2017 Január
„...mindnyájan egyféleképpen szóljatok, és ne legyenek közöttetek szakadások, hanem ugyanazzal a
meggyőződéssel igazodjatok egymáshoz.”
1Kor. 1,10

ÖSSZHANG
A Rákoscsabai Református Egyházközség lapja

"Az Isten irgalmára kérlek tehát titeket, testvéreim, hogy okos istentiszteletként
szánjátok oda testeteket élő és szent áldozatul, amely tetszik az Istennek; és ne
igazodjatok e világhoz, hanem változzatok meg értelmetek megújulásával, hogy
megítélhessétek: mi az Isten akarata, mi az, ami jó, ami neki tetsző és tökéletes."
Róma 12,1-2

Tompa Mihály: BŰNBOCSÁNAT
Álmatlan éjben az ágy vánkosán,
Zarándok-úton s a templom kövén:
Oh, mennyi könny hull széjjel titkosan,
A fájdalom forrásiból jövén!
Midőn felkél a vádló síri árny,
Melyet sok év és hallgatás temet,
Fedett arccal sóhajt a bűnhődő:
Isten bocsásd, bocsásd meg vétkemet!
- Én bűnös kéjt vadásztam, - tudva bár
Azt a sivár átkot, mely rajta van; Lábbal tapodtam hűséget, frigyet;
Eszeveszett valék és fajtalan;
A drága nő szívét meggyilkolám,
Szétszórtam édes, szép családomat!
Hah, mily örvény...! menten alábukom,
Ha kezed, oh Isten, nem támogat!
- Szerettem a cselt, álnok utakat,
Hamis keresményt és ragadományt;
S barlangomban abból rég semmi sincs,
Mi ott orzó kezem halomra hányt.
E kéz... e kéz! vérfoltokkal tele...
Pedig folyvást őrült hévvel mosám!
És dugnom kell... s tűnődnöm szüntelen,
Isten haragján, - hóhér pallosán.
- Te ültetél tanácsba engemet,
Igaz bíró s igazság Istene!
Rám bíztad az ítélet mérlegét,
De az kezemben félre billene...
Bűnöst feloldtam, nem az igazat,
Megronta: kegy, hiúság, önhaszon...
Oh, megindul-e most jobban az ég,
Mint egykor én, - a könyűn, panaszon?!
- Megvetve, oh Isten, törvényedet:
Kicsúfolám hatalmad, létedet!
Igaz vagy s rettentő, midőn magad
A tagadóval megösmerteted!
Ki lázadón reád fegyvert fogék:
Saját szívembe mélyedt fegyverem...
A mélységből kiáltok: könyörülj!
Ím bűnbánatban mellemet verem...

Az arc porban hever s a könny ömöl,
A hű vezeklő bűnét látja csak...
S hogy Istenhez fordul bocsánatért:
Szétválni kezd lelkében szín, salak.
S ha a szív meglágyult, mint a viasz,
Új ember lenni a bűnös ha kész.
Felé hajlik az égi irgalom:

Bízzál fiam, bűnöd bocsátva lész!

S te? furdalást nem ösmersz... s üdved az,
Hogy ácsorogsz fényes ajtók körűl;
Hivalgón hordod a Kain-jegyet,
Mit jobbulás rólad le nem törűl:
Tetted leend majd ellened tanú,
S tűz, mit fejedre sok nap gyüjtöget...
Neked, áruló! nem bocsátja meg,
Ne is bocsássa Isten, bűnödet!

Tompa Mihály
VIGASZTALÁS
Ha szép reményed, a
Kétség alatt,
S miatta szived is
Ketté hasadt,
És nincs egy ember is
Ezrek közül
Ki rajtad senyvedőn
Megkönyörül,
Tekints az égre fel,
Ott áll maga
Ki megvigasztal, a
Hit csillaga.

Kedves Olvasóink! 2017-ben Tompa Mihály (1817-1868),
hazánk jeles költőjének, református egyházunk lelkipásztorának
születésének 200. évfordulója van - újságunk jelen számának
versválogatásain keresztül rá emlékezünk!

Fülep Beáta: Új esztendő „mindazonáltal-ja”
…”És felelvén Simon, monda néki: Mester, jóllehet az egész éjszaka fáradtunk, még sem fogtunk semmit:
mindazonáltal a te parancsolatodra levetem a hálót.” (Lukács 5:1-9)
Kedves Testvéreim!
Az újesztendő első napján, első óráiban, ha
két
ember
összetalálkozik,
akkor
jókívánságokat
mondanak
egymásnak,
boldog újesztendőt kívánnak, Istentől áldott
újévet kívánnak. Azonban nem csupán
jókívánságok hangzanak el, hanem időnként
jó tanácsok is előkerülnek. Olyan jó
tanácsok, amelyekre másnap már az ember
nem emlékezik vissza és rendszerint nem is
fogadja meg őket. Pedig példák tömege
igazolja, hogy az idejében kapott és
megalapozott jó tanácsnak mennyi sok
haszna van. Ilyen példa ez a történet is
Lukács evangéliumából, a nagy halfogásról
szóló bibliai ige, amelyet a Testvérek közül
is igen sokan ismernek.
Péter és társai szakemberek voltak a
halászatban. De hiába szakember valaki, ha
egyszer a halászembernek nincs szerencséje
és nem jönnek a halak, nem tudnak fogni
semmit, akkor csak a fáradtság marad.
Péternek nem volt könnyű magát és társait
fáradtan is rávennie arra, hogy kezdjék az
egészet újra, mivel egész éjszaka hiába
próbálkoztak és annak tudatában, hogy
biztosan nem fognak semmit, mert nappal
elhúzódnak a halak. De Péter mégis igent
mondott. A történet nagy meglepetése éppen
Péter
viszonyulásában
van,
ahogyan
viszonyul Jézus tanácsához. Ezt a
viszonyulást ebben a történetben egy szó
jelzi. Ezt a szót nagyon érdemes megjegyezni
és a szívünkbe zárni. Ez a szó így hangzik:

mindazonáltal.
Péter
mindazonáltalja
igazolja, hogy fáradt szemét és szívét az
Úron tartotta. Istennek az az üzenete ez
esztendő első napján, egész évre szóló
üzenete nekünk, ennek a gyülekezetnek,
hogy tanuljunk meg Pétertől Jézus Krisztusra
figyelni.
Kedves Testvéreim! A mi számunkra
döntő jelentőségű dolog, hogy merjük-e a
2017-es évet illető terveinket, elindulásunkat
mindazonáltal az Úr szavához igazítani. A
2016. év jóllehetjei mind ott élnek a
szívünkben. Azok a kudarcok, azok a
megfáradások, azok a bukások, a csőd, a sok
kérdés, a szomorúságok, a ránk szakadt
csalódások, a hiába való birkózások. De ezt a
"jóllehetet" félre tudjuk-e tenni az Úrért?
Merjük-e vállalni, hogy a tények nem
mozdíthatatlanok? Talán csak a mi
szemszögünkből, a mi logikánkkal, de nem
az övével. Nincs megírva sem égen, sem
földön, hogy a dolgok csak csúfosan
végződhetnek, hogy elrontott ügyeket nem
lehet jóvá tenni. Igen is lehet. Jól lehet így
volt. Jól lehet ennyi a reménységünk
mindazonáltal. Az Ő szavára, az Ő
biztatására, az Ő indítására, indulhatunk jó
reménységgel az újesztendőben. Isten
kegyelme,
Péter
példája
segítsen
mindnyájunkat fáradtan is, sok csalódás után
is, nagy nehézségek és kilátástalanságok
ellenére is mindent mindazonáltal újra
kezdeni Jézus szavára, az Ő akaratáért.
Ámen.
Fülep Beáta,
a Rákosligeti Ref. Egyházközség lelkipásztora

„Hazaértem”
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye egy kis falujában, Nagyszekeresen nőtt fel. Szülei
gazdálkodó emberek voltak. Ők szerettették meg vele a magyar földet, az egyszerű
embert és az Ő munkáját. – mesélte Fülep Beáta, aki hosszú évekig szolgált Nagyarban.
Közel egy éve azonban már a Rákosligeti Református Gyülekezet lelkipásztora.
Megtérésétől, Isten konkrét vezetésén át arról is beszélgettünk, hogyan ért ide ligetre,
„haza”.

-

Ha nem tévedek, 17 éves volt, amikor az Úr Jézus elhívta. Hogyan tért meg?
Ahogy a legtöbb tinédzser, abban az időszakban én sem szerettem csendben lenni.
Menekültem ettől a hívástól nagyon sokszor, annak ellenére, hogy hívő családban nőttem
fel. Közben legbelül mérhetetlenül nagy fájdalmat éreztem. Egyszer aztán kórházba
kerültem. Egyedül feküdtem egy fertőző osztályi kórteremben és harmadik nap estére az
Úristen csodálatosan szólított meg abban a csendben, amit Ő teremtett és hívott el az Ő
szolgálatára. „És hívj segítségül engem a nyomorúság idején, és megszabadítlak Téged és
megdicsőítesz engem.” – ugyanúgy hallom még most is az 50. Zsoltár versét, mint ott, akkor
a kórházi ágyon. Mikor elhívott, feltettem a kezem és azt mondtam: „Uram én kevés leszek
ahhoz, hogy lelkipásztor legyek.” Többen próbáltak is ezen az úton megállítani, például a
lelkészem is azt mondta, higgyem el, ez egy nagyon küzdelmes és nehéz hivatás. Isten
azonban megerősített abban, hogy velem lesz mindig, mindenkor. „Ne félj, mert
megváltottalak, neveden szólítottalak, enyém vagy.” (Ézsaiás 43:1) – kaptam ezt az igét is
akkor. És aztán elindultam.

-

A Sárospataki Református Teológiai Akadémiára felvételizett. Mennyiben erősítette meg
hitbeli elköteleződését az ott eltöltött öt év?
Minden vizsgaidőszakom egy nagy mélység és magasság is volt egyben. Emlékszem ott
térdeltem a szobámban és imádkoztam minden reggel, amikor éppen nem vizsgáztam, de
már a következőre készültem… Ám mindvégig ott volt az Úristen áldó keze. Egy csoda
volt Sárospatak azért is, mert az akadémia indulása után mi voltunk a harmadik évfolyam,
így egy nagyon családias légkör alakulhatott ki. A professzoraink figyeltek ránk; nemcsak,
hogy név szerint tudták, hogy kik vagyunk, de órákat tudtunk beszélgetni.

-

Már a hatodévét is a Nagyari Református Gyülekezetben töltötte, majd összesen 16 és fél
évig szolgált a község lelkipásztoraként. Hogyan élte meg az ott eltöltött időt?
A bemutatkozó istentiszteletemre Nagyarban körülbelül 37-40-en jöttek el. Sajnos a 16 és
fél év alatt én javarészben eltemettem azt az akkori gyülekezetet, amit ott találtam. Ez az
egyik legfájóbb pont nekem. Az évek alatt ugyanakkor minden tőlem telhető módon
próbáltuk mozdítani a falut, megszólítani az ott élőket több-kevesebb sikerrel. Budapesti
fiatalok jöttek le szolgálni több alkalommal, volt, hogy prospektusokat vittek minden

házhoz, gondnok nénivel mi is bekopogtattunk az emberekhez. Szerettünk volna
megszólítani mindenkit. Minden évben volt nyári gyermektáborunk, 50 éve konfirmáltak
találkozója, karácsonykor a gyermekek betlehemes játékkal készültek, vittem őket kántálni
csapatostul, a családom lett ez a közösség. Az asszonyokkal például együtt készítettük a
csigatésztát, együtt énekeltünk, vagy adventi vásárt szerveztünk. Az ott árult portékák
mindegyike a két kezük munkája volt és hihetetlen nagy értékké vált. Volt, hogy a befolyt
összegből tudtunk venni például egy új szőnyeget a templomba. Ők a maguk módján
tényleg a szívükbe fogadtak. Az eljövetelem előtti napokban a gondok néni (akinek két fia
van) azt mondta a gyermekeinek, hogy nektek van egy húgotok is. Én.
-

Pályázat útján 2016. márciusa óta szolgál új helyén, a Rákosligeti Református
Gyülekezetben. Mi volt az első benyomása és hogy érzi itt magát?
Rákosliget, sőt ez az egész kerület, mintha egy kis falu lenne a városban. Mivel
lelkületében is nagyon vidéki vagyok, ez nekem tökéletes. Ha pedig a gyülekezetet nézem:
Mindenkitől nagyon sok szeretetet, törődést, figyelmet kapok. Elmondhatom, hogy az első
pillanattól kezdve letörölték a könnyüket és befogadtak, még akkor is, ha a sebeik nagyon
fájtak. Ez is része volt annak a folyamatnak, amely azt mondatja velem, hogy hazaértem.

-

„Hazaértem?” Mit ért pontosan ez alatt?
A Nagyaron töltött időt Móricz szavaival jellemezném: nehéz iskola volt, de szükséges
volt. Szükségem volt arra, hogy megtapasztaljam, egy gyülekezetben lelkészként mire
számíthatunk. Meg kellett tanulni megérteni azokat, akik közé az Úristen odahelyezett.
Ahhoz, hogy meg tudjam szólítani a másikat, lássam az emberi oldalát, lássam, hogy ő
miért van ott, ahol van. Szükségem volt, hogy lássam, hogyan tudunk egy nyelvet beszélni,
hogy megértsem őket és ne legyen nagyon kánaáni az a nyelv, amit használok. Úgy érzem,
amit meg lehetett tőlük, és amit ebből az időszakból ki lehetett hozni és meg lehetett
tanulni, azt megtanultam. Úgy éreztem, nem tudok többet adni és ekkor jött a ligeti
lehetőség. Így értem ide. És közben van 300 km az anyukám, a nővérem és köztem. A
lelkipásztori szolgálatban úgy érzem, ez nekem előrelépés, de mivel egyedül vagyok,
egyúttal messze is kerültem a szeretteimtől. Mégis pont emiatt, az Úristen konkrét vezetése
miatt mondhatom azt, hogy hazaértem.

-

Milyen programokat szerveztek és mire törekszik a gyülekezeti élet tekintetében?
Májusban Pápán kirándultunk, majd Verőcén töltöttünk el egy gyülekezeti hétvégét. Ami
még korábban nem volt, és úgy gondoltam, hogy szükség van rá, az a szépkorúak
csendeshete. Ez egy nagyon jó alkalom volt arra, hogy megint csak beszélgessünk a
magunk dolgairól. Valaki azt mondta, „nem lehetne, hogy minden héten legyen egy ilyen?”
Voltak, akik nagy örömmel voltak itt és engem is ez tölt fel. A hittanoktatás is elindult
szeptembertől. Zenés áhítatokat is szervezünk, így minden hónapban, egy vasárnap
délután együtt énekelünk, énekeket tanulunk és az ige mellett elcsendesedünk. Működik

imalánc is. Gyülekezetünkben 26 testvér imádkozik a hónap utolsó szombatján félórás
váltásokban a ligeti gyülekezetért. Hajnali 5 órától, este 6-ig.
-

Hogyan jellemezné az Istennel való kapcsolatát az eddigi szolgálati évei tükrében?
Az egész életem gyakorlatilag azt mondhatom, hogy a folyamatos jelenléte az Úristennek.
Már úgy születtem, hogy majdnem meghaltunk az anyukámmal. És autóbaleset és
egyebek. Valahol mindig ott volt ez a nagyon egyenes és egyértelmű vonal, hogy az
Úristen a születésem pillanatától a kezében tart. És az egész lelkészi szolgálatra is ez
jellemző. Hogy az Isten tart a kezében. A legnagyobb öröm az volt, amikor például eljött
hozzám egy házaspár néhány napra. Amikor elmentek azt mondták, mi úgy jöttünk ide,
hogy vagy tudsz rajtunk segíteni, vagy el fogunk válni. Végül sikerült megmenteni a
házasságukat. Vagy amikor egy középiskolai diák érettségire készülve olyan
pániktüneteket produkált, hogy azt mondta, nem tudok elmenni az írásbelire. Aztán ott
voltam vele minden reggel, míg írásbelizett. Együtt imádkoztunk reggel 6 órakor, majd
bekísértem az iskolába. És ez a gyerek leérettségizett, pedig tudom, hogy közben min ment
keresztül. Amikor valakinek, valakihez elvihettem – ha akár így is - az evangéliumot és a
mélységekben is ugyanezt éltem meg. Amikor az ember nagy mélységeket él meg, akkor
kapaszkodik a leginkább az Isten kezébe. És a vezetése mindig egyértelmű volt. Hogy nem
hagylak el Téged és nem maradok el Tőled…

-

Kívánok további áldott, örömteli szolgálatot!

Mészáros Kata

Kozák Péter:

Gondolatok az imádságról
Ha egy lelkész, egy családtag, egy gyülekezeti
testvér vagy épp a Biblia egy szakasza felszólít
téged arra, hogy imádkozz, hogyan hat ez rád?
Most nincs kedved, majd esetleg holnap? Egy
újabb vallásos tehernek tartod, van neked e nélkül
is elég feladatod? Vagy csak értelmetlennek érzed,
hiszen már annyiszor nem teljesült, amit kértél?
Vagy lelkiismeret-furdalásod lesz, mert annyiszor
megfogadtad már, hogy naponta háromszor imádkozol, de valahogy mindig megszegted a saját
törvényedet? Olyan sokféle érzés tud bennünk
kavarogni, ha az ima „keresztyén kötelességével”
szembesítenek bennünket… Az igazság viszont
az, minél inkább rádöbbenünk az ima valódi
értelmére és arra, milyen is valójában az az Isten,
aki „felénk fordítja fülét”, annál inkább feltör
belőlünk a bűnbánat a vonakodó, lusta,
bizalmatlan, törvényeskedő, szeretetlen hozzáállásunk miatt, és megjön a „kedvünk” imádkozni.
Sokat szoktunk panaszkodni (fennhangon
vagy hangtalanul), hogy nincs senki, aki
végighallgatna minket. Természetesen akad időnként olyasvalaki, aki elbeszélget velünk egy
darabig, vagy akit gyorsan felhívhatunk, hogy
eldaráljuk neki, miben vagyunk épp, mégis a
körülöttünk élőknek véges a kapacitása és a
türelme a gondjainkat-bajainkat hallgatni nap mint
nap. Belegondoltál-e már abba, Isten olyan mérhetetlenül türelmes és hatalmas, hogy ha a világon
élő összes ember szüntelenül csak imádkozna, ő
akkor is mindenkit egyenként, osztatlan figyelemmel tudna végighallgatni?! Ráadásul az Úr egyik
legnagyobb bánata éppen az, hogy az emberiség
tetemes része szóra se méltatja, inkább más
beszélgetőpartnert keres magának. Oszd meg az
Úrnak, ami benned van, s merj mindent
részletesen elmondani neki, nem kell fukarkodnod
a szavakkal! Persze, most mondhatná valaki: a Mt
6,7 nem arra int minket, hogy „ne szaporítsuk a szót,
mint a pogányok”?! Fontos tudnunk, ebben a bibliai
szakaszban (Mt 6,5-15) Jézus a képmutatás, az
őszintétlenség ellen emeli fel hangját, s az ellen,
nehogy valaki azt higgye, a bőbeszédűségéért és a
kérései állandó ismételgetéséért hallgatja meg az
Úr. Ha sok minden terheli a szívünk, akkor se

féljünk teljesen megosztani azt Istennel, merjük
részletesen elmondani neki, ahogy Jeremiás is
biztat minket: „Kelj föl, jajgass az éjszakában, az
őrködés kezdetén! Öntsd ki szívedet, mint a vizet, az Úr
színe előtt!” (JerSir 2,19a) Az imádság
lehetőségének egyik nagy ajándéka az: van, aki
végighallgat!
Azonban keresztyén ember is kerülhet
olyan mélységekbe, hogy már csak jajgatni tud és
kiáltozni az Úrhoz. Emlékszem, a depressziós
időszakomban, amikor már nem volt se erőm, se
bizalmam bővebben elmondani neki, mi van
bennem, sokszor megesett, hogy az ágyon fekve
csak annyit mondtam: „Uram, segíts!” vagy
„Uram, könyörülj!”. Így utólag bizton állíthatom:
ő meghallgatta ezeket a „nyögésszerű” imáimat is.
Ahogy a zsoltáros mondja Istenről: „nem veti meg és
nem utálja az elesettek nyomorúságát, nem rejti el orcáját
előlük, segélykiáltásukat meghallgatja.” Zsolt 22,25 Ne
feledd: van, aki meghallgat akkor is, amikor már
csak kiáltozni és jajgatni tudsz!
De mi van akkor, ha már kiáltozni sem
tudunk? Akkor végünk? Van olyan lelkiállapot,
hogy már egy szót sem tud kipréselni az ember a
száján, de akár az is megtörténhet, egy betegség
vagy
baleset
következtében
elveszítettük
eszméletünket. A jó hír az: Jézus még ekkor is
„esedezik értünk”! Pál írja: „Ki ítélne kárhozatra?
Hiszen Krisztus Jézus az, aki meghalt, sőt feltámadt, aki
Isten jobbján van, és esedezik is értünk.” Róm 8,34
Krisztus szüntelenül közbenjár az övéiért! Van
tehát, aki akkor is imádkozik értünk és helyettünk,
amikor már egy hang se tudja elhagyni szánkat
vagy épp ostobaságokért könyörgünk.
Az is gyakori életérzése az embernek:
„engem nem ért meg senki!” Hány kamasz,
családanya, valamilyen súlyos nyomorúságban
szenvedő (és sorolhatnánk) kiált fel magában így.
Hiába próbálja megértetni magát valakivel, nem
talál igazán lelki társra. S tulajdonképpen igaza is
van: soha senki emberfia nem fogja őt igazán
megérteni, ahogyan ő sem fog másokat. De ne
csüggedjünk, Jézus azzal biztat minket: „…tudja a
ti Atyátok, mire van szükségetek, még mielőtt kérnétek

tőle.” Mt 6,8b Ezt Krisztus nem azért mondta, hogy
teológiai vitákba bocsátkozzunk, mi értelme van
imádkozni, ha ő úgyis mindent tud. Hanem épp az
ellenkező célból: azzal akart biztatni, hogy az Úr
annyira ismer bennünket minden szükségünkkel
együtt, hogy bátran fordulhatunk hozzá bármivel –
így hát imádságra fel! Ha rejtély is vagy a másik
ember számára, az Úr számára biztos nem. Az
imádság azért is ajándék, mert tudhatod, úgy
könyöröghetsz, hogy van, aki jobban megért
téged, mint te saját magadat!
Minden embernek vannak titkai: olyan
történések, cselekedetek vagy gondolatok az
életünkben, amiket sose osztanánk meg senkivel.
Az igazság az, hogy az ember még a legközelebbi
szeretteivel sem lehet teljesen őszinte. Persze,
most lehet, hogy az mondod: rólam mindent tud a
férjem/feleségem/anyám/legjobb barátom! De
biztos, hogy tényleg így van? Ha alaposabban
utánagondolsz, bizony mindannyiunknak vannak
olyan gonosz, kegyetlen vagy undorító
gondolataink, szokásaink, múltbeli vétkeink, amit
a világ minden kincséért sem árulnánk el
magunkról. De van egy jó hírem! Az Úristen előtt,
aki Krisztusban a mi mennyei Édesatyánk, bármit
feltárhatunk, mert nincs az a bűn, amiért Jézus ne
hordozta volna el Isten haragját és ítéletét a
kereszten. Végre van, akivel teljesen őszinték
lehetünk! Van, aki megszabadítja lelkiismeretünket minden tehertől, ha hozzá fordulunk
bocsánatért!
Biztos, ti is ismertek olyan mesét, amiben
az aranyhal felkínálja a főhősnek: teljesíti három
kívánságát, bármi is legyen az. S hányszor
ábrándozunk arról, milyen csodás lenne egy ilyen
halat kifogni valahonnan. Kérnénk tőle
egészséget, sosem kiürülő pénztárcát, izmos
felsőtestet, világbékét, meg hasonlókat. A nagy
kérdés csak az, vajon tényleg arra van-e
szükségünk, hogy valaki minden felülvizsgálat és
bölcs mérlegelés nélkül csak úgy betöltse minden
vágyunkat. Gondolom, már nektek is feltűnt:
Istenhez imádkozni nem olyan, mint ha egy
kívánságteljesítő-automata előtt állnánk bedobva a
megfelelő „imaérmét”, hogy aztán átvegyük azt,
amire befizettünk. Óriási örömhír az, hogy Isten

csak azt teljesíti kéréseink közül, ami az ő bölcs és
végső soron fantasztikus tervébe beleillik.
Higgyük el végre, ő összemérhetetlenül jobban
tudja nálunk, mire van igazán szükségünk. S az Úr
nemcsak a rövid távú érzéseinket veszi
figyelembe, hanem a valódi javunkat: teljes
személyiségünk megszentelődését, a vele való
szeretetkapcsolatunk mélyülését és örökkévaló
sorsunkat. Az Isten olyan, aki a saját szerető
bölcsességének szűrőjén keresztül teljesíti
imáinkat. Éljünk az imádság csodás lehetőségével,
de bízzuk rá, mi a legjobb nekünk!
A keresztyén örömhír az, hogy aki Jézusé,
annak a szent Isten mennyei Atyjává lett
megbocsátva minden vétkét. Egyedül Krisztusért
a világegyetem teremtőjének, fenntartójának és
Királyának örökbe fogadott gyermekeiként
élhetjük életünket – minden szomorúságunk és
harcunk közepette is felszabadultan és örömmel. S
minden, ami Krisztusé, az a miénk: az ő
szentsége, igazsága, Szentlelke, bölcsessége, örök
élete. De ha Jézussal együtt már minden a miénk,
akkor mi értelme van még könyörögni?! Ez a
kérdés, ami újra és újra feltör belőlünk, annyira
leleplez minket! Hiszen ha egy gyermek szereti az
apját, és nem csak akar tőle valamit, akkor
kérdez-e olyat, hogy minek szólítsa meg őt?!
Nem. Be nem áll a szája, mert imádja az apját! De
hallgassuk inkább Kálvin János válaszát az
Institutioból: „Tehát az imádság jóvoltából
juthatunk hozzá ahhoz a kincshez, amely a
mennyei Atyánál van letéve számunkra. Az
imádság
ugyanis
az
emberek
sajátos
kommunikációja Istennel, mely által mennyei
szentélyébe lépve Istent szemtől szemben
emlékeztetik ígéreteire, hogy a szükség idején
megtapasztalhassák: nem hiába hittek a szóban
tett ígéreteknek. Látjuk tehát, hogy amit az Úr
ígér, azt nemcsak remélnünk, hanem parancsa
szerint kérnünk is kell könyörgéseinkben. Bizony,
az imádsággal ássuk ki azt a kincset, amelyre az
Úr evangéliuma rámutatott, hitünk pedig
meglátott. Nincs olyan szó, amellyel megfelelően
kifejezhetnénk, hogy mennyire fontos és hasznos
az imádság gyakorlása. Nem ok nélkül tanúsítja a
mennyei Atya, hogy csak az nyeri el üdvözítő
oltalmát, aki nevét segítségül hívja, mert

imádságban kérjük jelenlétét és gondviselését,
hogy életünk dolgai fölött őrködjék, ezzel kérjük
erejét, hogy minket, gyengéket és teljesen
erőtleneket megtartson, és ezzel kérjük jóságát,
hogy minket, bűnnel megterhelteket irgalmasan
kegyelmébe fogadjon, egyszóval: ezzel kérjük,
hogy a maga teljességében nyilatkoztassa ki
magát nekünk. Ebből születik lelkiismeretünk

mérhetetlen nyugalma és békessége. Ha
szorongató szükségünket feltártuk az Úr előtt, már
pusztán abban is bőséges megnyugvást találunk,
hogy előtte semmiféle bajunk nincs elrejtve,
hiszen meg vagyunk győződve, hogy ő a legjobbat
akarja nekünk, és a legjobbat teheti is velünk.”

Mecseki Hargita: Újra
Minden hófehér, tiszta!
A jégvirágok most csillagot lehelnek,
Ma gyermek születik újra!
Könyörögve kértem kiskoromban,
Hogy maradjon még egy kicsit –
De megrázta fejét nyugodt mosollyal.
A kis Jézus is felnőtt és eljött újra
A mérhetetlen fájdalomra.
Isteni arcát köpés mocskolta,
A kegyetlen ütések húsába vágtak,
A káromlás kajánul körbevette,
S mint Karvaly a koncra lecsapott.
Az irigység és árulás ide juttatta,
Megkínzott teste görcsös fájdalom,
Még az Atya is magára hagyta,
Ez volt a kín, az igazi borzalom.
Öles szögekre vertünk mi is Belé,
Bűneink sora testének ostora.
A fájdalmak férfia megdöbbenve látja;
Megfeszítenék, ha eljönne újra.
Akkor töviskoszorút, s köpést viselt,
Mérhetetlen terheket egyedül cipelt.
Majd’ összenyomták szörnyű bűneink!
Ezért most kérlek, ülj le egy pillanatra,
Tedd össze két kezed, s mondj el egy imát,
Úgy, mint kiskorodban,
Mikor édesanyád az ágy szélére ült.

Páczi Szabolcs:
Enyém, tiéd, miénk – gondolatok a Galata levél alapján
A gyerekek mind felsorakoztak a rajtvonalon, izgatottan várták, hogy elkezdődjön
a sorverseny. A csapatok összetétele
meglehetősen szórt volt: kisebbektől a közel
kamaszig volt minden korosztály. Így az erő
megosztásáról is gondoskodnia kellett a
táborvezetőknek. Nem lehet túlerő egyik
oldalon sem, másfelől legyen némi sikerélménye a valamivel kisebbeknek is.
Tibike is ott állt kelletlenül a többiek között.
Ő annyira nem izgult. Ezen ugyan némiképp
csodálkoztam, mikor aztán rá került a sor,
azonnal megértettem az okát: nagymamája
végig mellette haladva segítette, nehogy elhibázza a maga részét. Pókjárásban haladva
kellett egy tálka vizet vinni a hasán úgy,
hogy minél kevesebb lötyögjön ki a célig.
Nála egy csepp sem veszett kárba, hiszen
amikor a tálka egyensúlyából megbillenve
borult volna, a gondos nagymama azonnal elkapta és addig tartotta, míg az egyensúly újra
helyre nem állt.
Mindenki nevetgélt, kiabált szurkolás közben
teljesen átlényegülve, igazi gyerek módjára.
Tibike nem pusztán a megmérettetésből
maradt ki, hanem az azzal járó örömből is.
Értetlenül néztünk össze vezetőtársammal és
csak a fejemet tudtam csóválni a szánni való
helyzeten.
Nagyjából húsz éve történt mindez. Azóta is
számtalanszor felötlik bennem, vajon holt
tart az életben Tibike. Segített neki életre
szóló párt választani a nagymama? Bement
helyette a sorsdöntő vizsgára? Lekiabálta
unokája munkahelyi főnökét, mikor az a nem
várt véleménnyel volt az immár nagykorú
kedvencről és a lefokozást fontolgatta? Vajon
mi lesz, ha szegény nagymama elmegy

minden élők útján és Tibike ott marad
egyedül? Hogyan tovább?
Ki a vesztese a történetnek? Ami talán még
ennél is fontosabb: nyer-e általa bárki is?
Félreértés ne essék: a gondos szülői,
nagyszülői nevelés elengedhetetlen. De nem
ilyen módon. Biztos vagyok benne, hogy
mindannyian
találkoztunk
életünkben
hasonló Tibikékkel. Valljuk be: életük
bizonyos szakaszában talán még irigyeltük is
őket, ki tudja. De az érmet a verseny végén
osztják, nem negyed- vagy féltávon. Nem
most fog kiderülni az, jól futottunk-e a
versengés során. Sokszor pedig éppen azáltal
leszünk gazdagabbak, hogy az érem nem a
mi nyakunkba került, hogy pont lecsúsztunk
a dobogóról. Közel sem mindig az nyer, aki
győzött, hanem az, aki küzdött. Hány
nyertest ismertem én is, akinek fejére még
sosem került babérkoszorú!
Ha feltennénk az egyszerű kérdést – ami
ennél fogva kissé együgyűnek is hat: ’ki
szeretne sikeres életet’, mindenki magasba
nyújtaná a kezét. De ha azt kérdeznénk, ki
vállalná az ezzel járó kötelezettségeket és
fáradságos munkát nap-nap után – a kezek
háromnegyede biztosan eltűnne.
A teherhez, annak vállalásához többféleképpen viszonyulunk. Van, aki mindent
maga akar megoldani, mert ő a legjobb. Vagy
kényszeres bizonyítási vágytól hajtva, vagy
önelégültségének hízelegve, de a végkifejlet
ugyanaz: egyedül. Neki nincs szüksége
segítségre, hiszen az csak hátráltatná vagy
ami még rosszabb: csorbát ejtene a kifogástalan minőségen.
Van, aki a teherből, gondból semmit nem
akar, mert úgy érzi, nem az övé és mint ilyen,
nem is jogos. Sokan ezek közül még bibliai

alapon is tudják igazolni, hogy ’méltó a munkás
a maga bérére’ - tehát a mások értük való
fáradozása nekik alapértelmezetten jár,
természetes, hogy lesz segítőjük. Innen már
csak egy kis lépés azon emberek népe, akik –
köznyelviesen szólva - mindent lepasszolnak
kényelemből, lustaságból. Alapige természetesen ehhez is van: az egyetemes papság kérdésköre erre is ráhúzható. Ha pedig
jószándékúan figyelmeztetni merné bárki,
rögvest ki is derül, hogy a vád visszaszúr és
maga a figyelmeztető fél nem veszi
komolyan a feladatát.
Megközelíthetjük másfelől is a kérdést: ki a
legfáradtabb egy csoportból a kemény munka
elvégeztével? Mindig két tag lesz az: az
egyik, aki a legtöbbet hajtott – akár
önigazolásból,
munkamániásként;
akár
egészséges szorgalomból – valamint az, aki
nem igazán fogta meg a munka végét és ahol
csak lehetett, elkerülte. Aki hamarabb kerekít
marketingszlogeneket az egyenlő fontosságról, semmint bevállalná a maga részét. A
semmittevés talán a megfeszített munkánál is
fárasztóbb.
Mit tanít minderről a Szentírás? Pál apostol
Galata leveléből idézzünk néhány gondolatot.
Az apostol e levelet nem egyetlen konkrét
gyülekezethez intézte, hanem azok egész
sorához, mintegy körlevélként a galáciai
gyülekezetekhez.
A szövegbeni utalások alapján arra
következtethetünk, hogy Pál a levelet az
úgynevezett harmadik térítői útjának elején
írhatta, kevéssel a galáciai látogatása után.
Egy személyes vonatkozásokkal teli, szenvedélyesen megírt irat. Hol a kemény feddés,
hol pedig a gyengéd szeretet hangján szól.
Az alaphang azért mindenhol az evangélium
öröme.
A levél tanítása sokfelé ágazik. De
mondanivalójának egységbe foglalója, megértésének kulcsa a feltámadott Krisztus, aki

Pált megragadta s nemcsak az apostolnak,
hanem minden keresztyén embernek belső
igazsága, éltető lelke. Pál apostol erre a
Krisztus Lelke szerint való életre akar
bátorítani, mert a hívők jóval több ajándékot
kaptak annál, mint amennyivel élni mernek.
Felelősséget kell tanúsítaniuk a többletért a
vigyázás és egymás testvéri intése által.
Hívőként nemcsak a kegyelem közös, hanem
a veszélyeztetettség is. Ezért mellőzhetetlen
az egyházban az egymás testvéri, atyafiságos
intése. Pontosan a kísértés és a bűn felbukkanásakor válik láthatóvá, van-e valódi
közösség. Egyedül a hívőkön áll, miként
próbálják támogatni a megkísértett, „bűnbe
esett” testvért: mellé állva vagy ellene
menve; vele és érte vagy nélküle és ellene.
Döntésük következményeként beszélhetünk
majd közösségről – vagy éppen annak
hiányáról, kiközösítésről, feddésről, vagyis
vallási elitizmusról.
Ezért figyelmeztet Pál az általunk is gyakran
idézett és jól ismert szavakkal: „Testvéreim,
ha valakit tetten is érnek valamilyen bűnben,
ti, akik lelki emberek vagytok, igazítsátok
helyre az ilyet szelíd lélekkel. De azért
vigyázz magadra, hogy kísértésbe ne
essél. Egymás terhét hordozzátok: és így
töltsétek be a Krisztus törvényét.”
A tanítás oly sokszor kapja a papolás,
prédikálás pejoratív jelzőt. Vajon nem éppen
mi tehetünk arról, hogy valóban csak ez jött
át a szavainkból?
Teherbíró úgy lesz valaki, hogy sosem
mentesült korábban sem a terhektől. Aki
korábban is kivette már abból a részét,
jobban fog boldogulni vele. A túlterheltség
ideje korán tesz valakit – akár gyermekeket is
– koravénné, örömtelenné, de elengedhetetlen, hogy legyen kellő mértékű próbatétel és
küzdelem minden ember életében. Mi lesz az
eredmény? El fog bírni azzal is, hogy

másokéból kivegye a részét és örömmel
besegítsen.
Legotrombább bukásaim során soha nem a
feddésekből okultam, hanem abból, hogy
némán, szitkok nélkül utánam nyúltak és
mikor a magam erejéből már nem is tellett
volna, támogattak. Alig győzök hálálkodni
mindezért! Nem csupán a segítő szándékú
lehajlás adott új erőt, hanem a vád nélküliség,
a szótlan jószándék.
Ki képes minderre? Aki maga is volt már
lent. Érdekes módon leggyakrabban nem is
azoknak háláljuk meg az odafordulást, akitől
azt kaptuk, hanem teljesen másnak, mintegy
továbbadva. Talán pont ez az egész lényege:
a kör nem zárulhat be, amit én is csak
kaptam, örömmel adjam tovább és alázattal
fogadjam el, ha újra rászorulok.
Ha győztes csapatot kellene verbuválnunk,
melyikünk hívna be a válogatottba edzetlen,
gyenge,
megbízhatatlan
játékosokat?
Egyikünk sem. Hasonlóképpen: kire mernénk
rábízni a mi terhünk, nyűgünk egy részét,
hogy legalább egy darabon velünk cipelje?
Arra, akit már láttunk görnyedni. Egész
biztosak lehetünk abban, hogy az ilyen ember
tovább is olvasta a Galata levelet, talán
tudtán kívül is: „Mert ha valaki azt gondolja,
hogy ő valami, jóllehet semmi, megcsalja
önmagát. Mindenki a saját tetteit vizsgálja meg, és
akkor csakis a maga tetteivel dicsekedhet, és nem a
máséval. Mert mindenki a maga terhét hordozza.”

Mindenki a maga terhét hordozza.
Ha az elhangzottak fényében olvassuk ezeket
a sorokat, nem válik ellentmondássá az
egymás terhének hordozásával.
Nem lesz veteránná az a katona, akit éles
helyzetben soha be sem vetettek. Ritkán lesz
hőssé az, akit a harctéren nem borított vér –
akár a magáé, akár másé.

A hegek gyakran szemmel láthatóan
megmaradnak. Mintegy bizonyítékul, hogy
aki azt hordozza, valóban tudja, miről beszél.
De hasonlóan: nem minden lerogyott ember
szorul támogatásra. Van olyan, aki egyáltalán
fel sem állt, hozzá sem készült az úthoz.
Pusztán azt végiggondolva megfutamodott
vagy csak egyszerűen nem akart felállni sem,
hogy az első lépéseket megtegye.
Erről szól a Galata levélben említett teher,
melyet az eredeti szöveg szerint két külön
kifejezés takar. Az egyik olyan, amit
leginkább csak közösen lehet cipelni,
elviselni. Súlyánál, jellegénél fogva nem
lehet egy emberre bízni. A másik kizárólag
olyan terhet jelent, ami – mondjuk úgy –
személyre szabott. Amolyan egyetlen
foganytúval ellátott, „én markomra”, „én
vállamra” méretezett. Ezt nem felvenni és
nem elfogadni nem hogy lustaság, hanem
felelőtlen és hanyag bűn. Hiszen a közös
teherhordozásból zárja ki magát ezzel bárki
is.
’Egymás terhét hordozzátok’ és ’mindenki a maga
terhét hordozza’. Tudnunk kell megkülönböztetni a kettőt és fontos időről időre
mindkét felszólításra emlékeztetni önmagunkat. Így válik az eredeti felszólítás egymás terhét hordozzátok - egyfajta
garanciává, biztatássá: legközelebb én
kerülhetek sorra és milyen jó lesz, hogy nem
egyedül kell küszködnöm. Az pedig, hogy
egy-egy alkalommal én nyújtottam segítő
jobbot nem jelenti azt, hogy legközelebb ne
én szorulnék rá. Az egymáshoz kötözött
hegymászók is egymásra vannak utalva. Nem
fog mindenki szakadékba zuhanni azáltal, ha
egyikük megcsúszik. Annak az egynek az
élete pont a többi miatt lesz garantált. De ha
máskor más alatt szakad a jég, neki kell majd
támaszul és menedékül szilárd lábakon
állnia.

Innen akkor merre tovább? Irány a
Mesterünk után, aki azt mondta: „az én igám jó,
és az én terhem könnyű.” Szó nélkül igába
hajtotta a fejét és mint egy igazi,
kétszemélyes járomban, mellette az üres hely
rám vár. Ha már Ő, a legnagyobb igába

hajtotta fejét, én miért húznám ki onnan?
Mellette haladva óhatatlanul is kicsit olyanná
válhatok, mint Ő maga. Nem kiváltság ez?
Ha komolyan vesszük, hogy van, amit csak
egyedül szabad, valóban örömmé és
könnyűvé lesz az, amit csak együtt érdemes.

IMÁDSÁG A KORSZELLEM ELLEN

Vargha Gyuláné
IMÁDSÁG

Ó, hála neked, jó Atyám,
Hogy engem úgy szeretsz,
Gondot viselsz mindig reám
S ösvényeden vezetsz.
Taníts, nevelj, hogy Téged
Jobban szeresselek,
Hogy ezt a földi életet
Leélhessem Veled.
Híven követve Jézusom’,
Lelkem hű pásztorát,
Ő jár elöl a jó úton,
Ő visz a mennybe át.

Uram, ebben az okos korban
Ne engedd elbutulni néped,
Hogy az üres emberi szó
el ne némítsa szent igédet!
És ebben a jóllakott korban
Ne engedd meg, hogy éhen haljunk.
Táplálj mennyei eledellel,
Hogy pusztulásba ne zuhanjunk.
És ebben a jéghideg korban
Adj nekünk lángoló szívet,
Hogy szereteted melegét árassza,
Aki e földön a tied.
S Urunk, ebben a fáradt korban
adj új tettekre erőt nekünk,
és légy a mi erőnk Te magad,
ha lankadunk, ha elcsüggedünk!
Túrmezei Erzsébet fordítása

„Az identitás mindig látható dolog. Ahogyan gondolkodunk,
úgy fogunk cselekedni, és ahogyan cselekszünk, az
határozza meg, hogy hova jutunk.” Szűcs Sándor, Apcsel29.hu

Zsolnay Gergő:

Térjünk meg az ÚRhoz!
"Mert nem szíve szerint alázza és szomorítja meg az embereket. Amikor lábbal tiporják egy ország foglyait,
amikor az embert kiforgatják jogából a Felségessel szembeszállva, amikor megcsalják az embert perében, azt
nem nézi el az Úr! Ha bekövetkezik, amit valaki megmond, nem az Úr parancsából van-e az? Nem a
Felséges szavától függ-e a rossz is, meg a jó is? Miért siránkozik az élő ember, a férfi, ha vétkezett? Inkább
kutassuk, vizsgáljuk meg útjainkat, és térjünk meg az ÚRhoz! Emeljük föl szívünket és kezünket
Istenhez, aki a mennyekben van: Mi voltunk a vétkesek és engedetlenek, ezért nem bocsátottál meg.
Elzárkóztál haragodban, és üldöztél, kíméletlenül gyilkoltál bennünket. Elzárkóztál felhőd mögé, nem
jutott hozzád imádság. Megvetett söpredékké tettél bennünket a népek között. Ránk tátotta száját minden
ellenségünk. Rettegés és csapda lett a részünk, pusztulás és összeomlás. Könny patakzott a szememből
népem összeomlása miatt." JSir 3,34-48
A Templom romokban, a nép darabokban,
fogságban, idegen országban. Elnyomva,
minden Isten adta emberi jogától megfosztva.
Reményvesztettség,
kétségbeesés,
fájdalom, gyász, Isten nélküliség. Ebben a
helyzetben hangzik fel Jeremiás siralma,
ebben a helyzetben fordul először önnön
népe, majd az Úr felé. A földi poklot éli meg
ekkor a próféta, s ebben a helyzetben, mikor
már elviselhetetlennek tartja azt a sok
szenvedést melyen ő maga is és népe is
keresztül ment, felteszi a kérdést: már nem
azt, hogy miért történik mindez, hanem
hogyan menekedhetnek meg mindannyian
ebből? A válasza pedig: úgy, hogy ismét
tejes szívükkel Isten felé fordulnak.
Pontosan ez az, amire nekünk is, nem csak a
kilátástalan helyzetekben és a legsötétebbnek tűnő órákban, hanem minden gondunk
közepette, a legkisebbtől a legnagyobbig,
szükségünk van.
Ennek érdekében mindenek előtt az
önvizsgálatra szólít fel. Ezt viszont nem úgy
teszi, mint aki a nép felett állóként, vagy a
nép bármely tagjánál önmagát többre
értékelőként mondja. Ő maga is végigjárta
ezt az utat, és erről olvashatunk siralmaiban
egészen idáig, szinte minden versben. Egyszerűen "most", az olvasott igeszakasz
alkalmával jut el arra a pontra, hogy az
önvizsgálatot hitelesen megtéve tud
nyilatkozni annak pozitív lelki hatásáról. Ez

egy hosszú lelki út, amit a próféta végigjár,
tele kérdésekkel, kétségekkel mind az Úr
felé, mind önmaga és népe felé. Önmagában
ez sem egy egyszerű folyamat. Jeremiás
több részre is bontja. Először egyáltalán arra
legyünk képesek, ebben az önvizsgálatban,
hogy átlássuk az utat, amit megtettünk,
melynek vége egy Isten nélküli állapot
érzületébe, egy elhagyatott, egy ellenséges, s
olykor
mégis
vágyakozó
helyzetbe
torkollott. Ezt követi utunk mélyebb
vizsgálata, s itt konkrétan gondolok arra,
hogy mit cselekedtünk, mellyel az Urat
elszomoríthattuk, vagy mit nem tettünk meg,
melyet már csak az Isten iránt való
szeretetből
is
megtehettünk
volna.
Önmagunk felfedezése, megismerése ezen a
szinten valóban nehéz műfaj, sőt olykor
egyenesen elborzasztó, de pontosan ez is a
cél. Hiszen minél többet látunk magunkból,
annál többet láthatunk meg a bűnből is, mely
végül
elviselhetetlenné,
el,
vagy
mondhatnám, magunkba rejthetetlenné
válik. Mikor pedig ez megtörténik, bizony
testvéreim, akkor születhetik meg bennünk
igazán az akarás az Isten keresésére, a vele
való
kapcsolatunk
helyreállítására,
közeledésének újbóli elfogadására, mert
ahogyan nő a hiány a bűneink belátásával,
úgy nő a szükség Isten felé, az Ő igéje felé.
Ezért írja Jeremiás: térjünk meg az Úrhoz!
Testvéreim: akarjunk megtérni az Úrhoz!

Hogy milyen formában járjuk ezt az
önvizsgálatot végig az igazán mindegy, míg
helyesen tesszük, vagyis valóban az Úrhoz
való közeledésre ösztönöz minket. Jeremiás
ezt panaszkodással tette, s bátorít minket,
hogy tegyük ezt mi magunk is. Merjük
siratni a helyzetünket, legyünk őszinték,
valljuk be Istennek, amikor soknak érezzük
mindazt, amit elénk állít, felsorolva ezen
nehézségeket. Megvetett söpredékké tettél
bennünket a többi nép között. Föltátotta ránk a
száját minden ellenségünk. Rettegés és csapda lett
a részünk, pusztulás és összeomlás. Merjük
őszintén megvallani, hogy eltávolodtunk
Tőle, akár hosszabb, akár rövidebb időre.
Merjük belátni, hogy bizony ellenségünkké
tettük az Urat, nem azért, mert Ő megtorló
Isten, hanem mert Szent, s a bűn vele teljes
mértékben összeférhetetlen. Sőt, a szeretetből adott parancsait szegtük meg, az értünk
való akaratát utasítottuk el, s ennek egyenes
következménye a büntetés. Mi voltunk a
vétkesek és engedetlenek, ezért nem bocsátottál
meg. Tudva emellett mindazt, hogy mindaz
is, amit legnagyobb szenvedéseink közepette
átélünk semmi ahhoz képest, amit valóban
érdemelnénk. Miért siránkozik az élő ember ha
vétkezett? Ez esetben miért nyavalyog, miért
feledi önző módon amit tett, sőt vonja érte
felelősségre az Urat, hiszen még él. Ez önmagában is hatalmas ajándék, hát ha még ez
az idő arra is adatott, hogy a panaszát
helyesen vigye az Úr elé, megvallva, sírva
bűnei felett.
Még itt vagyunk, még élünk, most emeljük
fel szívünket és kezünket az Úrhoz. Ez nem
egy liturgikus eseményre való utalás, nem
egy kötött forma. Sokkal inkább a szív
Tompa Mihály: Harangszó
(versrészlet)

Teremtő Isten! hová tekintsek,
Hol ne lássam hatalmadat?
A fényes napban, a porszemben
Te megdicsőitéd magad!
Égen és földön mindenütt
Dicsőséged láng-fénye süt.

érzületének a kifejezése. Ahogyan a bűn
kiindulási pontja a szív, úgy az Istenhez való
visszatérésé is. Mert ha az Isten iránti
szeretet a szívben kezdődik, ahogyan azt
Mózes 5. könyvében olvashatjuk (V.Móz.
6,5-6), akkor a bűnbánat is. Ez az a korábban
említett túlcsorduló panasz, melyet elszakítottságunkért hallatunk. Ez az érzület
az esdeklés, az ima, mely kifejezi a
bűnbocsánat utáni szükségünket. Ebben a
helyzetben emeli a próféta a kezét az égre.
Szimbolikusan arra, amerre szíve is mutat,
amerre könyörgésünkben a mi szívünknek is
mutatni kell. A Teremtőnkre, a mindenek
felett Valóra, a Szentek Szentjére. A
Megváltónkra.
És itt, kedves testvéreim, itt van a mi igazi
reménységünk. A próféta azt mondja: nem a
Felséges szavától függ-e a jó is meg a rossz
is? S bár számára ez volt reménységének
alapja, számunkra ez a Jó, a nagybetűs Jó,
mely Istennek szava, igéje, testté lett a
Krisztusban. Áldozattá és megváltónkká.
Nem csak azon bűneinkért, melyeket
megismerése előtt követtünk el, hanem
mindazokért, melyek napról-napra kísértésbe visznek, mindazokért, melyeket a
korábban említett önismereti-bűnismereti
úton felfedezünk/felfedeztünk magunkban.
Jézus Krisztusért mindezeket letehetjük
Isten elé, mert Istentől való. Isten tökéletes,
valódi és örök szeretete. Benne és Vele
térhetünk vissza maradéktalanul szerető
Atyánkhoz.
Kívánom, hogy mindannyian végigjárhassuk
ezt az utat, s Istenhez fordulva, a legőszintébben mutatva magunkat térhessünk is
vissza hozzá, akár nap mint nap. Ámen.
Bámultam a végetlen tengert,
S fűszálon függő harmatot,
Hozzám a búsult menny dörgése,
S a méhedongás elhatott.
Néztem a vulkán égő poklába,
A fénybogárkát simogattam;
Hallám a vihar szárnyát zúgni,
S az ért kalászt zizegni halkan...
S - teremtő Isten! földön-égen,
Léted kiáltá minden nékem!

Millisits Máté:

A reformátorok és a reformáció jubileumai
Az ószövetség népe a mózesi törvények
alapján minden ötvenedik esztendőben
örömünnepet tartott, amelyben megtapasztalhatták Isten szabadító kegyelmét és szeretetét. „Szenteljétek meg az ötvenedik esztendőt, és
hirdessetek fölszabadulást az ország minden lakósának. Legyen az nektek örömünnep: hadd jusson
hozzá újra mindenki birtokához, és hadd térjen
vissza mindenki nemzetségéhez.” III. Mózes 25, 10.
A reformáció eseményét első alkalommal
megünneplő jubileumi év az evangélikus
egyház dogmatikai alapelveit megfogalmazó
Ágostai Hitvallás elfogadásának 50. évfordulója.
A reformáció által lehetőség adódott az
Isten szavához, a Bibliához való visszatérésre, a hitbeli megújulás átélésére.
A reformációról való megemlékezés mellett
a protestáns egyházak a jubileumok
alkalmával a dogmatikai alapok megszilárdítását is fontosnak tartották. Az első
jubileum alkalmával a Philipp Melanchthon
által megfogalmazott Ágostai Hitvallás
újbóli kiadására és 1580. június 25-én a mű
átadására került sor.
Luther Márton szülőföldjén Szászországban, 1617-ben fogalmazódott meg a
reformáció centenáriumára való ünnepélyes
megemlékezés gondolata.
János György szász választófejedelem 1617.
augusztus 12-én kelt levélében a fejedelemsége területén elrendelte és a külföldi hittestvéreknek jó szívvel ajánlotta az évforduló megünneplését. A levélben a
fejedelem Luther Mártonról, mint Isten
kiválasztott eszközéről emlékezett meg.
Rendelkezésében a lipcsei és a wittenbergi
egyetemnek meghagyta, hogy egész héten át
a reformáció okairól és áldozatáról tartsanak
előadásokat, e mellett tiszteletbeli doktorok
avatásával is emeljék az ünnep fényét.

A választófejedelem felhívását a protestáns
német fejedelemségek közül a reformátusok
is elfogadták. A helvét reformáció egyik
központjának számító heidelbergi ünnepségek egyik itt elhangzott prédikációja
Szenci Molnár Albert magyar nyelvű
fordításában is fent maradt. Az alapige a
Királyok második könyve 23. részének 1- 4
terjedő versei.
„...odaállt a király (Jósiás) az oszlop mellé, és
szövetséget kötött az Úr színe előtt arra nézve,
hogy az Urat követik, parancsolatait, intelmeit és
rendelkezéseit teljes szívvel és teljes lélekkel
megtartják és teljesítik a szövetség igéjét, amelyek
meg vannak írva abban a könyvben. És az egész
nép elfogadta ezt a szövetséget.” II.Királyok 23, 3
A prédikációban kiemelésre került: „Nem
kevesebb víg öröm támadott ezelőtt száz
esztendővel itt az mi édes hazánkban, ez
Németországban, holott az Ó és Új
Testamentum könyvei, melyek sok időktűl
fogva az pad alá voltak vettetve, ismét
elővétettenek, és az Evangéliomnak tiszta
tudománya
fényes
nappali
világra
hozattatnék”
A szász fejedelem felhívása kapcsán a
Kárpát-medencében is számos gyülekezetben tartottak ünnepi istentiszteletet a
centenárium évfordulója alkalmából.
A reformáció kétszáz éves évfordulóján a
német fejedelemségekben azzal is emelték
az ünnepi készülődés méltóságát, hogy a
száz évvel ezelőtti megemlékezések
szövegeit külön könyvben kiadták.
Egy a Kárpát-medencei protestánsok
ünneplésére negatívan tekintő jezsuita
szerzetes ezt jegyezte fel: ”Anno 1717.
Megint a kálvinisták Magyarországon a
lutheránusokkal együtt vigadtak Luther

Márton vallásának kétszáz esztendők folyása
után szerencsés állandóságán.”
A reformáció háromszázadik évfordulóján
tartott megemlékezések közül a bécsit
érdemes kiemelni, mivel a császárváros
protestánsai uralkodói engedéllyel tarthatták
meg ünnepi alkalmaikat. Az osztrák
protestánsok arany és ezüst emlékérmét is
verettek erre a jubileumra Luther Márton
arcképével.
A magyar egyházi vezetők közül Lovich
Ádám bányakerületi evangélikus püspök
gondolataira érdemes felfigyelni. Egyházkerülete alá tartozó lelkészeinek írt levelében a más felekezetűek iránti érzékenységét
figyelhetjük meg. Ajánlotta, hogy ”a
prédikátorok tartózkodjanak a reformátorok
fennhéjázó, szertelen magasztalásától és
ízléstelenséget okozó dicsőítésétől, amelyre
ők - maguk sohasem vágytak-, valamint a
máshitűek ellen vagdalkozó kitérésektől, a
szenvedett üldöztetések érzékeny emlegetésétől, ami könnyen gyűlöletet szül. Inkább
Jézus példáját kövessék, aki szeretetet
parancsol a rosszakaróinak, s a felölünk
balítélettel lévők iránt is.”
Az
1817-es
ünnepségek
alkalmával
katolikus felekezethez tartozók is több helyen nagy vendégszeretet élvezve vettek részt.
A XIX. századi romantika hőskultusza
hatására a protestáns egyházakban is
megerősödött a reformációt véghezvivő
nagy személyiségek megünneplése és
köztéri emlékművük elhelyezése.
A legkorábban, 1821-ban Luthernek emeltek
köztéri szobrot Wittenbergben, majd 1868ban Wormsban készült el a nagyobb méretű
Luther-emlékmű.
Mind
két
szobor
hangsúlyozottan német nemzeti mű, a
protestáns historizmus virágkorában készült.
Ezt követően, Zwingli bronzszobrát Zürich-

ben állították fel 1885-ben. A genfi
Reformáció Emlékműve, amely Kálvin
Jánosnak is emléket állított, csak jóval
később 1917-ben készült el.
A magyar protestánsok körében Kálvin
János halálának háromszázadik évfordulóján
tartott ünnepségek eredményezték azt, hogy
a genfi reformátor élete és életműve
közelkerült a magukat büszkén kálvinistának
való (eredetileg a XVII. században gúnynév
volt) reformátusokhoz.
Kálvin János halálának háromszázadik
évfordulójáról a magyar reformátusok 1864ben több ünnepség tartásával emlékeztek
meg. Az évfordulóra jelent meg Révész
Imre debreceni lelkipásztor „Kálvin élete és
a kálvinizmus” című munkája, amely az
első magyar nyelven írt Kálvin-életrajz.
Olyan sikeres volt a könyv, hogy 1864-ben,
kétszer is kiadták. A mű 1909-ben történt
újbóli megjelentetése mutatja azt, hogy a
XIX. század második felében milyen
jelentős hatást gyakorolt a magyar
reformátusságra.
Az évfordulóra rendezett ünnepségek közül
kiemelkedik a komáromi, amelyet 1864.
június 5-én tartottak. A város református
templomát fekete lepellel vonták be. Az
ünnepi beszédek között a komáromi dalárda
szolgálata hangzott el, ami azért keltett
feltűnést, mert a kórusban a katolikus
felekezetűek voltak többségben.
Pesten Török Pál a Dunamelléki Református
Egyházkerület püspöke a Kálvin téri
református templomban tartott istentiszteleten nem csak a Kálvin János
halálának jubileumáról emlékezet meg,
hanem a Második Helvét Hitvallás és a
Heiderbergi Káté elkészítésének háromszázadik évfordulójáról is. Az egyházkerület

vezetője felhívta a figyelmet arra, hogy a
svájci hittestvérek a reformációt, mindig
pünkösdöt követő vasárnap ünneplik, mert
az 1517-től kezdődő bibliai igazságokhoz
visszatérő mozgalom egy második pünkösd
volt a kereszténység életében.
Az 1909-ben, Kálvin János születésének
400. évfordulóján rendezett genfi és magyarországi ünnepségek, a világ reformátussága
és a magyar reformátusság életében egyaránt
több évtizedre meghatározó jelentőségűek
voltak. Kálvin több művét lefordították
magyarra, arcképét a református iskolák
osztálytermeiben helyezték el. A Genfben
rendezett
ünnepségeken,
-legnépesebb
külföldi delegációt jelentve- a magyar
reformátusok vettek részt.
A reformáció négyszáz éves évfordulóján
1917-ben magyar Luther-szoborbizottság
alakult, célul tűzve ki, hogy a nagy
reformátornak Budapesten is legyen köztéri
szobra.
Az első világháborút követő inflációban az
addigi
gyűjtés
összege
azonban
elértéktelenedett.
A Magyarországi Evangélikus Egyház
Zsinata a szobor állítás kérdését, az 1930-as
években vette újra napirendre. A szoborállítás újabb határideje, Luther Márton
halálának négyszázadik évfordulója, az
1946-os esztendő lett. Az 1938-ban
megindult a gyűjtés, és kiírták a pályázatot
is. 1939-ben a meghívott négy művész
közül
Lux
Elek
(1884–1941),
az
Iparművészeti Főiskola szobrász-tanára lett
a befutó. Az öt méter magas, kőből faragott
Tompa Mihály: Harangszó
(részletek)

II.
Hatalmas felség, atyám, Istenem!
Dicsőségedet engedd zengenem!
Ki keblem, mint hárfát, felhúrozád:
Hadd, hogy éneke zengjen vissza rád!
Szívem nem tanulta a dalt s éneket,
Mint a madárral az vele született; …

Luther-szobor azonban nem készült el
teljesen, mert a szobrász 1941 februárjában
hirtelen elhunyt.
Az 1950-es évek végétől a Luther-szobor
félig kész felső része a Deák téri
Evangélikus Egyházközség épületének
udvarán volt megtekinthető. A szobor
befejezésére Búza Barna szobrászművészt
kérték fel az 1980-as években. A szobor
felállítására Luther Márton születésének fél
évezredes jubileumán 1983-ban kerülhetett
sor, de nem az eredetileg tervezett köztéri
helyszínre, a Deák térre a templom elé,
hanem a zuglói Evangélikus Teológiai
Akadémia kertjébe helyezték. Az 1983-as
Luther-jubileum sok értékes kiadványon,
kiállításon túl azért is érdemel kiemelt
figyelmet, mert a Magyar Katolikus Püspöki
Konferencia ekkor a reformátor munkásságát elismerő nyilatkozatot adott ki.
A Magyarországi Református Egyház
Zsinata 2006-ban hozott határozatával a
2009 (Kálvin születésének 500.) és 2014
(halálának 450. évfordulója) közötti éveket
Kálvin Emlékéveknek nyilvánította és
létrehozta a Kálvin János Emlékbizottságot.
A Magyarországi Evangélikus Egyház
Reformáció Emlékbizottsága 2010-ben
kezdte meg a munkáját. A bizottság célja, a
reformáció
fél
évezredes
jubileumi
ünnepségeinek az előkészítése.
Remélhetőleg a megemlékezések ráirányítják a figyelmet reformáció Krisztuscentrikus teológiájára és a reformátorok
életműveinek értékeire.

VIII.
Harangoznak... menjünk az Úr házába!
Oh hívek, jertek, jertek el!
A jobb élet előérzelme hat meg,
Ha sok nép együtt énekel;
Arany tenger van a mennyégben,
Szent tengere az énekeknek;
Arany patak mi énekünk,
Rengő hullámai velünk
Mennybe folynak, mennybe sietnek.

Szilasi Szilvia:
„Nem azért jöttem, hogy békességet bocsássak, hanem fegyvert…” Máté 10,3
Mit kereshet egy nem megtért ember a
gyülekezetben, egyházban ma is?
Önként jön először, és valamilyen képe,
információja
van
a
keresztyénségről.
Szeretetet, elfogadást, békességet, egy biztos
pontot keresnek e földi nyomorúságok
közepette Jézus Krisztusban. A mi Urunk
viszont Igéjével figyelmeztet (Lukács 12,51-52)
„Gondoljátok-é, hogy azért jöttem, hogy békességet
adjak e földön? Nem, mondom nektek, sőt inkább
meghasonlást. Mert mostantól fogva öten lesznek
egy házban, akik meghasonlanak, három kettő ellen,
kettő három ellen…”
Nem békét, nem kiegyezést kell keresni a
világgal, vagy kivonulni a világból ellenkezve! Azonban az ÚR Jézus eljövetelével
különleges háború kezdődik; s a fegyver Jézus
Krisztus maga. Az új korszak kihirdettetik,
addig tart, míg minden térd meghajol. Ez a mi
korszakunk. Az Ő békessége csak a
háborúság közepette fénylik fel!
Mert van ellenség, s mint ordító oroszlán
szertejár. E földön van képviselete a bukott
angyalfejedelemnek (a Sátánnak), létező és
munkálkodó erő, mely elállhatja még a hívők
útját is, megváltoztathatják lelkiséged, s ha
rajtuk áll, sohasem jutsz a mennybe!
Az ellenség nem „bujkáló kisördög” hanem
olyan szellemi hatalmasság, mely mindenhol
e világban jelen van!
Egyházban, gyülekezeti közösségben is
démoni hadseregek sorakoznak fel, de nem
vesszük elég komolyan! Pl. Nem tetszik az
igehirdetés, vagy az igehirdető… Mindig csak
Jézus?... Kritika, negatívizmus, stb. Sokaknak
a szószéken sincs közük Istenhez. Az
értelmen kezdi a gonosz – itt születik a bűn,
mely testet akar ölteni.
A keresztyén ember hite, békessége – nem e
világi. Ajándék, mely idő feletti értékeket és
igazságot mutat, s itt megtörik a keresztyén
ember a világgal. Ebben a világban kell

élnünk, de nem e világ szerint – mondja
Jézus. A világ – folyton változik – rendszerek,
korszakok, eszmék váltják egymást – ezért
értékei is változnak. Ám Isten – tegnap, ma –
ugyanaz. Ebből lesz a meghasonlás.
„Meghasonlik atya a fiú ellen, és az anya a leány
ellen, napa a menye ellen és a menny a napa ellen.”
Luk 12,53 Ez a generációs szembenállásra
utal; más érték, más igazság – melynek
forrása a kultúra. Az európai ember saját
kultúrájába akarja beilleszteni a keresztyén
hitet, mint eszmerendszert, mely a közösséget
formálja. A fertőzött gondolkodás alapot talál
kifacsarva a Szentírást (pl: elfogadás,
befogadás, tolerancia, szeretet). Ám Jézus
Krisztus békétlenségről beszél, hiszen a
kultúrát nem lehet a keresztyénséggel
kiegészíteni, hiszen a keresztyénség maga a
kultúra
alapja!
Importálhatjuk
a
keresztyénséget, de hit és a kultúra szemben
áll, s ez az összeütközés, amiről Jézus szól.
A hit: Isten tökéletességére, Jézus Krisztusra
néz, s a saját kor ellenében ez az alap. – Isten
örök igazságát kell képviselnie.
A kultúra: emberi értékrend, mértéke az
ember saját érdeke, kora. (Megfigyelhető,
hogy a legnagyobb liberalisták mind
keresztény családból származtak…)
Az összeütközés feloldása nem lehetséges,
hiszen az emberi gondolkodás mindent e
világban akar. Jézus ellenben új égről, új földről beszél, s az örökkévalóra mutat! Hitünk
tehát módosítja életünket; ez a Szentlélek
gondolkodást
átformáló
munkája
az
evangélium örök igazságáról. Tehát, nem e
világi távlatban:
A SZERETET: „Mert úgy szerette Isten a világot,
hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne, el
ne vesszen, hanem örök élete legyen.” János 3,16 S
ez, újjászülő erő.
ELFOGADÁS: Jézus kereszthaláláért az Atya
elfogad.

BÉKESSÉG: Nem ember és ember közti, nem
az egyetértésről szól, hiszen ezt az ember nem
tudja megteremteni. Jézus megbékélteti az
Atyát velünk, s az övéit Isten hatalma őrzi az
üdvösségre s a kegyelmen keresztül a puszta
biológiai lét helyett – az örök életre (vezet).
A XIX. Század a liberalizmus korszaka volt a
teológiában is: - nem haragvó az Isten; - Bűn
nélküli az ember; - Ítélettől mentes ország; keresztnélküli Krisztus (aki csak mártír sorsú
próféta volt); - üdvösség az ember
jócselekedetein, szeretetén át. – tanították a
liberális, racionalista teológusok.
A kúlturkeresztyénség – világbékét hirdet.
„Szeretkezz, ne háborúzz” – a hippik

szlogenje a 60-as, 70-es években, s példának
okáért béke (?) a Trianoni békeszerződés is!
A szabadosság termi meg a tökéletes békét –
gondolják ma is sokan.
De Jézus nem azért jött… Nincs más Út,
Igazság, Élet Őrajta kívül! Aki nem Rá tekint,
az még békétlenségben van. A megtért ember
ellenben már nem e világi. Ám, ami
testidegen azt a test kilöki. A világ Jézust, a
keresztyénséget akarja kilökni. De számunkra
ez békességé lehet Őbenne s az örök életben
erre hív minket az ÚR! Érdemes érte harcolni
s vállalni a mindennapi feszültséget. Az Ő
fegyvereivel (Efézus 6.) Hitből a hitért!

Szűcs Sándor:
A Z-generáció megszólítása és elérése
A Z-generációnak az 1998-2010 között születettek csoportját nevezzük – ők azok, akik
beleszülettek az internet-utáni digitális világba.
Nem csak az iskoláknak, de a gyülekezeteknek és a lelkészeknek, tanítóknak is égetően fontos
megérteni azt, hogy a világunk túl gyorsan, túl nagyot változott ahhoz, hogy a 20-30-50-100
évvel ezelőtt kitalált és azóta alkalmazott kommunikációs és cselekvési formák, módszerek már
nem feltétlenül működnek 2017-ben. Nagyon fontos kiemelni: soha nem a tartalmat kell
lecserélnünk a korszellemnek megfelelően ahhoz, hogy aktuálisak és relevánsak
maradhassunk, hanem a tartalom közlési kereteit. …
Kire figyelnek a Z-generáció tagjai? - hogyan lehet elérni és megszólítani őket?
Goldman Sachs által tavaly lefolytatott kutatás néhány szempontja:
1.) A Z-generáció tagjainak valóságos
emberek kellenek!
Nem igaz, hogy tekintélyellenesek – csak
nagyon jó szimatuk van a bullshit /hülyeség/
kiszimatolásához, és a tekintélyeket nem
fogadják el pusztán a tekintélyük alapján.
A megkérdezettek 63%-a azt mondja, hogy
alapvetően nincs semmi baja azzal, hogy
mások – politikusok, reklámok, vallások,
tekintélyforrások – megmondanak nekik
mindenféle dolgokat, ha azok valóságos és
hiteles emberek. Vagyis a Z-k nem

“megcsinált” üzeneteket és üzenetközvetítőket akarnak, hanem olyan hús-vér embereket,
akik ugyanolyanok, mint ők, akik nem
szerepeket játszanak, hanem magukat adják
őszintén és hitelesen – és ezért lehet hinni
nekik. Számukra a legnagyobb véleményformáló erőt azoknak az embereknek a hatása
jelenti, akiket ismernek és/vagy megismerhetnek. Akik számukra elérhetők, általuk is
leellenőrizhetők, számonkérhetők, megvizsgálhatók, megkérdőjelezhetők és megcáfolhatók.

De, mit jelent ez a gyülekezeti
misszióban? Azt, hogy önmagában a
tekintély, a hivatal, a forma és a keret nem
elegendő ahhoz, hogy az általuk közvetített
üzenetet befogadják. Nekik elérhetőség és
hitelesség kell. Éppen ezért egy bizonyságtétel sokkal elfogadhatóbb számukra, ha azt
nem a lelkésztől vagy ifivezetőtől hallják,
hanem közülük egytől. Vagyis meg kellene
nyitni
a
gyülekezetiés
missziós
kommunikációs csatornákat a “laikusok”
előtt. Hadd hallhassanak üzeneteket (és nem
csupán reagálási lehetőségek, szubjektív
vélemények) “hétköznapi” keresztényektől
az istentiszteleten vagy épp a gyülekezeti
facebook oldalon. És ezek legyenek végre
valódi üzenetek: nem versek, állandóan
ismételt
megtérés-történetek,
burkolt
miniprédikációk, hanem azoknak a valós,
hétköznapi történeteknek az egyszerű
szavakkal történő elmesélése, hogy mit tett,
hogyan vett részt Isten az életünkben tegnap
vagy a múlt héten.

mindannak, amit megosztunk egymással, és
amiből lehet szemezgetni.
Misszió…? Egy gyülekezeti facebook oldal
önmagában ma semmire nem elég. Még az
sem, ha van rajta egy tonna fénykép vagy
mindenféle keresztény cucc linkje. Akkor
mire használjuk a facebookot keresztényként? Arra, hogy jelen legyünk rajta – de
keresztényként. Ha megosztunk valamit, az
legyen pozitív és építő. Ha hozzászólunk,
reagálunk, kommunikálunk, az legyen
krisztusi, szeretetteljes, udvarias. A jelenlétünk ebben a virtuális világban legyen építő
és vonzó… És nem azt akarom kérdezni,
hogy ennek vajon mekkora része mutat
Krisztusra, ebből mennyi az igevers vagy
bizonyságtétel – hanem hogy ebből mennyi
képvisel értéket és minőséget?! Pusztán
emberi mércével mérve?
Mit csináljunk keresztényként a facebookon?
Képviseljünk
értéket
és
minőséget!
Szerintem ennyi első lépésként bőven
elegendő.

2.) Facebook
Akármit is gondolunk róla, a Facebook a Zgeneráció életétől elvonatkoztathatatlan. Ez
van. Ennek a generációnak a 67%-a napi
szinten használja, /51%-uk párhuzamosan
Snapchat és 50%-uk Instagram-user is
egyúttal/.
Azonban fontos tudni, hogy ők másképpen
tekintenek a Facebookra, mint mi idősebbek.
Számukra a facebook elsődlegesen az
emberek, szervezetek, információk és
márkák elsődleges referenciatára, egyfajta
adatbázisa – legalábbis ezt mondták el a
kutatásban. Természetesen lehet kritizálni
ennek a referenciatárnak a mélységét és
hitelességét – ettől függetlenül ők így
tekintenek a facebookra. Egyrészt.
Másrészt pedig a facebook szerepe az
életükben folyamatosan változik… ma
inkább
egy
hatalmas
gyűjteménye

3.) Interaktivitás és együttműködés
A Z-generáció tagjaival kapcsolatban van
egy látszólagos ellentmondás. Egyfelől úgy
tűnik, hogy idejük nagy részét passzívan,
különböző méretű képernyők bámulásával
töltik – a fiúkat inkább az online játék, a
lányokat a közösségi média köti a hálózatba,
ugyanakkor több kutatás is azt mutatja, hogy
ez a nemzedék sokkal tudatosabb, mint az
előtte járók. Egyébként éppen a “hálózat”
szocializálja így őket, hiszen a játék és a
közösségépítés is “közösségi”, részvételen
alapuló dolog az életükben, amit – igaz,
inkább virtuálisan – de sok ember
részvételével, de igencsak aktívan formálnak.
Kicsi koruktól fogva megszokták, hogy nem
egy szűk, hanem egy hatalmas közösségi
térben kell boldogulniuk, ahol ha passzívak
és némák maradnak, akkor kimaradnak –
gyakorlatilag mindenből. Emiatt alakul ki az

a fajta tudatosság, ami miatt aktívan részt
akarnak venni mindenben, a családi döntések
meghozatalától kezdve a fogyasztói márkák
formálásán át a saját közösségeik alakításáig.
A Z-k elutasítják a hagyományos “fentrőllefelé” jellegű, tekintélyelven működő
vezetési modelleket, és a követésre méltó jó
példákon és az együttműködésen alapuló
vezetési modelleket preferálják, mert nem
akarnak kimaradni a követésből sem.
Mit jelent ez a misszióra nézve?
Azt, hogy ez a nemzedék talán az utóbbi
évszázadok legkomolyabb struktúraváltását követeli meg az egyháztól. Ugyanis
nem fogadja el, mert nem elégszik meg a
passzív hallgatóság szerepével. Aktív részese
akar lenni a gyülekezetnek, az istentiszteletnek, az ifinek – mindennek, amiben részt
vesz. Mert ha nem teheti, inkább nem is vesz
részt benne. És ez szerintem alapvetően jót
fog tenni az egyháznak, mert nem csak
biblikusabb, de sokkal hatékonyabb és
élvezetesebb kereszténységet generálhat. Ez
a nemzedék nem fogja jól érezni magát a
hagyományos “közönség” szerepben, akik
elmennek a vasárnapi istentiszteletre, ülnek
egy órát némán, aztán hazamennek. Ebben
nem fognak részt venni – ezt jó, ha
tudomásul vesszük. Az ő világuk nem ilyen.
És nem csak az istentisztelet, de a gyülekezet
közösségének formálásában is aktív részt
akarnak vállalni – nem azért, mert az lenne
az igényük, hogy mindent megváltoztassanak, hanem mert számukra az élet
természetes része az interaktivitás – ahonnan
ez hiányzik, abban ők nem képesek működni.
Ezért van válságban az oktatás is, és ezért
nem képes a hagyományos politika sem
mobilizálni a mai fiatalokat. Ahol nincs
egyenjogú párbeszédre lehetőségük, ahol
felülről és nélkülük akarnak velük bármit
tenni,
azt
ők
öntudatlanul
is
elutasítják. Nem lázadoznak ellene, nem

csinálnak forradalmat, mint a korábbi
nemzedékek – egyszerűen csak odébb állnak.
Viszont ez az attitűd egyben óriási lehetőség
is: ők tenni akarnak! Ha elkötelezik magukat
egy közösség mellett, akkor annak nem
csupán passzív potyautasai lesznek, hanem
aktív formálói és építői. Ami nekik fontos,
azért ez a nemzedék jobban tud rajongani,
mint a korábbiak. És ez magában hordozza,
hogy számukra a Jézus-hit nem pusztán egy
formális vallásosság lesz, hanem egy “élettel
teli életforma”.
4.) A virtuális valóság
A 10-18 éves fiatalok 79%-át tartja lázban a
virtuális valóság. Bár elsősorban a fiúkat, és
elsősorban a számítógépes játékok miatt, de a
lányok sem vonják ki magukat a hatása és
vonzása alól. Azt gondolom, olyan
technológiai
forradalomnak
vagyunk
részesei, amihez fogható még nem volt a
világon az emberiség történelmében, és ez a
rengeteg változás az idősebb nemzedéket már
inkább taszítja.
A virtuális valóság alapjaiban fogja
átformálni az ember életét – és ezt a Zgeneráció tagjai (és még inkább az “alfák”, a
2010 után születettek) úgy szívják magukba,
mint az anyatejet.
Anélkül, hogy ennek a széleskörű és
hosszútávú következményeibe belemennénk,
csak két hatást hadd említsek meg, egy-egy
gondolat erejéig. Az egyik a fantázia
“elkorcsosulásáról”
szól.
Ami
azzal
kezdődött, hogy ez a nemzedék (és már az
előtte járó is) leszokott az olvasásról, és áttért
a vizuális tartalomfogyasztásra. Egy hazai
felmérés szerint a tinédzserek közel 50%-a
funkcionálisan analfabéta, azaz nem érti,
amit olvas – mert nem tanulta meg az értő
olvasást. Mivel nem olvasnak, és ezáltal nem
használják a fantáziájukat, amellyel ők
építenek virtuális valóságot a saját
gondolataikban, “kénytelenek” a mások,

elsősorban
a
fogyasztásra
ösztönző
multinacionális cégek által előre gyártott
fantáziaelemekben otthonra találni.
A saját fantáziájuk használatáról való
lemondás nem csak a kreativitást öli ki ebből
a generációból, hanem az érzelmi
intelligenciát is. Minél inkább virtuálissá
válik a világuk, minél inkább csak
fantáziaképeket fogyasztanak ahelyett, hogy
fantáziaképeket gyártanának a saját fejükbenszívükben-lelkükben, annál érzéketlenebbé
és érzelmileg zavarodottabbá válnak. Ez a Zgenerációra leselkedő legnagyobb veszély.
Missziós megfontolások.
Először is tudnunk kell, hogy a Z-generáció
tagjai nem olvasnak – Bibliát sem. Ez egy
olyan fontos, a könyveken, műveltségen vagy
bibliaolvasáson túlmutató probléma, amire
muszáj valami választ találnunk, és visszavezetnünk ezt a nemzedéket az olvasás
szeretetéhez. És lehet, hogy ha ezek a
fiatalok megtérnek, a Biblia segíthet az
olvasás megszeretéséhez is.
Másrészt ez a nemzedék érzelmileg nagyon
éretlen. Ezt tudnunk kell. És ez nem azt
jelenti, hogy nincsenek érzéseik, hanem hogy
nem tudják, hogyan használják. Ez egy
feladat, aminek a “pótlását” minden felelős
közösségben, így az egyházban is fel kell
vállalni.
Nem csupán egy gyülekezeti oldalt kell
üzemeltetni, hanem emberként kell elég
vonzónak lenni ahhoz, hogy érdekeljünk
másokat. S ha figyelnek ránk, akkor beszélhetünk akár a hitünkről is – meg fogják
hallgatni. Ha pedig a srácokkal akarunk
beszélgetni, akkor valószínűleg együtt kell
játszanunk velük a Minecraftban vagy LOLban, mert ott zajlanak a nagy beszélgetések,

játék közben. A játék csak a közösségi tér,
ami összeköti a fiúkat.
5.) Nyolc másodperces figyelem
Ezt a nemzedéket szokás youtube-generációnak is hívni, ami sok attitűdjét magában
foglalja a mai fiataloknak. A nyolc másodperc nem azt jelenti, hogy ennyit néznek meg
mindenből – hanem hogy ennyi idő alatt
döntenek arról, hogy valami érdekli-e őket,
vagy sem.
Ez a nemzedék a facebook megosztásokon és
az okostelefon képernyőjén való ujjhúzogatáson nő fel. Minden tartalom csak
másodpercnyi esélyeket kap a figyelmükből,
amit át kell ütnie egy információnak ahhoz,
hogy megálljanak ott… A tartalom-választásuknak két szűrője van: a személyes
kötődés a tartalom szolgáltatójához – ami
miatt szívesen követik a saját ismerőseik
mindenféle tartalmait – másrészt a számukra
érdekes és releváns tartalom.
Missziós megfontolások.
Legyen szó vasárnapi igehirdetésről, hittanóráról a suliban, a gyülekezeti facebook oldal
posztjairól vagy a személyes bizonyságtételünkről: van 8-10-30 másodpercünk, hogy
bebizonyítsuk nekik, érdemes minket végighallgatni és “ránk feliratkozni”. A lényeg,
hogy nagyon kevés időnk van a figyelmük
felkeltésére – mert a zsebükben-kezükben ott
az alternatíva, a telefonjuk, amit azonnal elkezdenek “simogatni”, mihelyst unatkoznak.
Nem érünk rá hosszú és unalmas bevezetésekre, érdektelen körmondatokra,
semmiről nem szóló közhelyekre – a lényegről kell beszélnünk, ami nekik fontos, és ráadásul jó stílusban, érdekesen. Azaz fejlődnünk kell abban, hogyan tudunk jól
kommunikálni velük, ami egyaránt szól a
kommunikáció formájáról és tartalmáról.

forrás: http://www.apcsel29.hu/a-z-generacio-megszolitasa-es-elerese-1-resz/
http://www.apcsel29.hu/a-z-generacio-megszolitasa-es-elerese-2-resz/

Ha átfordul az élet
Mint a teológia negyedik évfolyamos hallgatói – lehetőségünk volt egy három napos
kirándulás keretén belül – megismerni az Országos Cigánymisszió munkáját. Ami a
legfontosabb, hogy mindezt kinn, a nagyvilágban, a valóságos terepen. Már valahol
mindannyiunk számára hiányzott, hogy a sok, néha nagy szenvedés árán elsajátított tudást
össze tudjuk kapcsolni a valósággal. Így indultunk neki a nagy útnak, mely Somogyba
vezetett.
Első nap évfolyamunk három csoportra oszlott. Egyesek Kecskemét, mások Kiskunhalas vagy
Pátka felé vették az irányt. Nem csak a helyszínek különböztek, hanem a missziós munka
más-más oldalával találkozhattunk. Kecskeméten egy Baba-mama körön láthatták a fiatal
anyukákat gyermekeikkel. Lehetőségük volt személyes beszélgetésekben valóságos
történetekkel ismerkedni.
Kiskunhalasról Horváth Ádám – aki maga is több évfolyamtársunkkal együtt beszélgethetett
az ott dolgozó missziós munkatársakkal – így ír:
„Kiskunhalason láthattuk, mit jelent, ha
valaki hívő emberként a legjobban szeretné
végezni munkáját. Irénke néni, a város
cigányainak nagy segítője ugyanis elmondta, hogy ő már akkor is cigánymissziózott, amikor még nem is volt
Magyarországon olyan, hogy cigánymisszió. Hiszen ő szociális munkásként
látta meg, hogy a cigányság szörnyű
körülményeinek enyhítését, mindennapi
problémáinak megoldását és nem utolsó
sorban a lelkükkel való törődést is feladatként kapta meg, akárcsak más rászoruló emberekét. Munkája folytán

családok tucatjai jutottak otthonhoz. A
helyi református rádió székházában, a helyi
cigánymisszió egyik bázisán a munkatársak és ő is rengeteg tapasztalatukat
osztották meg velünk és sok jó tanáccsal is
elláttak minket a kisebbségiekkel való
kapcsolatteremtéssel és fenntartással kapcsolatban. A munkatársakkal való beszélgetés után is egy olyan cigány családot
látogathattunk meg házukban, akik végtelenül hálásak voltak egzisztenciájuk
kialakításáért fáradozó, egyszerű, munkáját
szeretettel, fegyelemmel végző szociális
munkásnak,
Irénke
néninek.”

Pátka, azaz a tanodájáról híres Fejér megyei kis falu többek között vendégül látta WeinerLegeza Lucát is, aki szerint nagy tapasztalat volt a pátkai református templom oldalában
kialakított tanodában eltölteni a délutánt. Így ír élményeiről:
„Országh István, a helyi lelkész fogalmazott meg egy, a cigánymisszióban is
fontos szemléletet: „a település lakosai
mind az én nyájam”. Bár a reformációra
emlékezve érthetnénk ezt egyfajta kihívásnak a többi felekezet felé, de ennek igazi
tartalma tulajdonképpen másra vonatkozott. A sok helyen megfigyelhető jelenséggel szemben, miszerint a nyájam az a
gyülekezet, akik látogatják az alkalmakat,
ott vannak rendszeresen istentiszteleten, de
legalább fizetik az egyházfenntartói

járulékot, valójában „a nyájamhoz”
tartozik mindenki, aki itt él, azok is, akik
felé sokszor még az egyház sem nyit tehetetlenségében, vagy csak gyarló kényelemszeretete miatt. Ez a hozzáállás eredményezte a pátkai tanoda elindulását is.
A falut alapvetően magyarok lakják, de két
utcában cigány családok élnek. Ki megy ki
közéjük gondozni őket? Ki veszi a szárnyai
alá a kallódó gyermekeket? A nyájhoz
tartoznak ők is.

Fontos imatémává lett ez a lelkész úr
szívében, míg néhány „laikus” meg nem
kereste őt egy tanoda indítása kapcsán.
Azóta a templom egy része le lett választva
az istentiszteleti térről, ahol a gyermekek
minden délután játszani és tanulni
gyülekeznek. Kötetlenül lehetnek itt,

használhatják az internetet, bekapcsolódhatnak a nekik tervezett programokba,
tanulhatnak – ehhez segítséget kérhetnek,
és hétről hétre hallhatják Isten nekik szóló
üzenetét, ismerkedhetnek az evangéliummal.”

Sötétedéskor Igalra érkeztünk, ahol az összkomfortos szállásunk lehetővé tette, hogy közösen
dolgozzuk fel a napot. A missziós utunk sarkalatos pontja Büssü volt, ahová már az egész
évfolyam együtt jutott el. E falu szinte teljesen cigányok lakta település, akik nem, azok pedig
németek vagy hollandok, ahogy ez a Dunántúlra jellemző. A második nap délelőttjéről egyik
évfolyamtársunk, Nógrádiné Kovács Alexandra így ír:
„Kedden délelőtt a Büssüi Tarkabarka
Óvodába látogathattunk el. Jelenleg két
csoport működik az óvodában, a csiga –és
a szivárvány csoport. Lehetőségünk volt
odaülni a gyermekek közé, akik nagy
szeretetettel fogadtak bennünket. Engem
személy szerint az egy kicsit meg is lepett,
hogy mikor odaültem közéjük, a mellettem
levő kisgyerekek rögtön meg is öleltek. A
gyermekek közvetlenek voltak. Szívesen
énekelték a református kisgyermek

énekeket, és szívesen színeztek a
gyümölcsnaphoz kapcsolódóan. Nagy
fejlődést láttam a kiscsoport és a
nagycsoport között, ez a lelkipásztor és az
óvónénik
gyümölcsöző
munkájáról
árulkodik. A gyermekek szerettek az
óvodában lenni, és végig együttműködtek
az óvónénikkel. Jó volt megtapasztalni az
igét:
„Engedjétek
hozzám
jönni
a
kisgyermekeket, és ne tiltsátok el tőlem, mert
ilyeneké az Isten országa.” (Márk 10, 14).”

Az óvodában folyó munka a misszió alapja, hiszen a falubeliek vallják, hogy csakis jó alapra
lehet építeni. De nemcsak a gyerekekkel foglalkoznak, hanem egy időben a családokat is
megkeresik. Édesanyáknak tartanak „tréningeket” azokról az alapvető gyereknevelési
szempontokról, melyekről soha nem hallhattak. Így például volt már téma: a gyerekek
szeretgetése, a gyerekek ápolása, az egészséges étkezés. A cél, hogy a gyermekek háttere is
változzon.
Az óvodát elhagyva iskolába kerülnek a gyermekek, nagyon sokan közülük speciális nevelési
igényűek. Sokan rajzolni se tudnak, nemhogy az írás okozzon nekik nehézséget. Azok a
gyermekek, akik ilyen hiányokkal küzdenek – egy erre specializálódott intézményben
zárkózhatnak fel. Az igali gyógypedagógiai központban meglátogattunk egy három fős
csoportot, ahol találkoztunk egy hölggyel, aki maga is a cigánysorról származik. Az elmúlt
esztendőben vett részt egy képzésen, és a papír megszerzése után rögtön elhelyezkedett, mint
segéd az intézményben. Kálmán Csaba a misszió vezetőlelkésze igazán lelkesítő előadást
tartott arról, hogy mi folyik arrafelé. Elmondta, hogy megváltozott az élete, mióta Budapestről
Büssübe került. Az evangélium lényege más értelmet nyert abban a közegben. Azokra az
alapvető kérdésekre – melyeket egy teológus egyértelműnek tart – máshogy válaszolunk itt.
Hiszed-e, hogy Istennek minden élettel terve van? – tette fel a kérdést nekünk. Majd
hozzátette, hogy annak az életnek is, aki saját testének áruba bocsájtásával tartja el családját.

Annak is, aki megveri mindennap a feleségét. És így tovább. Ebben a környezetben szól az
evangélium. Nagyon is. És ez formálta át a Budapestről érkezett lelkész világlátását is.
Aznap délután cigánycsaládokat látogattunk meg. Pál Eszternek hatalmas élmény volt, így
számol be erről:
„Személy szerint én kicsit féltem ettől a
találkozástól, hiszen ilyen eseményben
még nem volt részem. Tervünk a délután
további részére nézve egy áhítat tartása
volt a közösségi házban, amit a cigány
spontaneitás felülírt. Ragaszkodtak hozzá,
hogy maradjunk, és inkább házi istentisztet

tartsunk, amit ők egy kis cigány autentikus
zenéléssel fűszereztek.
Amit ott tapasztaltunk, magva volt a
körutunknak és mindannyiunk számára
szemléletformáló és az életemre/életünkre
nézve
hatalmas
élmény
volt.”

A harmadik napon Kaposfőre érkeztünk, ahol egy katolikus plébános Somos László beszélt
nekünk arról a huszonegy évről, amelynek munkáját ott helyben láthattuk. Ingyen ebéd a
rászorulóknak, tanoda a helyi szegény gyermekeknek és még sok-sok karitatív szolgálat.
Molnár Melindának is sokat jelentett az atya bizonyságtétele:
„Sok mindenről beszélt a kaposfői
plébános, hogy indult be az egész cigány
misszió, milyen alkalmakat tartanak, hogy
milyen eredményeket értek el. Azonban
volt egy mondat, ami nagyon megütötte a
fülemet. Ez pedig így hangzott: „Legyél
minél többet közöttük”. Igen, valóban ez
lehet a kulcsa annak - úgy gondolom-,
hogy azokat az embereket, akiket Isten
ránk bízott még jobban megismerjük, még
tisztább képünk legyen róluk. A tanulmányi
utunk
végén,
Kaposfőn

kristályosodott ki bennem az, hogy egy
lelkész mit vállal azzal, hogy ha belekezd
ebbe a munkába, amit így tudnék a
legtalálóbban megfogalmazni: azzal, hogy
belépsz a lakásába, az életébe is belépsz. A
plébánossal való őszinte beszélgetés után
rájöttem arra, hogy eme ajtó küszöbének
átlépése nem csak felelősséget ró az ember
nyakába, hanem ezzel együtt egy „kalandnak” is lesz a részese, amely alatt nagyon
sok embert meg fog ismerni és sokat fog
tanulni.”

Mindannyian ráéreztünk arra, hogy nehéz, de a Szentlélek örömével kísért munka ez. És csak
egy alapszabály van: „Legyél minél többet köztük!”
A cikk írói: Horváth Ádám, Lázár Eszter Csenge, Molnár Melinda, Nógrádiné Kovács
Alexandra, Pál Eszter, Weiner-Legeza Luca IV. évfolyam teológusai
Tompa Mihály: 1863. (részletek)

Ki fenn, szarvat szoktál emelni
Alázd meg, oh ember, magad!
Erőd, nagyságod íme semmi...
Mit gőgöd oly gyakran tagad!
Mért állsz tétlen, csüggedve, némán
A pusztulás rideg tájékán?!

Az Úr erős, igaz - nyomorral
Ő aki sújt, ő aki int;
De jó is, - bölcs gondjába foglal
Mindent, mi van, nagyot, kicsinyt;
Ott áll az ember, porszem, fűszál.
Őt ismerd, féljed s benne bízzál!

Imahét a Krisztus-hívők egységéért
Rákoscsabán: 2017. január 15-22
A hét ez évi vezérigéje: „Krisztus szeretete szorongat minket” II.Kor. 5,14
Január 15. vasárnap 1600 Rákoscsabai Főplébánia templom /Péceli út 229./
Igehirdető: Nagyné Szeker Éva ev. lelkész
Január 17. kedd 1800 szent Erzsébet róm. kat. templom /Szabadság sugárút/
Igehirdető: Gazsó Andrea Üdvhadsereg tisztje
Január 18. szerda 1800 evangélikus templom /RTK pálya mellett/
Igehirdető: Szőke Lajos róm. kat. plébános
00
Január 19. csütörtök 18 görög katolikus templom /Zrínyi u./
Igehirdető: László Gábor bapt. lelkipásztor
Január 20. péntek 1800 Baptista imaház /Zrínyi u./
Igehirdető: Gulybán Gergely gör. kat. paróchus
Január 21. szombat 1700 Református templom
Énekes dicsőítés
Január 22. vasárnap 1600 Református templom – Záró alkalom
Igehirdetők: a résztvevő lelkipásztorok

ÚR Jézus Krisztus!
Te tegnap, ma és
mindörökké ugyanaz vagy.
Gyógyítsd be a múlt sebeit.
Áldd meg
zarándoklatunkat, segíts
minket ezen az úton, hogy
egyek legyünk.
Vezess a Te jövődbe, amikor
az Atyával és a
Szentlélekkel minden leszel
mindenben, örökkön örökké.
Ámen.

További kiemelt alkalmak:
Január 29. 1000 úrvacsorás istentisztelet
Február 5. 1000 istentiszteleten „szószékcsere” Józsefvárosi gyülekezettel
Február 11. 900-1200 Szülők szombatja – „ellenállás, ellenkezés, ellenakarat”
Február 12. 1000 Szeretetszolgálati vasárnap
1530 Rákoskerti istentisztelet
Február 26. 1000 Úrvacsorás istentisztelet
Március 5. 1000 Böjt első vasárnapja
Március 11. 900-1200 Szülők szombatja – „fegyelmezz, de ne rongáld a kapcsolatot”
Március 12. 1530 Rákoskerti istentisztelet
Március 16. – 18. 1800 EVANGÉLIZÁCIÓ – Dobos Ágoston – Békésszentandrási lp.
Március 19. 1000 EVANGÉLIZÁCIÓ záró istentisztelete
A Gyülekezet elérhetőségei:
telefon: 257-73-56
email: budapest-rakoscsaba@reformatus.hu
honlap: www.rakoscsabairef.hu

Hivatali – bejelentési, egyeztetési idő
(temetési bejelentés, keresztelési, esküvői
megbeszélés):
Hétfő: 16:30 - 17:30
Csütörtök: 16:30 - 17:30
Vasárnap: 11:30 - 12:30

Köszönjük, ha adója 2x 1 %-át felajánlja a Gyülekezet részére!
Rákoscsabai Református Gyülekezeti Alapítvány
Adószám: 18155057-2-42
A Református Egyház technikai kódja: 0066
Adományokhoz számlaszámunk:
Rákoscsabai Református Egyházközség
11717009-20017400
Összhang újságunkat kiadja: Rákoscsabai Református Egyházközség (Budapest 1171. Rákoscsaba utca 2.) Szerkesztők: Bába Károly,
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!

Imádság
„Gyönyörködj az Úrban, és megadja szíved kéréseit!” Zsolt. 37,4
Hálát adok néked Szent Atyám, mert alkalmassá tettél arra, hogy a szentek örökségében és
világosságában részesüljek. Köszönöm, hogy megszabadítottál a sötétség hatalmából és
átvittél szeretett Fiadnak országába, akiben van a megváltásom és bűneimnek bocsánata.
Áldalak és magasztallak Jézus Krisztus, mert Te vagy a feje a testnek, az egyháznak, aki a Te
menyasszonyod. Hiszem és vallom én is hozzád tartozom, a Tiéd vagyok! Ezért Jézus, most is
segítségül hívom drága nevedet. Hálás szívvel köszönöm, hogy az imáink meghallgatásra
találtak előtted, különös képen az anyagiakért mondottakat. Most pedig hitben felbátorodva és
az örök érvényű Igédre tekintve, amely így van megírva: „... mondom néktek higgyétek, hogy mind
azt amit imádságotokban kértek, megkapjátok és meg adatik nektek.” Márk 11,24. Ezért most hálát
adok, hogy az évtizedek óta kért és vágyott lelki ébredésért, Szentlelked kiáradásáért a Te
országod épüléséért mondott imáinkat is meghallgattad. Köszönöm Jézus Krisztus, hogy Te
Szentlélekkel és tűzzel keresztelsz bennünket! Köszönöm a Szentlélek ajándékait is, amit
kinek - kinek akaratod szerint adsz a gyülekezet építésére és a Te dicsőségedre. Hiszek
mindabban és élni is akarok mind azzal, amit a Téged szeretőknek a Golgotai kereszten
megszereztél és a mennybemeneteledkor pedig parancsban adtál a tanítványaidnak. Hiszem
azt, hogy örökélet és bűnbocsánat kaptam! Hiszem, hogy Jézus vére megtisztított minden
bűntől, hiszem, hogy az Ő sebeiben meggyógyulhattam! Ezért hittel felveszem Isten
fegyverzetét, hogy mindenkor ellen álljak a gonosznak. A legfontosabb igéket megtanulom,
és mint kardot használom az ellenség ellen. Imádságban és böjtben, adakozásban,
szolgálatban nem restülök meg, hanem odaszánom magamat arra. Nyisd meg ajkamat Uram
és dicséretedet hirdeti szám. Add Uram, hogy teljes szívemből, teljes lelkemből, teljes
elmémből, teljes erőmből tudjalak szeretni Téged és szeretni tudjam a testvéreimet,
embertársaimat és teremni tudjam a lélek gyümölcseit. Köszönöm az új szívet és a megújult
elmét. Drága Jézus, én élő és szoros kapcsolatot akarok veled! Te vagy én Pásztorom és
hallani akarom a Te hangodat, hogy követni tudjalak Téged. Mert nekem nem csak az adatott meg,
hogy higgyek Krisztusban, hanem az is, hogy szenvedjek érte. Köszönöm Istenem, hogy mindenre van
erőm a Krisztusban, aki meg erősít engem és hittel megvallom, hogy nagyobb az, aki bennem van, mint
aki a világban van. Mert az az Erő lakik bennem, aki feltámasztotta Jézust a halálból. És nincs
már semmilyen kárhoztató ítélet azok ellen, /így ellenem sem/ akik Krisztusban vannak, mert az élet
lelkének törvénye megszabadított bennünket /engem is/ Krisztus Jézusban a bűn és a halál törvényétől.
Ezért élek többé nem én, hanem él bennem a Krisztus. Köszönöm Atyám, hogy győztes vagyok a
Bárány véréért és az én bizonyságtételem beszédéért. Atyám, aratásnak Ura, kérlek, küldj
munkásokat a Te aratásodba a mai időkben. Köszönöm, hogy a Te Igédet jelek követik.
Uram, Istenem cselekedj velem a Te Igéd szerint:
„Bölccsé teszlek és megtanítalak téged az útra, amelyen járj: szemeimmel tanácsollak téged. ” Zsolt. 32,8
Mindenekfölött Atyám, mindenben legyen meg a Te akaratod!
Áldott az Úr, Izrael Istene öröktől fogva mindörökké. Ámen, ámen.
Rákoscsaba, 2017-01-15

Földvári-Nagy László

