszönetet a 

végzett munkánkért és kedves ajándékot 

kaptunk. A helybeli lakosság segítőkészségét, 

a táborozó cserkészek példás összefogását jól 

esett megtapasztalni. Sok kedves, új ismerősre 

tettünk szert. 

 Tarnai Sándor, a 812. Sz. Csaba Vezér 

  cserkészcsapat parancsnoka 
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„Ezek után az események után így szólt az Úr Abrámhoz látomásban: Ne félj, Abrám! Én vagyok a 

pajzsod: jutalmad igen bőséges. De Abrám ezt mondta: Ó, Uram, Uram! Mit adhatsz nekem, hiszen 

gyermektelen vagyok, és házamat a damaszkuszi Elíézer örökli. Nem adtál nekem utódot, ezért egy 

házamnál született szolga lesz az örökösöm. Ám ekkor így szólt hozzá az Úr: Nem ő lesz az örökösöd, 

hanem az lesz az örökösöd, aki tőled fog származni.  Majd kivezette az Úr, és azt mondta: Tekints 

föl az égre, és számold meg a csillagokat, ha meg tudod számolni! Ennyi utódod lesz! - mondta. Abrám hitt 

az Úrnak, és ő ezt számította be neki igazságul.” I Mózes 15,1-6 

Kedves Testvérek! Áhítatunk alapgondolata: 

Isten megszólít, hogy ígéretével támogasson, 

hogy reménységünk, bizalmunk el ne 

fogyatkozzék. 

Ábrahám, miután győztesen visszatért a 

sziddim-völgyi csatából, ahonnan 

kiszabadította Lótot és többek között Sodoma 

rabul ejtett lakóit, utána Melkisédek áldásában 

részesült. Ezen események után látomásban 

megjelent az ÚR és megszólította: „Ne félj, 

Ábrahám! Én vagyok a pajzsod: jutalmad igen 

bőséges.”  

Istenünk, a mi Atyánk számtalanszor bíztat 

ezzel a két szóval: Ne félj! Gyakran kell 

bennünket bíztatni, bátorítani, hogy fel ne 

adjuk a reményt, hogy fel ne adjuk a 

küzdelmet, hogy mindvégig kitartsunk a 

hitben. Sokszor kell bíztatni bennünket, hogy 

Isten igéjében ne kételkedjünk, hogy meg-

maradjunk a krisztusi úton. De betegségben, 

fájdalomban, kísértésben, próbatételek idején 

is mily jó hallani az Úrtól: Ne félj! 

Ábrahámot is bíztatni kellett, pedig győztes 

csatából érkezett, ahonnan visszahozta az 

unokaöccsét és a foglyokat. Ábrahámot is 

bátorítani kellett, pedig áldásban részesedett 

Melkisédek által. Szüksége volt a bíztatásra, 

pedig nem kellett szűkölködnie anyagi 

tekintetben, mert nagy gazdagsága volt. S 

mégis, Isten tudta, hogy valami miatt szüksége 

volt erre a bátorításra: Ne félj! 

Istenünk, most bennünket is megszólít egészen 

személyesen: Ne féljetek! Ne félj! Az ÚR 

tudja, hogy erre az igére itt és most kinek a 

szíve rezdül, kinek miért van szüksége rá. Az 

Úr azért mondja ismét, ezen igét: „Ne félj!”, 

hogy szívedbe erőt és lelket öntsön. 

Vajon meghallod-e az ÚR szavát, hiszel-e 

benne, s valóban bátorítólag hat-e a számodra? 

Az Úrnak az az akarata, hogy sose feledd: ha 

vele jársz, ha veled van, akkor nem kell félned, 

nem kell csüggedned, mert van remény a 

számodra! 

Egy alkalommal próbálkoztam felhívni egyik 

kedves gyülekezeti tagunkat, akit korábban 

gyakran látogattam, különösen, míg a férje élt. 

Végül a lányától tudtam meg, hogy a 

kórházban van és kómában fekszik, már nem 

tud magáról, már beszélgetni sem lehet vele. A 

lánya elcsüggedt, s tudatában van annak, hogy 

már csak rövid ideje van az édesanyjának. Igen 

megrázó, mikor egy családtagunkról 

kimondják, hogy rövid ideje van hátra. Jó 

lenne még húzni az időt, jó lenne még sokat 

beszélgetni vele, egyáltalán jó lenne, ha még 

sokáig köztünk lehetne, de egyszercsak letelik 

e földi idő mindannyiunknak. Kibe 

kapaszkodunk ilyenkor? Egyedül Isten igéje a 

kapaszkodó, amely örökéletet ígér a 

Krisztusban hívőknek. S valóban, legalábbis, 

ha Isten gyermeke volt a családtagunk, akkor 

reménységet adhat az ige: „Ne fél, mert 

megváltottalak, neveden szólítottalak, enyém vagy.” 

Ne félj, mert Krisztusban van reménységed, 

benne és általa van jövőd, és segítséged! Ne 

félj, mert az ÚR, a mi mennyei Atyánk a 

pajzsunk, ő a mi védelmünk és erősségünk! S, 

ha az éppen aktuális politikai, gazdasági 

helyzet miatt félsz és aggódsz, akkor is tudd, 

hogy mennyei Atyád akarata, illetve tudta 

nélkül egy hajszál sem eshetik le a fejedről. Ez 

tehát az első üzenete felolvasott igénknek: „Ne 

félj és ne rettegj, mert az ÚR a te pajzsod, ő a 

te védelmed, menedéked!” 



A második üzenet pedig: „jutalmad igen bőséges.” 

Amikor jutalomról van szó, akkor az emberek 

javarészének az anyagiak jutnak az eszükbe. 

Pénzjutalom, anyagi biztonság, gazdagság, 

nyeremény, fődíj. Ezek Ábrahámnak is 

megvoltak. Nem szenvedett hiányt az 

anyagiak, a gazdagság tekintetében, mégis 

válaszából kiderül, hogy ő úgy érezte, hogy 

nincs jutalma, mert valami égetően hiányzott 

az életéből. Nem tudom, hogy te, mit 

hiányolsz a saját életedből, vagy egyáltalán, 

teljesnek érzed-e az életedet. Gondolhatnánk, 

hogy az akkori kor színvonalán Ábrahámnak 

mindene megvolt, miért kezdett el mégis 

méltatlankodni? Ki teljesedhetett az élete, volt 

szép felesége, akire többször szemet vetettek 

az irigyek, voltak szolgái, akikben 

megbízhatott, akikre számíthatott, volt 

nagyszámú jószága, mégis úgy érezte, hogy a 

jutalma nem bőséges!  

Igen, mert a patriarchális családokban az 

utódkérdése kardinális kérdés volt, ha nem 

volt utód, akkor megszégyenítve érezték 

magukat. Manapság itt Európában, amikor a 

nők teljes egyenjogúságot élveznek és egyre 

inkább anyajogúvá válik a társadalom, a 

törvénykezés, mégis azt tapasztaljuk, hogy az 

anyaságot, és a gyermeket nem jutalomként 

kezeli a társadalom egyre nagyobb hányada. 

Egy felmérés szerint pl. Amerikában már több 

házikedvenc van a háztartásokban, mint ahány 

gyermek. Sajnos a magyar társadalom is efelé 

halad. Isten igéje viszont félreértelmez-

hetetlenül felértékeli a gyermeket, a házas-

ságot és a családot, mert azt mondja többek 

között a zsoltárokban: az anyaméh gyümölcse 

jutalom. Igen, a gyermekáldás jutalom és áldás 

és nem teher és nem anyagi csőd! (Persze, 

akinek nem született gyermeke azok sincsenek 

áldás és jutalom nélkül, hiszen Ézsaiásnál ezt 

olvassuk: „több gyermeke lesz az elhagyott 

asszonynak, mint a férjes asszonynak!”)  

Testvérem! Ha ezt az igét újszövetségi 

értelmezésbe állítjuk, akkor egy fontos kérdést 

kell feltennem: Vannak-e gyermekeid? 

Vannak-e lelki gyermekeid, olyan emberek, 

akiknek megtérésében, hitbeli meg-

erősödésében segédkeztél? Imádkoztál-e 

emberek megtéréséért, gyógyulásáért, vezettél-

e valakit az Úrhoz? Mert testvérem, ha ez 

hiányzik, akkor nagyon szegényes a hitélet! 

Ha jutalomról esik szó, mi jut az eszedbe? 

Vagyon, pénz, örökség, világi javak, vagy 

eszedbe jutnak-e azok a testvérek, lelki 

gyermekek, akikért tehettél valamit? Tudod-e 

mondani, hogy azok az emberek, felebarátok, 

hittestvérek, gyermekek, és Krisztus kicsinyei, 

akikkel jót tehettél, akiknek hirdethetted az 

evangéliumot, akikért imádkoztál, ők a te 

jutalmaid? Jutalom, hogy szeretheted őket, 

jutalom, hogy imádkozhatsz értük, jutalom, 

hogy törődhetsz velük?! 

Ábrahám számára az utód hiánya olyan fájdal-

mas volt, hogy Isten biztató szavai nemcsak le-

peregtek róla, hanem még szinte fel is hánytor-

gatta az Úrnak, hogy nem adott neki gyer-

meket és mindenét egy szolga fogja örökölni.  

Már korábban bizonyságot tettem erről, de 

most hadd mondjam el újra: amikor még 

huszonéveimbe jártam, mindig nagycsaládról 

álmodoztam. A dédapám volt, a példaképem 

bizonyos szempontból, mert neki 12 gyermeke 

született. De huszonévesen még nem volt 

társam, életemet leginkább a diakóniai 

szolgálat töltötte ki. S egy alkalommal, mikor 

ezen igéket olvastam, amit Ábrahám mondott 

az Úrnak akkor szinte ugyanezekkel a 

szavakkal kiöntöttem a szívem keserűségét az 

Úrnak: „Ó, Uram, Uram! Mit adhatsz nekem, 

hiszen gyermektelen vagyok, és házamat a 

damaszkuszi Elíézer örökli. Nem adtál nekem utódot 

- mondta Abrám -, ezért egy házamnál született 

szolga lesz az örökösöm. Ám ekkor így szólt hozzá az 

Úr: Nem ő lesz az örökösöd, hanem az lesz az 

örökösöd, aki tőled fog származni.” Valami 

hasonlót éltem át én is, csak én arra 

gondoltam, hogy mindenemet majd az 

unokaöcséim öröklik. Nagyon elkeseredett 

voltam, de az ÚR szavába kapaszkodtam és ez 

olyan erőt adott, hogy tudtam hit által, hogy 

nem maradok gyermektelenül. Ebbe 

kapaszkodva fel is emlegettem Istennek, 



amikor több évi házasság után sem érkezett 

meg az első gyermek, pedig az Úr megígérte. 

De ma már az Urat áldom és hirdetem jóságos 

szeretetét, hogy ha nem is 12-vel, de két 

gyermekkel megajándékozott! Hittem az 

igében, Isten szavában és az ÚR nem hagyott 

megszégyenülnöm. Igen, mert ma is úgy 

gondolom, hogy mert az ÚR megáldott 

gyermekekkel, ezért jutalmam igen bőséges. 

Jutalom, hogy vannak gyermekeim és jutalom, 

hogy az ÚR szolgálatában állhatok 

diakónusként. 

Testvérek! Az ÚR sosem csapja be az övéit, 

nem ígér olyat, amit ne teljesítene! Benne 

bízhatunk, rá számíthatunk. S, ha valamit nem 

úgy ad meg, ahogy mi elgondoltuk, az is a 

javunkra lesz. „Ábrahám hitt az Úrnak, és ő ezt 

számította be neki igazságul.” Istennek gondja 

volt rá, hogy beteljesítse az ígéretét. 

Az ÚR ekkor szövetséget kötött Ábrahámmal, 

szövetségestársa lett, sőt a barátjának nevezte. 

Testvérem! Te szövetségben állsz-e Istennel 

Jézus Krisztus által? Őt nem lehet megkerülni! 

Ő általa nevezhetjük Istent Atyánknak, ő általa 

van megváltásunk és szabad utunk Isten királyi 

trónusa elé. Az ő érdeméért lehetünk részesei 

az Atya országának! 

Mi is lehetünk Isten emberei, lehetünk a hit 

emberei, ha életünket letesszük Krisztusunk 

kezébe, ha elhisszük mindazt, amit Isten 

megígért a számunkra. Istenünk ma is ezzel 

bíztat bennünket: „Ne félj! Én vagyok a pajzsod: 

jutalmad igen bőséges.” Ámen.  

Bába Károly

 

Amikor aznap este hazaértem, a feleségem 

felszolgálta a vacsorát, megfogtam a kezét és 

azt mondtam, "Szeretnék valamit elmondani". 

Ő leült és csendben evett. Megint láttam a 

fájdalmat a szemében. Hirtelen nem tudtam, 

hogyan nyissam ki a számat. De muszáj volt 

vele tudatnom, min gondolkodtam. El akarok 

válni. Hoztam fel a témát nyugodtan. Nem tűnt 

idegesnek a szavaim hatására, helyette inkább 

lágyan megkérdezte, miért? Kikerültem a 

kérdést. Ez feldühítette. Félredobta az 

evőpálcikákat és rám üvöltött, te nem vagy 

igazi férfi! Azon az éjjelen nem beszéltünk 

egymással. Ő sírdogált. Tudtam, hogy rá akar 

jönni, mi történt a házasságunkkal. De nem 

igazán tudnék neki kielégítő választ adni, én 

már Janet szeretem, nem őt. Nem vagyok már 

szerelmes belé. Csak sajnáltam! Mély 

bűntudattal, felvázoltam egy válási szerződést, 

amiben az állt, hogy megtarthatja a házat, a 

kocsit, és a cégem 30 %-át. Rápillantott, majd 

darabokra tépte. A nő, aki 10 évet töltött velem 

az életéből, idegenné vált számomra. 

Sajnáltam, hogy elvesztegette az idejét, 

forrásait, energiáját, de nem tudtam 

visszavonni, amit mondtam, hogy én már 

Janet szeretem. Végre hangosan sírt előttem, 

ami pontosan az volt, amire számítottam. 

Hogy sírni láttam egyfajta megkönnyebbülést 

jelentett számomra. 

A válás ötlete, ami már hetek óta kínzott, 

szilárdabbnak és tisztábbnak tűnt most. 

Másnap nagyon későn értem haza és láttam, 

hogy valamit ír az asztalnál. Nem 

vacsoráztam, hanem egyenesen aludni mentem 

és nagyon gyorsan elaludtam, mert fáradt 

voltam a Jane-nel töltött eseménydús nap után. 

Amikor felébredtem, még mindig ott ült az 

asztalnál és írt. Nem érdekelt, úgyhogy 

megfordultam és aludtam tovább. 



Reggel megmutatta a válási feltételeit: semmit 

nem akar tőlem, hanem 1 hónap felmondási 

időt kér a válás előtt. Azt kérte, hogy ez alatt a 

hónap alatt, mindketten tegyünk úgy, mintha 

normális életet élnénk, amennyire lehetséges. 

Az indokai egyszerűek voltak: a fiunknak egy 

hónapon belül lesz a vizsgája és nem akarja 

összezavarni a tönkrement házasságunkkal. Ez 

számomra elfogadható volt. De volt még 

valami, megkért, hogy idézzem fel, ahogy az 

esküvőnk napján a karjaimban bevittem a 

hálószobába. 

Arra kért, hogy ez alatt az egy hónap alatt, 

minden nap, reggelente a karjaimban vigyem 

ki a hálószobából az ajtó elé. Azt gondoltam, 

kezd megőrülni. Csak azért, hogy az utolsó 

napokat elviselhetővé tegyem, beleegyeztem a 

furcsa kérésébe. Elmondtam Jane-nek a 

feleségem válási feltételeit. Ő hangosan 

nevetett és azt gondolta ez abszurdum. Nem 

számít milyen trükköt alkalmaz, szembe kell 

néznie a válással, jegyezte meg gúnyosan. 

Semmiféle testi kapcsolatom nem volt a 

feleségemmel, mióta bejelentettem, hogy el 

akarok válni. Úgyhogy amikor az első nap 

kivittem, mindketten olyan sutának tűntünk. A 

fiunk tapsolt mögöttünk, apu a karjaiban 

tartja anyut. A szavai fájdalmat okoztak 

nekem. A hálószobából a nappaliba, majd az 

ajtóhoz, több mint 10 métert sétáltam vele a 

karjaimban. Ő becsukta a szemét, és 

gyengéden azt mondta, ne mondj semmit a 

fiunknak a válásról. Én bólintottam, kissé 

dühös voltam. Letettem az ajtón kívül. Ő 

elment a buszhoz, ami a munkába viszi. Én 

egyedül vezettem az irodáig. 

A második napon mindketten lazábbak 

voltunk. Ő nekidőlt a mellkasomnak. Éreztem 

a blúzának illatát. Rájöttem, hogy hosszú ideje 

nem néztem meg alaposan ezt a nőt. Rájöttem, 

hogy nem fiatal már. Halvány ráncok voltak az 

arcán, a haja őszült! A házasságunk komoly 

áldozatot követelt tőle. Egy percig azon 

gondolkodtam, mit tettem vele. A negyedik 

napon, amikor felemeltem, úgy éreztem, hogy 

visszatért egyfajta meghittség. Ez az a nő, aki 

10 évet adott nekem az életéből. 

Az ötödik és hatodik napon, úgy éreztem a 

meghittség érzése megint erősödött. Jane-nek 

nem beszéltem erről. Egyre könnyebbé vált a 

karjaimban vinni, ahogy telt a hónap. Talán a 

mindennapos edzések megerősítettek. Egy 

reggelen válogatott mit vegyen fel. Felpróbált 

jó pár ruhát, de nem talált egyet sem, ami 

ráillett volna. Majd sóhajtott, minden ruhám 

kinyúlt. Hirtelen rájöttem, hogy milyen 

vékony lett, ez volt az oka, hogy egyre 

könnyebben tudtam őt vinni. Hirtelen 

megértettem: óriási fájdalmat és keserűséget 

halmozott fel a szívében. Öntudatlanul 

nyúltam feléje és megérintettem a fejét. A 

fiunk ebben a pillanatban lépett be és azt 

mondta: Apu itt az idő, hogy kividd anyut. 

Számára, hogy látta az apját karjaiban kivinni 

az anyját, élete fontos részévé vált. A 

feleségem jelezte a fiunknak, hogy jöjjön 

közelebb és szorosan megölelte. Én 

elfordítottam az arcom, mert féltem, hogy az 

utolsó pillanatban meggondolom magam. 

Ezután a karjaimban tartottam, kisétáltam a 

hálószobából, keresztül a nappalin, az 

előszobába. A karjai lágyan és természetesen 

pihentek a nyakam körül. Szorosan fogtam őt, 

pont olyan volt, mint az esküvőnk napján. De a 

sokkal könnyebb súlya elszomorított. Az 

utolsó napon, mikor a karjaimban tartottam, 

alig tudtam megtenni a lépéseket. A fiunk 

elment az iskolába. Szorosan tartottam őt és 

azt mondtam neki, nem is vettem észre, hogy az 

életünkből hiányzott a meghittség, az intimitás. 

Elvezettem az irodáig ... gyorsan kipattantam a 

kocsiból, anélkül hogy az ajtókat lezártam 

volna. Attól féltem, ha bármennyit is 

késlekedek, meggondolom magamat. 

Felsétáltam az emeletre. Jane kinyitotta az 

ajtót és azt mondtam neki, Sajnálom Jane, nem 

akarok elválni. 

Csodálkozva rám nézett, és megérintette a 

homlokomat. Lázas vagy? Kérdezte. Elvettem 

a kezét a fejemről, Sajnálom Jane, ahogy 

mondtam, nem válok el. A házasságom talán 

azért volt unalmas, mert nem értékeltük 



életünk apró részleteit, nem azért mert már 

nem szerettük egymást. Rájöttem, hogy attól 

kezdve, hogy az esküvőnk napján karjaimban 

vittem haza, egészen addig kellene a 

karjaimban tartani, míg a halál el nem választ 

minket. 

Jane hirtelen magához tért. Hangosan 

felpofozott, majd bevágta az ajtót és 

zokogásban tört ki. Lesétáltam a földszintre és 

elhajtottam. 

Az útba eső virágboltban rendeltem egy csokor 

virágot a feleségemnek. Az eladólány 

kérdezte, mit írjon a kártyára. Mosolyogtam és 

azt írtam, „Minden reggel a karjaimban 

viszlek ki, míg a halál el nem választ”. Azon 

az estén mikor hazaértem, virág a kezemben, 

arcomon mosoly, felrohantam az emeletre, 

azért, hogy a feleségemet az ágyban találjam - 

holtan. A feleségem hónapokig harcolt a 

RÁKkal és én annyira el voltam foglalva Jane-

nel, hogy észre sem vettem. Tudta, hogy 

hamarosan meg fog halni és meg akart 

menteni bármiféle negatív reakciótól a fiunk 

részéről, ha végig visszük a válást. Legalább a 

fiunk szemében én egy szerető férj vagyok. 

Életetek apró részletei, amik igazán 

számítanak egy kapcsolatban. Nem a ház, nem 

a kocsi, tulajdon, pénz a bankban. Ezek csak 

előmozdítják a boldogságot, de önmagukban 

nem adhatnak boldogságot. Szóval találj időt, 

hogy a házastársad barátja légy és tegyétek 

meg azokat az apró dolgokat egymásért, amik 

meghittséget, intimitást eredményeznek. 

Legyen valóban boldog házasságotok!  

Az életben a legtöbb kudarcot olyan emberek 

szenvedik el, akik nem ismerik fel, milyen 

közel is voltak a sikerhez, mikor feladták.

Forrás: facebook megosztásról  

 

 

 

 

2015. augusztus 31.-én, egy kedves testvérem felkérésére, életemben először tehettem 

bizonyságot a rádió hullámhosszain keresztül. 

Az Úrnak való szolgálat gyakran rejtett, nem 

látványos, semmi láthatóan hasznosat nem 

végez a hívő. De belsőleg lecsendesedve várja, 

hogy Isten milyen gondolatokat ad neki, 

miközben kiönti a szívét. Szolgálhatunk az 

Úrnak másokért való imádsággal, és szolgálat 

Isten dicsőítése is. 

Eddig elhangzott bizonyságtételem 

összefoglalva: Zsolt. 71,17 „Óh Isten, 

gyermekségemtől tanítottál engem és mind mostanáig 

hirdetem csodadolgaidat.” Idő hiányában azonban 

bizonyos fontos és jelen pillanatban aktuális 

dolgokat még nem tudtam megosztani veletek. 

Ám, ha Isten éltet és engedi, ez majd egy 

következő rádióműsorban fog elhangozni, 

illetve itt és most egy kedves gyülekezeti 

testvérem felkérésére, veletek szeretném 

megosztani, folytatni, mert úgy érzem, jelen 

való gonosz világunkban, ahol már érezhetőek 

az utolsó idők jelei, ahol bizonytalan a biztos 

is, ahol iszonyatos szellemi harc zajlik – „Nem 

test és vér ellen van tusakodásiunk, hanem szellemi 

hatalmasságok ellen” - Ezek a fogalmak: Isten, 

haza, család – kifakultak; s ezt a harcot sokan 

nem veszik komolyan! Még olykor a 

keresztyén testvérek is elfeledkeznek arról, 



hogy Isten nem csak szabadító, megbocsátó, 

de ítélő Isten is, hisz: „Eljövend ítélni élőket és 

holtakat” – hangzik az Apostoli hitvallásban- és 

akkor nincs több elnézés, nincs több átejtés, 

nincs bocsánat! 

De azt is tudhatjuk: „Úgy szerette Isten a világot, 

hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz Őbenne, el 

ne vesszen, hanem örök élete legyen.” (Jn. 3,16) Az 

ember – elveszett ember. A pásztor keresi az 

elveszettet, mert elveszetten is az Övé; érte 

kell mennie, mert idegen pásztor uralma alatt 

vannak még ma is sokan. A sok hasonlóból ki 

kell választania, ami az Atyáé. Nincs más 

fundamentum rajta kívül. („Ki mindent szent 

kezébe tett, az nem fövényre épített…” Ref. Ének 

274.) Ő az út, az igazság és az élet! Az Atya a 

Fiúságot adja a benne hívőknek; az üdvösség 

pedig: élet az Isten jelenlétében Jézus Krisztus 

által. Sorsostól az Övéi vagyunk, létkérés 

felvállalni hitünket, hazánkat, gyökereinket s a 

harcot Krisztus seregében a Sátán csürhéjével 

szemben az Istentől kapott fegyverzettel (Ef. 

6.). Lelkednek nincs csereértéke, ha elveszíted, 

Isten országában nincs helyed! A 

megszenteltek pecsétjeit hordozni kell; ez 

helyes önismerettel és istenismerettel 

történjék, a próbatételekben kitartva („Sok 

háborúságon kell nekünk az Isten országába 

bemennünk…” Apcsel. 14,22), tudva, hogy az 

ÚR akarja a hitnek erőfeszítéseit! 

Ma –„oly korban”- Magyarországról 

szeretnék felvázolni egy képet, mely remekül 

szemlélteti korunk társadalmi, emberi 

problémáit: süketséget Isten szavára, igéjére; a 

vakságot – a „csendes csodákra”; a 

kommunikáció hiányát, a mérhetetlen közönyt. 

B. Molnár Farkas –kortárs író- gondolataiból 

idéznék, ekképpen: „Sebektől zsúfolt utcák 

nyüszítenek fejlődést egy látszat jövőt ígérő 

városban; a gépekkel kezelt pusztítás feledésbe 

taszítja a történelmet. Holnapunkat merengő 

életlények sértődötten tépik szét az időt, ahogy 

zajba ágyazott ürességpárnához nyugtatott 

haszontalanságba izzadva káromolják a létet. 

Gyűlölet, őrület: önfeledt rajongás! Öregek 

csoszognak nosztalgiát ez átrendezett korban, 

hol minden csak – épp. Fiatalok suhannak 

közönyt, kábulatreményt; okoskodásba züllött 

zsúfolt magányba fogant véres tündérmesét…” 

Nem csoda hát, hogy tőlem is oly sokan 

kérdezték: „Miért nem mentél még ki 

külföldre?” Akik ismernek, tudják, hogy ez a 

kérdés, azért is hangzik el, mert egészségügyi 

közalkalmazottként – sem anyagilag, sem 

erkölcsileg nem vagyok megbecsülve.  

A másik sokszor elhangzó kérdés: „Miért nem 

irodalmi – művészettörténeti szakterületen 

tevékenykedem?” 

Mindkét kérdésre a következőket szoktam 

válaszolni: „Mind jó, amit Isten tészen…” 

(272. Ref. Ének;) Nem véletlen, hogy oda, abba 

az országba születtünk, ahová!!! Isten itt akar 

szolgálatba állítani, s az emberek többsége 

elfelejti azt, hogy bárhol is élnek, az Ő 

kegyelmében élnek; ott is Ő az ÚR(!) az Ő 

kezében vagyunk, Neki vagyunk 

kiszolgáltatottak.  „A boldogság forrása nem 

rajtunk kívül, hanem bennünk van.” – írja 

Tolsztoj is. Belső békességet csak Ő adhat 

bármilyen körülmények között! Szeretem a 

szülőföldemet, a kultúránkat (hisz oly sok 

kivételes képességű magyar művészt adott 

Isten e világnak ajándékul!) 

S ma –„mikor a harag éltet, a baj nevet és 

ünnepet ül a bánat, én szeretnék itthon lenni 

– ahogy otthon vagyok – Nálad!” (B. M. F. 

idézet) 

A másik kérdésre válaszként: 274. Ref. 

Énekből: „Ki elválasztá életünk, jól tudja, 

hogy mi kell nekünk.” – Merjük ezt elhinni! 

Előző bizonyságtételemben is említettem, 

erősen humán beállítottságú emberként - 

jelenlegi szakmám - aneszteziológiai 

asszisztensként – számomra: szolgálat! Az ÚR 

vezetésével, segítségével – alázattal-, amire Ő 

tanít nap, mint nap. 

Tanítóként, talán túlságosan befolyásolnám 

saját lelkesedésemmel, érzéseimmel – 1-1 

költő, író, képzőművész – iránt a hallgatóim 

„véleményét”. Holott az igaz művészet: 

Minden ember lelke legmélyén lakó, eltitkolt 

érzések kifejezése – Isten által kiválasztott 



érzékenyek tolmácsolásában (Például: „A 

költő keresztként kordozza a közösségi 

kifejezés kényszerét. Korának és közösségének 

gondolathordozója, indulatélesztője, 

ostorozója, érzelemládája. A poéta-életű 

ember valami titkos úton, múltakból font, 

elhaltak energiájából szőtt radarhálóval képes 

ráérezni a jövőre is, és erről elsöprő 

energiával ad híradást.” (Latinovits) S én 

hiszem, hogy ezt az érzést mindenkinek saját 

magának kell meg- és át- élnie! Mégis azért 

említem minden bizonyságtételemben az 

irodalmi, történelmi, képzőművészeti példákat, 

mert egyrészt szerves része (kellene legyen!) a 

kultúránknak, másrészt – „…csak a művész 

képes – hordozott múltakból, felérzett jövőből, 

az igazság iránytűjével – elválasztva – 

percenként a rosszat a jótól 

valamit folyvást rendbe hoznak 

percenként felmutatva, hogy mikortól 

gyilkos a gyilkos 

tolvaj a tolvaj 

torz már a szép  

szép az imént torz 

a hős: a pribék 

s ki az, aki elől megy 

mert nincs szabadjegy 

jól haladni a korral 

mert van, amikor – a példa!- 

a néma szólal 

az iszkol, aki űz 

a makulátlan céda 

mocskos a szűz. 

Nem minden alkotó ilyen, de én őket, így 

működőket, a haladókat, s a harcolókat vallom 

a – terep – felverőket – példaképül! A holnap 

felé ők jelzik az irányt!” (Illyés Gyula) 

A művészet számomra azért is csodálatos 

tehát, mert ezen érzékeny lelkületű 

embertársaink gondolatai, alkotásai is dicsérik 

Istent, közelebb visznek az Úrhoz, hiszen ki ne 

élte volna át hívő emberként lelki fejlődése 

kezdeti szakaszában például: Ady 

Istenkeresését (Hiszek hitetlenül Istenben) 

József Attila: Én nem tudtam (…hogy annyi 

szörnyűség barlangja a szívem…”), vagy akár 

megtért emberek közül azt a lelki folyamatot, 

amit Dosztojevszkij Raszkolnyikovja a Bűn és 

bűnhődésben!  

(Egy kedves testvérem találkozott is missziói 

munkája során egy „valódi 

Raszkolnyikovval”, aki megtérése után, 

bevallott egy általa elkövetett (de nem 

bizonyítható!) gyilkosságot, s így újabb 20 évi 

börtönbüntetést kapott, de emellett valódi 

szabadulást, az ÚR Jézus Krisztustól!) Persze, 

a bűntudat, a lelkifurdalás még nem bűnvallás! 

Ha világosságra hozzuk a bűnt, és elválunk 

tőle, akkor lesz miénk a feloldozás! 

Végezetül szeretnék szólni – hitünk által 

létezett társadalom alappilléréről-, a családról, 

mely ma gyakorta csatatér képét idézi vagy a 

„repedésébe beszivárgó” – porladó közöny 

jellemzi! (Sokszor már nem is harcolunk a 

kapcsolatért!) 

Unokahúgom alternatív művészként egy 

kapcsolatot mindig egy háromszög formájában 

ábrázoltat színdarabjaiban (pl. két férfi és egy 

nő – mindig három személy! Vagy egy nő és 

két férfi). Meglátása valójában rávilágított 

arra, hogy az igazi házasság is valóban egy 

háromszög. Tévedése, hogy nem valaminek, 

vagy egy másik embernek kell/ene belépni a 

felek életébe, hanem maga Isten a harmadik 

(vagyis mindkét fél számára az első) személy! 

Két lélek közé Isten nélkül ugyanis beszivárog 

a kétely, mely hiányfüggőséget teremt, s mely 

viszályvágyban szül ellentétet! Isten nélkül 

kifordul a lét! Sokszor tapasztalhatjuk, hogy a 

szellemi és lelki kötődés sokszor erősebb, mint 

a „vér, kötelező köteléke”. Az Úrnak legyen 

dicsőség, hogy lelki gyermekek azoknak is 

adatnak, akiknek test és vérszerinti gyermek 

nem (pl. Pálnak Timóteus volt a lelki 

gyermeke) és adatnak hittestvérek, akiket 

legalább olyan szeretettel szerethetünk, mint 

családtagjainkat! 

Befejezném az I. Kir. 8,61 üzenetével: „Legyen 

szívetek teljesen az Úré, a mi Istenünké!” 

Szilasi Szilvia  



 

 „Menekültek pedig mindig lesznek veletek” – akár így is idézhetnénk Jézus szegényekre 

vonatkozó szavait (Mt 26,11). A kiváltó okok sem sokat változtak az idők folyamán: 

üldözések, háborúk, természeti katasztrófák okozta szükséghelyzetek, valamint a megélhetés 

gazdasági tényezői, amelyek egy másik országban jobb kilátásokkal kecsegtetnek. A 

felsorolás két végpontja is jelzi, hogy különbséget lehet tenni az önként vállalt kivándorlás és 

a kikényszerített menekülés között. 

Az előbbi kategóriába tartozik az iparilag, 

gazdaságilag fejlettebb országokba 

munkavállalás céljából történő bevándorlás, 

amely mögött legtöbbször a befogadó 

országoknak az az érdeke is állhat, hogy így 

olcsóbb munkaerőhöz jutnak, ill. olyan 

munkák elvégzéséhez nyernek munkaerőt, 

amelyre a helybeli lakosság már nem 

szívesen vállalkozik. Magyar példaként ide 

sorolhatjuk a múlt század fordulóján 

Amerikába történt tömeges kivándorlást, 

vagy korunk ún. „vendégmunkásait” és be-

vándorlóit, akik mind az öt kontinens fejlett 

ipari államaiban megtalálhatók. Tömeges 

méreteinél fogva ez a jelenség éppen a be-

fogadó országokban jelenthet problémát az 

etnikai arányok és a vallási - kulturális 

különbségek miatt. A magasan képzett be-

vándorlók esetében beszélhetünk ún. 

„agyelszívásról” is, amely a befogadó ország 

számára azzal a gazdasági előnnyel jár, hogy 

a képzési költségeket megspórolva jut jól 

képzett munkaerőhöz. Ebben a kategóriában 

viszont reális lehetősége van egy idő után a 

hazatelepülésnek, minthogy a kivándorlók 

nagy része eleve csak átmeneti állapotnak 

tekinti a külföldi munkavállalást, mivel meg-

takarításait a legtöbb esetben szülőföldjén 

hatékonyabban tudja felhasználni. Az 

értelmiségi munkavállalók esetében ez a 

visszaáramlás még inkább hasznos lehet az 

anyaországnak, a megszerzett nyelv és a 

szakmai tudás, tapasztalat miatt. 

Menekültekről sajátos értelemben azonban 

csak az üldözések, háborúk, vagy természeti 

katasztrófák áldozatainak esetében 

beszélhetünk. Helyzetük az előzőekhez 

viszonyítva annyiban más, hogy ők nem 

önként, megtervezetten hagyják el szülő-

földjüket, hanem kényszerítő körülmények 

hatására, kiszolgáltatottan. Ezek között a 

politikai, vagy vallási kisebbség üldöztetése 

áll az első helyen. A hatalmi struktúrák 

változása szükségszerűen teremti meg az új 

ellenségképet, amellyel az új hatalom le akar 

számolni. A történelmi példák azt mutatják, 

hogy a jobb társadalmi és anyagi helyzetben 

lévők hagyják el először a változások 

színterét, hiszen ők magukkal tudnak hozni 

bizonyos értékeket, amivel az újrakezdést 

egy másik országban biztosítani tudják. A 

legkiszolgáltatottabbak a szegények. A 

minden kockázatot vállalók ki vannak 

szolgáltatva az ún. „segítők” lelkiismeretlen 

haszonszerzésének is, amint azt a közelmúlt 

tengeri katasztrófáinál és az embercsempész-

ek üzleti manipulációinál láthattuk. Másfelől 

a befogadó államok határvédelmi politikája is 

érthető kerítést jelent, mivel ezeknek a 

kormányai joggal hivatkozhatnak a saját 

népük biztonságának szempontjaira. Az 

etikai és jogi problémák nehézsége annál a 

különbségtételnél jelentkezik, hogy kik azok, 

akiknek a befogadása valóban életmentést 

jelent, vagy csupán életminőség javulást. Fel-

veti továbbá azt a globális felelősséget, 

amely a megoldást nem a menekülésben, 

hanem az embertelen struktúrák megváltoz-

tatásának kikényszerítésében látja. A régi 

metafora szerint a hajót kell megmenteni az 

elsüllyedéstől, és nem a mentőcsónakokat 

túlterhelni, amely majd azok biztos 

pusztulásához vezet. Az ok és okozat 

tisztázásánál nem mellőzhetők az olyan 

tisztességes elemzések sem, amelyek 



rámutatnak azokra a külső hatalmi 

manipulációkra, amelyek egy-egy 

veszélyeztetett térség katonai és társadalmi 

instabilitásához vezettek és ezzel elindították 

a kényszerű migrációs hullámokat. Nem 

volna helyes a következményeket kizárólag 

azokra a népekre ruházni, akiket nem terhel 

felelősség a helyzet előidézésében. A 

teológiai etika ezt a kérdést is csak az 

igazságosság és szeretet dialektikájában 

tárgyalhatja. 

Bibliai analógiák 

A bevezetésben említett örök problémát 

nyomon követhetjük már a bibliai időkben is, 

különösen az ószövetségi elbeszélésekben. A 

héber nyelv GéR és TÓSáB (idegen, 

jövevény) szavai gyűjtőfogalmakként jelölik 

meg az Izrael népe között tartózkodó nem 

izraeli lakosokat. A törvény védelmét az 

özvegyekhez és árvákhoz hasonlóan terjeszti 

ki rájuk is az ó-izraeli jogrend (5Móz 10,18-19). 

A sabbat év terméséből nekik is juttatni kell 

(3Móz 25,6) és a menedékvárosok adta 

védelem őket is megillette (4Móz 35,15). 

Ennek az emberiességi törvénynek a 

magyarázata, hogy Izrael maga is jövevény 

volt Egyiptom földjén, sőt a honfoglalás után 

sem vált tulajdonává a föld. Ez az 

ideiglenesség és átmenetiség szimbolikussá 

is vált Izrael önértelmezésében. A földhöz 

kötődő kánaáni kultuszokkal szemben ők 

éppen ebben az exodus állapotban élték át 

JAHVE szüntelen vezetését és védelmét. A 

letelepedés hamis biztonságának vallási 

veszélyét a kőtemplom építésének prófétai 

elutasítása jelzi majd. Dávid építkezési 

tervére Nátán próféta szavain keresztül ez az 

isteni válasz érkezik: „Te házat akarsz nekem 

építeni, hogy abban lakjam? Hiszen attól kezdve, 

hogy kihoztam Izrael fiait Egyiptomból nem 

laktam házban mindmáig, hanem csak hajlékomban, 

a sátorban jártam” (2Sám 7,5-6). A jövevény 

létforma alkalmas magának az emberi 

életútnak kifejezésére is (1Móz 47,9). Erre utal 

az Újszövetség is, amikor a hit hőseit olyan 

úton járó embereknek nevezi, akik „idegenek és 

jövevények a földön” (Zsid 11, 13). 

A menekülési történetek a Bibliában 

legtöbbször megmenekülési híradások is, így 

mindig Isten gondviselésének tanúbizony-

ságai. A menekült státusznak szinte vala-

mennyi későbbi formájára találunk 

analógiákat a bibliai elbeszélésekben. A 

természeti csapás, a szárazság okozta éhínség 

elől menekül Moáb földjére Elimélek és 

Naomi (Ruth 1,1-5), a Saul elől bujdosó Dávid 

pedig politikai menedékjogot kér Ákis 

királytól (1Sám 21,11-15). De az Újszövetség 

tudósít arról, hogy maga Jézus is átélte 

családjával együtt a menekült státuszt 

Egyiptomban (Mt 2,13-15). Csodálatos 

meneküléseket élt át Pál apostol is, amikor a 

damaszkuszi városfalon kosárban eresztették 

le (2Kor 11,32), vagy amikor a cselszövők 

terve ellenére menekítették ki Jeruzsálemből 

(ApCsel 23,12-22). A tömeges menekülésre 

pedig éppen a jeruzsálemi ősgyülekezet lehet 

a történelmi példa, akik a szent város római 

ostroma elől Pellában települtek le. Ennek a 

hátterében feltehetően a Mk 13,14 

apokaliptikus jövendölése állhat: „akik Júdeá-

ban vannak, meneküljenek a hegyekbe.” Az 

apokaliptikus beszédmód tágabb kortörténeti 

szövegkörnyezete arról szól, hogy Krisztus 

gyülekezete osztozik a kor megpróbáltatásai-

ban, a háborúk és üldözések fenyegetettségé-

ben, de ez még nem a vég és Isten a 

menekülést is előkészíti számukra. Mindez 

vigasztaló és bátorító üzenet lehetett az egy-

ház későbbi szorongatott helyzeteiben is, 

mivel itt tapasztalta meg, hogy Isten erős vár és 

biztos menedék a nyomorúság idején Zsolt 46,1-4. 

A határok és az identitás 

Migrációról, menekülésről csak abban az 

összefüggésben lehet beszélni, hogy a népi 

közösségeknek vannak határai. Pál az 

areopágoszi beszédben ennek két klasszikus 

formáját idézi: az idői, történelmi, valamint a 

térbeli határokat ApCsel 17,26. Az „elrendelt 



idő” azt jelzi, hogy a népiség maga nem örök 

teremtési rend. Népek keletkeznek, elmúlnak 

és egymásba olvadhatnak, így csak egy-egy 

történelmi kairoszban (elrendelt időben) töltik 

be küldetésüket. De van „lakozásuknak” 

térbeli határa is. Ezek a határok jelzik a 

közösségi identitást is, a sajátos 

összetartozást és különbözést „az egy vérből 

teremtetetett” emberiség egészén belül. A rész 

szerintiség embervoltunk velejárója mind 

egyéni, mind közösségi vonatkozásban. Nem 

lehetünk minden időben és helyen egyszerre 

otthon. Korunk, tradíciónk és kultúránk 

határai meghatározzák identitásunkat. 

A migráció minden esetben kilépést jelent 

ebből a közegből, és belépést egy másik 

közösségi identitás életébe. Ha a befogadó 

közösség egyben elfogadó és toleráns is, 

akkor a „jövevény” megőrizheti 

identitásának számos vonását (nyelvét, 

vallását, szokásait), de egyben alkalmaz-

kodnia is kell a befogadó közösség jog- és 

szokás rendjéhez. Az európai pluralizmus és 

multikulturalizmus gyakorlata éppen ezen a 

ponton jelez súlyos hiányosságokat. Egyrészt 

pl. a vallási semlegesség mítosza 

intoleranciába csaphat át, amely az eltérő 

identitások minden nyilvános szimbólumával 

szemben harcot hirdet. Ezzel gyakorlatilag 

éppen a szabadság és tolerancia eszményét 

adja fel. Sértőnek és kirekesztőnek tekinti a 

keresztyén civilizáció jelképeinek nyilvános 

megjelenítését éppúgy, mint a bevándorlók 

öltözködési és vallási szokásait. Az 

álliberalizmus hazugságát leginkább az 

olyan közvélemény kutatások leplezik le, 

amelyek szerint a keresztyén jelképek 

(kereszt, karácsonyfa stb.) éppúgy nem 

zavarják a más vallások híveit, mint a 

keresztyén kultúrkörben élőket a burka, vagy 

az ortodox zsidók öltözete. 

Másfelől azonban a nagy tömegben 

megjelenő és alkalmazkodni nem akaró 

idegenek a xenofóbia és nacionalizmus 

érzéseit korbácsolják fel a befogadó 

nemzetek körében, akik saját identitásukat 

érzik veszélyben. Az államhatárok védelme a 

kormányok feladatai közé tartozik. Ennek 

figyelmen kívül hagyása olyan naivitás 

lenne, mintha a házak kerítéseit kellene 

lebontani, ill. a lakásajtókat nyitva tartani. 

Országhatárok ott is léteznek, ahol az 

átjárhatóságot egy átfogóbb közösségi 

összetartozás biztosítja (pl. a Schengeni 

Egyezmény, vagy a Brit Nemzetközösség 

országai között). Egy ilyen bizalmi elven 

alapuló együttműködés ugyanakkor nem 

zárja ki azt az éberséget, hogy a 

rosszindulatú határsértőket ezeknek az 

országoknak is távol kell tartaniuk. 

Civilizációnk nagy ellentmondása, hogy a 

biztonsági szempontok miatt az állam-

polgároknak számos személyiségi jogról le 

kell mondaniuk. Ha ezt saját országában 

mindenki vállalja, nem ítélhető el, ha 

ugyanezt az elvet a veszélyeztetett 

térségekből érkezők esetében is 

alkalmazzák. Egy ilyen társadalmi helyzet a 

keresztyén etika számára is komoly kihívást 

jelent, mert a bizalom és kölcsönös 

jóhiszeműség elveit egyensúlyban kell 

tartania a biztonság elvével. Ezt leginkább az 

átláthatóság (transzparencia) elvének 

gyakorlatba vitelével lehet biztosítani. Ebbe 

az irányba mutat már az újszövetségi 

„állampolgári etika” is: „azt akarod, hogy ne 

kelljen félned a hatalomtól? Tedd a jót és dicséretet 

kapsz tőle” (Róm 13,3). A szociáletika nyelvén 

fogalmazva ez annyit jelent, hogy az egyéni, 

szubjektív érdeknek összhangban kell lennie 

a közösségi, objektív érdekkel. Ezt az 

összhangot sajnos, megterhelheti a 

hatalommal szembeni bizalmatlanság. 

Az illegális határátlépések minden esetben 

kriminalizálják az így belépőket. Ez azzal a 

veszéllyel is jár, hogy a csupán könnyebb 

megoldást kereső, de egyébként nem bűnöző 

migránsokra is rávetülhet egy olyan 

általánosító előítélet, amely terroristaként 

tekint rájuk, túl azon, hogy maga a határ-

sértés is bűncselekmény. Itt egyedül a bibliai 

menedékvárosokra vonatkozó eljárást lehet 



alkalmazni: a közösségi ítélet válassza ki a 

valóban menedékre szorulókat: 4Móz 35,9-34. 

Globalizáció és migráció 

Korunkban a globalizáció többjelentésű 

fogalom. Pozitív értelme elsősorban a 

felelősség etika határokon átívelő jellegében 

van. „Nincs esélyünk a fennmaradásra világ-

ethosz nélkül” - mondja Hans Küng. A 

globális ethosz kialakításához alapvető fel-

tétel a világvallások közti dialógus. A világ 

globális közösséggé formálódásának leg-

látványosabb jelensége az ún. információs és 

kommunikációs forradalom, amely legyőzte 

a tér és időbeli távolságokat. A média és 

internet kapcsolatok hálózata így nemcsak 

egy időben tájékoztat a világ távoli pontjain 

történő eseményekről, de alkalmas arra is, 

hogy társadalmi elégedetlenséget támasszon, 

az emberi kapcsolatokat személytelen alap-

okra helyezze, valamint a hagyományokat és 

azok közösségi értékeit átalakítsa. 

A folyamat eredménye tehát ellentéte a Küng 

által megálmodott és oly szükséges etikai 

egyezségnek. Ennek hatóköre így túlmutat a 

gazdasági szférán, noha legszembetűnőbben 

ott jelenik meg. Egy alapvető érték- és 

szemléletváltozást eredményez, amelyet 

irányítani és manipulálni is lehet. A globális 

piac orientált szemlélet, amely az egyes 

országok polgáraiban csak potenciális 

vásárlót lát, ellentétesen működik azzal az 

érték őrzéssel, amely érzelmileg is kötődik a 

szülőföldhöz, nemzeti nyelvhez és kultúrá-

hoz. Ennek legkevésbé veszélyes része az, 

hogy pl. az étkezési kultúra területén 

bizonyos termékek és gyorsétterem-láncok 

nemzetközi monopóliumra tesznek szert, így 

bármelyik kontinensen vagy országban az 

otthonosság érzetét keltik. Ezt azért neveztük 

kevésbé veszélyesnek a nemzeti hagyomány-

okra nézve, mivel azt is tapasztaljuk, hogy 

párhuzamosan ébresztik fel a helyi 

specialitások iránti igényt is. Ez leginkább a 

turizmus területén tapasztalható. Aki egy 

idegen országba utazik, nem a mindenütt 

megtalálható ízekre és árúkra kíváncsi, ha-

nem a helyi sajátosságokra. A globalizációs 

kultúra ezért ambivalensen hat. Kisebb 

mértékben igaz ez a divatokra és a tömeg 

zenei kultúrára nézve is. Az ellenhatások 

természetesen nem kisebbítik azt a kulturális 

globalizációt, amely a kultúra és „ideológia-

fogyasztás” terén az Egyesült Államok 

dominanciáját mutatja.  Mindez azért jelentős 

tényező a migrációra nézve, mivel a tradíció 

olyan gyökereket is jelent, amelynek 

megtartó ereje van. A migráció minden 

esetben ezeket a gyökereket szaggatja el. 

A késői modernitás az ipari társadalmakon 

belül is a lakossági mobilitást segíti elő, de 

ezt ellensúlyozhatja egy ellentétes mozgás is, 

amely a munkahelyeket telepíti a szabad 

munkaerő közelébe. Ez sajnos, azzal a 

mobilitással is együtt jár, amely a fejlettebb 

országokból az olcsóbb munkaerő irányában 

mozog, így nem teremt hosszú távú stabilitást 

a munkaerőpiacon. 

Az említett tendencia azt jelzi, hogy a 

globalizáció igazi veszélyét az a gazdasági 

dominancia jelenti, amely a fejletlenebb 

országokat ezeknek a gazdasági 

társaságoknak teljesen kiszolgáltatja. Nem 

véletlen, hogy az egyházak számára az etikai 

kihívást egy ilyen „új rabszolgaság” elleni 

fellépés jelentette. Az exodus motívum 

bibliai képe nemcsak az ún. felszabadítás 

teológiákban jelenik meg, hanem az 

ökumenikus találkozóknak is vezérmotívum-

a. „Az igazságtalanság láncainak szét-

szakítása” (RVSz Accrai Nagygyűlés) annyit 

jelentene, hogy a migráció és menekülés 

okait kell megszüntetni, és annak a 

lehetőségét biztosítani, hogy mindenki a saját 

hazájában boldogulhasson. 

A befogadás konkrét etikai problémái 

A destruktív rendszerekkel szembeni 

tiltakozás nem feledteti el, hogy a 

menekültek és bevándorlók esetében konkrét 

emberi sorsokkal, tragédiákkal találkozunk. 



Ezért a segítséget sem lehet csupán általános 

kategóriákban megfogalmazni, mivel minden 

egyes szituáció más és más. A modern 

világban a segítség felelőssége nagyrészt az 

intézményekre hárul, amelyek sok esetben 

leveszik az egyén válláról a felelősséget. A 

menekültek befogadásával sem egyénileg 

találkozunk, hanem az erre illetékes állami 

fórumok döntenek róla. A népi 

közösségeknek ezt a kollektív felelősségét 

megtalálhatjuk már az olyan jézusi Igékben, 

mint az utolsó ítéletről szóló tanítás: Mt 

25,31-46. A népek történelmi 

megmérettetésének egyik kritériuma, hogy 

„jövevény voltam és befogadtatok engem” (Mt 

25,35/b). Itt a jelenlévő Krisztusról van szó, 

akin már most eldől a jövő. A 

megkülönböztetés és szétválasztás kritériuma 

tehát már most jelen van éppen azokban az 

apokaliptikus krízisekben, amelyek 

háborúkról és természeti csapásokról 

szólnak. Az ún. alapvető emberi jogokat és 

az emberi méltóságot tehát nemcsak a 

teremtésben (természetjog) látja a teológia, 

hanem a krisztológiában is. Krisztus a 

menekült állapotban is sorsközösséget vállalt 

velünk (Mt 2,13-15), így a menekültek 

befogadásában mi vele vállalunk közösséget. 

A pozitív történelmi példák azonban mindig 

olyan befogadható kisebbségről szólnak, 

amelyet meg kell különböztetni egy 

népvándorlásszerű folyamattól. Ez utóbbi 

számos szociáletikai problémát vet fel. Az 

nem lehet kérdés, hogy a keresztyén 

közösségek számára a krisztusi szeretet 

parancs az áldozat vállalását is jelenti és 

ezzel a nagyobb közösség számára is jellé és 

hegyen épített (menedék) várossá is válnak. 

Az viszont kérdéses lehet, hogy az önkéntes 

áldozatvállalás helyett mennyiben 

kényszeríthető rá egy nemzeti közösségre 

egy parttalan menekültáradat, amely már 

nem is befogadásról, hanem önfeladásról 

szól. Az igazságosság és arányosság elvének 

egyensúlyban kell lennie a szolidaritás 

elvével. Erre hivatkozik Pál is a jeruzsálemi 

gyülekezet részére való adakozásnál. „Ugyanis 

azért, hogy másoknak könnyebbségük legyen, 

nektek ne legyen nyomorúságotok” (2Kor 8,13). Az 

egyenlőség szerinti mérce itt a 

méltányosságot és arányosságot fejezi ki. 

A végletes analógia a bellum iustum, az ún. 

igazságos háború klasszikus esete lehet, ami 

az önvédelem végső érveként (ultima ratio) 

jöhet szóba. A terrorizmus fenyegetettségé-

ben a szabad migráció hasonló veszélyt 

jelenthet egy-egy ország békés életére nézve. 

Ezen túl a nemzeti és nemzetközi érdekek 

összhangja az etika örök dilemmája marad, 

amelyre a történelemben még nem született 

mindenki számára egyaránt kedvező 

megoldás. A jobb- és balsorsú nemzetek, a 

győztesek és áldozatok történeti valósága 

nem válaszolható meg a teodícea körében. 

Isten nem azonos sem a történelemmel, sem 

a természeti csapásokkal. A Káté szerint 

azonban a gondviselő Istenbe vetett hit a 

történések és közöttünk „Isten atyai kezét” 

látja (HK 26. kf.). Ennek a segítő, gondviselő 

kéznek lehetünk egy adott helyen és időben 

mi is eszközei. Minden ilyen segítség 

természeténél fogva csak részleges és 

időleges lehet, amelynek határaival 

számolnunk kell. Ennél többről a keresztyén 

teológia és etika nem szólhat a 

menekültügyben sem. 

Szűcs Ferenc
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Keresztelések: 

 

2015 májusában:  

Nagy Benedek, Gaáll – Magyaros Zselyke, Szász Hunor, Bodó Írisz, Makai Maja, Makai Hanna, 

Ugray Diána,, Baranyi Anna, Bihari Benjámin 

2015 júniusában:  

Grnák Eszter, Hartai Vazul, Adrián, Hartai Botond Zalán, Hartai Emese, Hartai Lilla, Keresztes 

Kende Zsolt, Ragányi Nóra, Safranyik Levente 

2015 júliusában:  

Bartos Emese, Darnay Áron, Halász Emília, Major Izabella Csilla, Nagy Levente 

2015 augusztusában:  

Boda Szofia, Kulcsár Zsombor, Czap Abigél, Hegyi Alma, Borics Ádám, Borics Bianka, Borics 

László, Zelina Benett, Zelina Nolen 

2015 szeptemberében:  

Borbíró Ádám Zoltán, Hámori Péter Dániel, Németh Alex, Neu – Perényi Botond,  

Novotny – Farkas Emília, Novotny – Farkas Krisztián, Schmidt Rebeka, Szokolai Fanni Zsófia 

Isten áldása legyen a megkeresztelt gyermekek és szüleik, keresztszüleik életén! Imádságainkban 

hordozzuk a családokat, hogy megtalálják az utat Jézus Krisztushoz, és tegyünk meg minden 

tőlünk telhetőt, hogy beilleszkedhessenek Gyülekezetünk közösségébe! 

 

Elhunyt gyülekezeti tagjaink:  

Cser Gábor (68) január 20. 

Tóth Istvánné - Marosi Margit (86) február 18. 

Vitárius Mihály (78) március 2. 

Cserna Lajosné – Pászti Gizella (84) március 11. 

Juhász-Nyitó János (86) március 30. 

Tarnai Sándorné – Tóth Magdolna (80) április 6. 

Hajdú Józsefné – Nagy Eszter (89) április 4. 

Tóth Sándorné – Nagy Jolán (91) július 24. 

Rajnák Jánosné – Szántó Margit (74) július 18. 

 

 

 

 

Szabó Andrásné – Farkas Róza (94) augusztus 9. 

Somlai László (68) augusztus 4. 

Karászi Jánosné  
– Karácsony Zsuzsanna (71) augusztus 4. 

Karászi Árpád (75) augusztus 12. 

Istenünk vigasztaló kegyelmét kérjük a 

gyászoló hozzátartozók életére! 

 

 

A Gyülekezet elérhetőségei: 

telefon: 257-73-56  

email: budapest-rakoscsaba@reformatus.hu  

honlap: www.rakoscsabairef.hu 

Hivatali Fogadóóra 

(temetési bejelentés, keresztelési, 

esküvői megbeszélés): 

Hétfő: 16:30 - 17:30 

Csütörtök: 16:30 - 17:30 

Vasárnap: 11:30 - 12:30 

 

Összhang újságunkat kiadja: Rákoscsabai Református Egyházközség (Budapest 1171. Rákoscsaba utca 2.)  
Szerkesztők: Bába Károly (06-30-685-04-91), Bába-Bodonyi Adrien; Címlap: Kelemen Egon;  
Várjuk kedves testvéreink írásait, bizonyságtételeit, melyeket a szerkesztők részére személyesen vagy az alábbi e-mail címre lehet 
eljuttatni. Ugyanide várjuk visszajelzéseiket is. E-mail: bkaresz75@gmail.com  

Újságunk megjelenését a Gazsó Papírbolt támogatja! Ezúton is köszönjük! 

mailto:budapest-rakoscsaba@reformatus.hu
http://www.rakoscsabairef.hu/
mailto:bkaresz75@gmail.com


Esküvők:  

2015. június 20. Erőss Gyula és Kalla Éva 

június 26. Philip George Cunningham és Kocsis Eszter 

június 27. Keglovits Zoltán és Szécsi Nikolett 

június 27. Vasdinnyei Zsolt és Kovács Nikolett 

július 3. Vígh-Kiss József és Keresztesi Rozális Mária - 50. házassági évforduló! 

július 10. Grujó Mátyás és Erdei Katalin 

augusztus 8. Horváth Krisztián és Jeszenszky Nikoletta 

augusztus 15. Smajda Imre és Kelemen Nóra 

augusztus 29. Nagy Pál László és Ferge Julianna 

Istenünk gazdag áldását kérjük a házaspárok közös életútjára, és családalapításukra! 

 
 

Szeretettel várunk minden érdeklődőt – korosztálytól függetlenül a 

NEMZEDÉKEK ÉLETKÖZÖSSÉGE  

gyülekezeti Csendesnapra 
2015. október 4. vasárnap, 10 és 15 óra között 

 

„ Mert jó az Úr, örökké tart szeretete, és hűsége nemzedékről nemzedékre.” Zsolt 100, 5 

 

10 .00 – 11.00 ISTENTISZTELET: Orbán Kálmán nyugdíjas lelkipásztor  

11.15 -  Énektanulás -  

11.30 – 11.50   KONFLIKTUSKEZELÉS – Több generáció együtt előadás: Erőss Gyuláné 

11.50 – 12.00 A Szánthó Géza Énekkar énekel, vezényel: Princz Egonné      

12.00 – 12.05 Verset mond Tóth Lászlóné, Piroska 

12.05 – 12.45 EBÉDSZÜNET - virsli, sütemény 

12.45 –   Énektanulás – 

12.55 -  13- 25 EGYENSÚLY A CSALÁDBAN - Földvári-Nagy  László: Család-Munka-Szolgálat 

13.25 –   Ének 

13.35 – 14.00 „AZ ÚR CSODÁSAN MŰKÖDIK” bizonyságtétel: Krek Krisztina  

14.05 – 14.45 Versek, prózák bemutatása, értékelése 

14.45 – 15.00 Közös ének, áldás 

 

Helyszín: Bp.- Rákoscsabai Református Egyházközség temploma és gyülekezeti terme 

      1171 Budapest, Rákoscsaba u. 2. 

 

KÉRÜNK MINDENKIT, AKI TEHETI, SZÍVESKEDJEN  SÜTEMÉNYT  HOZNI  A 

CSENDESNAPRA. Köszönjük! 

  



Elhangzott: Róma, 2015. augusztus 23. vasárnap (Forrás: www.magyarkurir.hu) 

Kedves testvéreim! Ma befejezzük a hatodik fejezet olvasását János evangéliumából, végére 

értünk az „élet kenyeréről” szóló beszédnek, amelyet a kenyerek és halak megszaporítása 

csodájának másnapján mondott el Jézus. A beszéd végére a sokaság előző napi nagy 

lelkesedése kihunyt, mivel Jézus azt mondta, hogy ő a mennyből alászállott kenyér, és hogy a 

testét adja eledelül és a vérét adja italul, egyértelműen utalva ezzel életének feláldozására. E 

szavai csalódást okoztak az emberekben, akik a messiáshoz méltatlannak, nem „győztes” 

szavaknak ítélték azokat. De még a tanítványok sem voltak képesek elfogadni a Mesternek 

ezeket a nyugtalanító szavait. Alapigénk az ő zavarukat mutatja: „Kemény beszéd ez! Ki 

hallgathatja?” (János 6,60). 

Valójában ők igenis jól értették Jézus beszédét. Annyira jól, hogy nem akarták hallgatni azt, 

mert olyan beszéd az, amely válságba sodorta gondolkodásmódjukat. Jézus szavai mindig 

válságba sodornak minket, például a világ szellemisége, a világiasság kapcsán. Jézus azonban 

a megoldási kulcsot is megadja, amellyel legyőzhetjük a nehézségeket, a megoldás pedig 

három elemből áll. Az első az ő isteni eredete: a mennyből szállt alá, és oda fog felmenni, 

„ahol korábban volt” (Ján.6,62). A második elem: az ő szavai, amelyeket csak a Szentlélek 

működésével érthetünk meg, ő ugyanis az, „aki életre kelt” (Ján.6,63), a Szentlélek az, aki segít, 

hogy jól megértsük Jézust. A harmadik elem: a hit hiánya a valódi oka annak, hogy nem értik 

meg szavait: „vannak közöttetek, akik nem hisznek” (Ján.6,64). „Attól kezdve ugyanis, tanítványai közül 

sokan visszahúzódtak” (Ján.6,66). Látva ezt a hitetlenséget, Jézus nem tesz engedményeket, nem 

enyhíti szavait, sőt, egyértelmű döntésre kényszerít: vagy vele járnak, vagy elválnak tőle. Azt 

mondja a tizenkettőnek: „Ti is el akartok menni?” (Ján.6,67). 

Ezen a ponton Péter az apostolok nevében megvallja hitét: „Uram, kihez mennénk? Az örök élet 

igéi nálad vannak” (Ján.6,68). Nem azt mondja, hogy „hová mennénk?”, hanem azt: „kihez 

mennénk?”. Péternek ebből a kérdéséből megértjük, hogy az Istenhez való hűség egy 

személyhez való hűséget jelent, amely hozzá köt, hogy vele együtt haladjunk ugyanazon az 

úton. Ez a személy pedig Jézus. Bármink is van a világban, az nem csillapítja lelkiéhségünket. 

Szükségünk van Jézusra, arra, hogy vele legyünk, hogy az Ő asztaláról, az Ő örök életet adó 

szavaiból táplálkozzunk. Akkor hiszünk Jézusban, ha Őt tesszük életünk középpontjává, 

életünk értelmévé. Krisztus nem egy járulékos tényező: Ő az „élő kenyér”, az elengedhetetlen 

táplálék. Ha hozzá kapcsolódunk, a hit és a szeretet igazi kötelékével, az nem azt jelenti, hogy 

meg vagyunk kötözve, hanem azt, hogy igazán szabadok vagyunk, és mindig haladunk előre 

az úton. Mindnyájan feltehetjük magunknak a kérdést: Ki Jézus számomra? Csak egy név, 

egy eszme, egy történelmi személyiség? Vagy valóban az a személy, aki szeret engem, aki 

életét adta értem, és velem együtt jár? Neked kicsoda Jézus? Együtt vagy Jézussal? Törekszel 

megismerni Őt szavai által? Olvasol minden nap egy kis részt az evangéliumból, hogy 

megismerd Jézust? Van-e nálad evangélium a zsebedben, a táskádban, hogy bárhol 

olvasgathasd? Mert minél többet vagyunk vele, annál jobban növekszik a vágyunk, hogy vele 

maradjunk. Most pedig kérlek szépen titeket, tartsunk egy kis csendet, és mindnyájan tegyük 

fel a kérdést szívünk mélyén: „Ki Jézus számomra?” Mindnyájan válaszoljunk szívünk mélyén. 

 


