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

1Kor. 1,10

ÖSSZHANG
A Rákoscsabai Református Egyházközség lapja

Kárász Izabella: Hozsánnával
Vonulj be, Jézus életemnek

virágos bársonyszőnyegén!

Hozsánnával, hangos örömmel,

kitárt kapukkal várlak én.

Virágvasárnap régi fényén

megtört a Nap és Tégedet

kínos kereszt, sötét nagy éj várt

hódolat és a fény helyett.

Ne így fogadjon téged lelkem!

ne ácsoljak keresztet én!

Vonulj be, Jézus, életemnek

virágos bársonyszőnyegén!



 

 

 

Ott függ a néma bárány: 

A vére földre hull, 

Míg dúl körül az ármány, 

S a tömeg zúg vadul. 

  

Szent arcát ütleg éri, 

és hull reá a vád, 

S ő szelíd hangon kéri 

Az ég bocsánatát. 

  

Úgy fáj a szívem, nézve 

E koronás királyt, 

Mert rút tövis az éke, 

S testét kín járja át. 

  

Én térdre hullva kérdem: 

Ó mért szenvedsz, miért? 

Ő választ ád szelíden: 

Tengernyi bűnödért. 

  

Most hogy rebegjek hálát 

A megnyílt öt sebért, 

Hogy adta bűnöm árát 

Elrontott éltemért? 

  

Ím magamról lemondok, 

Övé egész valóm. 

Így leszek véle boldog, 

Hisz ő az üdvadóm. 

 

 

 

 

 

 

Nézz fel ember egyszer vággyal Golgotára!  

Durván ácsolt három kínos keresztfára.  

Az egyiken átok, a másikon áldás,  

harmadikon eljött néked a megváltás!  

 

Hittel, alázattal közeledj feléje!  

Szívedbe költözik az öröm és béke.  

Az Úr Jézus vére bűneid lemosta.  

Helyetted kínhalált halt az Isten Fia!  

 

A tiszta és szent, a bűnteles és áldott  

Egyszer s mindenkorra neked megbocsátott.  

Higgy s mindent lehet, ne csüggedj, ne lankadj,  

az elkezdett úton Benne bízva haladj!  

 

Ha befogadod Őt szívednek trónjára,  

nem hallgatsz már többé a sátán szavára,  

Boldogság, békesség tölti meg szívedet,  

Rábízhatod akkor egész életedet!  

 

Jézus hív szelíden minden bűnös lelket,  

jer hát te is Hozzá, megbocsátja vétked!  

Siess hát dönteni az Úr Jézus mellett,  

hogy bizton elnyerjed az ingyen kegyelmet!  

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

„Versengés is támadt közöttük, hogy melyikük a legnagyobb. Ő így felelt nekik: A királyok uralkodnak 

népeiken, és akik hatalmuk alá hajtják őket, jótevőknek hívatják magukat. Ti azonban ne így cselekedjetek, 

hanem aki a legnagyobb közöttetek, olyan legyen, mint a legkisebb, és aki vezet, olyan legyen, mint aki 

szolgál. Mert ki a nagyobb? Az, aki asztalnál ül, vagy aki szolgál? Ugye az, aki asztalnál ül? Én pedig 

olyan vagyok közöttetek, mint aki szolgál. Ti vagytok azok, akik megmaradtatok velem kísértéseimben, és 

én örökségül adom nektek az országot, ahogyan az én Atyám is nekem adta azt; hogy egyetek és igyatok az 

én asztalomnál az én országomban, és trónszékekbe ülve ítéljétek Izráel tizenkét törzsét.”  Lk 22,24-30 

Lukács evangélista megszakítja az utolsó 

vacsora elbeszélését, és itt mondja el, hogy a 

tanítványok között versengés is támadt arról, 

hogy melyikük a legnagyobb. Már eleve 

feltűnő az „is” szócska ezen a helyen, mert 

mintha azt sugallná Lukács, hogy volt ott más 

is, amit most nem mond el. De ez az egy is 

éppen elég. Lukács evangéliumában és a többi 

szinoptikus evangéliumban is olvashatunk nem 

is egy helyen erről a bűnéről az apostoloknak, 

de ezen a helyen említve különösen is 

érthetetlen. Egyáltalán, miért vitatkoztak azon, 

hogy ki a legnagyobb?  

Talán mert Jézus megemlítette, hogy egyikük 

el fogja árulni őt, és most ezzel a versengéssel 

akarták bebizonyítani, hogy Jézus nem rájuk 

értette a dolgot?  

Vagy mert el akarták dönteni, hogy ki üljön 

közelebb Jézushoz? Az ókori lakomáknál, 

mint ma is az esküvői vacsoráknál, egyáltalán 

nem volt mindegy, hogy ki hová ül. Az 

ülőhely egyet jelentett az illető közösségben 

elfoglalt rangjával.  

Vagy mert miután bevonultak Jézussal 

Jeruzsálemben, mindannyian várták az Isten 

országának látható beköszöntét, és már a 

vezető helyekre pályáztak Jézus eljövendő 

királyságában? (Vö. ApCsel 1,4-8)  

Vagy egyszerűen nem is volt semmilyen 

kiváltó ok, egyszerűen csak az ambíció ütette 

fel a fejét újra és újra a tanítványok között: 

többször olvasunk ilyen rangvitáról az 

evangéliumokban. 

De az igazi kérdés nem is az, hogy 

miért, hanem hogy mikor történt ez a 

versengés: a kereszt árnyékában! Jézus 

legutolsó, és legnagyobb kísértése, a 

kereszthalál előtt. Bizony, az egyház 

természetéről valami nagyon mélyet és igazat 

árul el ez a történet. Olyasmit, amivel mi is 

újra és újra szembesülünk hívő életünk során, 

és amelyen a világ újra és újra 

megbotránkozik, amikor az egyházról van szó: 

a világ megváltásába bevont Isten népében 

találjuk sokszor a legkistílűbb, 

legszánalmasabb, leggyengébb jellemű 

embereket, akik égnek a vágytól, hogy 

nagyobbnak tűnjenek a többieknél, hogy 

elismerést vívjanak ki maguknak.  

Alig fejeződött be az úrvacsora, pontosabban 

az utolsó vacsora. Még Jézus be sem fejezte a 

szereztetési igéket, amelyekben haláláról és 

eljöveteléről beszélt, és a tanítványok máris 

versengeni kezdenek. Égetően szegezi nekünk 

a kérdést Lukács, hogy vajon milyen kapcsolat 

van az „istentiszteleti”, és a valódi énünk 

között? Mi az, ami azonnal előtörhet belőlünk, 

amint kifordulunk a templomajtón? 

Vigyázzunk, mert az emberek számára a 

szépen mosolygó keresztyén templomi 

magaviseletünk ismeretlen, vagy rosszabb 

esetben álcának tartják, ami mögött azonnal 

előbújik az óemberünk arca, ami sokszor nem 

kellemes látvány és társaság. Egyáltalán, 

miközben Jézus ott volt közöttük, hogy jutott 

eszükbe azon versengeni, hogy ki a 

legnagyobb? Nem egyértelmű, hogy Jézus a 

legnagyobb? Miben, kiben látjuk mi a 



nagyságot, miközben azt a kegyelmet kaptuk, 

hogy megismerhettük Jézus Krisztust, az Isten 

Fiát? Számít ehhez képest bármit is az emberi 

nagyság vagy rangsor? Különösen a 

sportversenyek vagy az olimpia idején vetődik 

fel a jogos kérdés, hogy mit jelent az emberi 

nagyság. Az a sportoló nagyobb, aki három 

aranyat nyert, mint az, aki egy századdal 

maradt le a döntő futamáról? Egy fiatal 

sprinter úszó panaszkodott így a tévében: 

semmit sem ért az elmúlt évek önfeláldozása, a 

család, a barátnő elhanyagolása, a költözködés, 

minden, amit feláldozott a sportsiker oltárán. 

Mert egy századmásodperccel lemaradt a 

dicsőségről. Azt hiszem, ezt az időtartamot 

egyikünk sem tudná értelmezni a mindennapi 

életben: mennyi egy századmásodperc? Ő 

most tényleg kisebb ember, mint az, aki az egy 

századdal előbb nyúlt be, mert őt az 

oldalhullám abban a pillanatban egy századdal 

gyorsabban taszajtotta a célba? Valóban, 

emberi mércékkel meghatározható, hogy ki a 

nagyobb? Miközben Jézus itt van velünk, 

nekünk számítanak a nagy emberek? A 

celebek, a politikusok, a gazdagok és szépek? 

Úgy tűnik a tanítványok története alapján, 

hogy nagyon is. Hacsak mi nem vagyunk 

sokkal jobb tanítványok, mint a tizenkettő. 

1. Jézus először azt mondja el a 

tanítványoknak, hogy mit NEM nevezhetünk 

valódi nagyságnak (25-26a). A tanítványok 

úgy gondolkoznak erről a kérdésről, ahogy a 

világ is gondolkodott és gondolkodik mind a 

mai napig. Eszerint azok a nagy emberek, akik 

uralkodnak mások felett, uralmuk alá hajtják 

őket. És velünk az egyházban mi a helyzet? 

Péter apostol azt javasolja a pásztoroknak, 

hogy ne úgy legeltessék az Isten nyáját, mint 

akik uralkodnak a nyáj felett, hanem mint akik 

példaképei a nyájnak (1Pt 5,3). Sajnos sok 

rossz példa van az egyházban. Már János 

apostol felrótta Diotrefésznek a harmadik 

levelében (3Jn), hogy az elsőségre törekszik, 

ami világosan ellentmond Jézus tanításának. 

Nem kritikaként, hanem történelmi 

szempontból nézve elmondható, hogy a 

katolikus egyház átvette ezt az egyszemélyes, 

hatalmi hierarchián alapuló vezetési rendszert, 

ahol vannak top vezetők, akik 

megkérdőjelezhetetlenek, és vannak 

alattvalók. Ennek történelmi okai is vannak, 

hiszen amikor a keresztyénség államvallássá 

lett a római birodalomban, akkor 

szükségképpen átvette a római állam 

rendszerét is. De ne higgyük, hogy a 

gyülekezet felett uralkodó despotizmus 

gondolkodásmódja csak a katolikus egyházra 

lenne jellemző. Egyrészt – megint csak 

történelmi okok miatt – mi magyarországi 

reformátusok is a püspöki rendszert követjük, 

szinte egyedül a reformátusok nagy 

világcsaládjában. Ennek néha látjuk a jó 

oldalát, ha bölcs, megfontolt és biblikus 

elveket valló püspökünk van, de sokszor 

isszuk a levét, ha olyan ember kerül erre a 

posztra, aki személyes ambícióinak teret enged 

püspökként, és azt hiszi, hogy nem csak a 

lelkipásztorok, de még a presbiterek felett is 

áll. Sok református gyülekezetben kinőttek 

már olyan lelki vezetők, akik egyszerűen 

megmondják a híveknek, hogy mit kell 

tenniük. Feketén, fehéren. És sokan szívesen is 

veszik ezt a „kézivezérléses” egyház-

kormányzást, mert nem kell gondolkodni, és a 

híveknek nem kell felelősséget vállalniuk a 

saját döntéseik felett, amelyeket a 

bibliaolvasás és a megimádkozott töprengés 

óráiban kellene meghozniuk. Rövidtávon ezek 

a közösségek mindig sikeresebbnek látszanak, 

mint azok, ahol a felelősségteljes keresztyén 

szabadság uralkodik. Egészen addig, amíg 

ezek a keménykezű vezetők valamilyen okból 

maguk is tévedhetőnek, esendőnek nem 

tűnnek, vagy maguk is elbuknak, sokszor 

éppen azon a területen, amelyben addig 

világos utasításokat adtak másoknak. Hosszú 

távon ezekben a közösségekben nem 



érvényesül Krisztus szabadsága és szeretete, és 

a hatalom iránti engedelmesség vagy 

engedetlenség, a vezető iránti hűség vagy az 

annak való ellentmondás viszályt támaszt. 

Jézus arra is utal, hogy egy másik tulajdonsága 

ennek a világi hatalomgyakorlásnak, hogy 

képmutató: ezek az alattvalóikat elnyomó 

uralkodók becsomagolják a nyílt hatalom-

gyakorlást, és úgy tüntetik azt fel, mintha még 

ők tennének szívességet azoknak, akik felett 

uralkodnak, s így tulajdonképpen még hálát is 

várnak azért, hogy kiélhetik alattvalóikon a 

hatalomvágyukat. Az Ó- és Újszövetség kora 

között a Kr. e, 3-2. századokban egy sor olyan 

uralkodó élt Egyiptomban, Görögországban, 

Szíriában vagy a Fekete-tenger partvidékén, 

akiknek az volt a mellékneve, hogy „Jótevő”. 

Nyilván ezt a melléknevet a „hálás” 

alattvalóktól kapták, és boldogan magukra 

alkalmazták, ezért aztán korabeli feliratokon, 

elsősorban az arcképükkel veretett 

pénzérméken mind a mai napig olvashatunk 

erről. Ezeknek az uralkodóknak a többsége 

persze kegyetlen zsarnok volt, akik kíméletlen 

küzdelemben, sokszor a saját családjuk elleni 

leszámolással jutottak a hatalomhoz. Jézus is 

jól ismerte ezeket a történeteket, amelyekből a 

hatalom gyomorforgató képmutatása feltűnt 

neki is éppúgy, mint sok kortársának. Valljuk 

be, a politika ma is pont ugyanilyen logika 

mentén működik, csak talán finomabb 

mechanizmusokkal, a felvilágosult demokrácia 

díszletei előtt. (az amerikai elnök hatalmát az 

amerikai alapító atyák szándékosan és éppen 

ezért igyekeztek korlátozni, hogy még a világ 

legnagyobb hatalmú vezetője se tehesse meg 

azt, amit akar.) Van valami vérforraló abban, 

ahogy a mai közszolgák, akiket a mi 

adóforintjaink elosztásával és bölcs 

beosztásával bíztunk meg, úgy bánnak ezzel a 

pénzzel, mintha az a sajátjuk lenne, és ha 

valamilyen közérdeklődésre, közhaszonra 

szolgáló beruházásra adnak belőle, azt a saját 

érdemeikként tüntetik fel. De ha valaki 

számon kéri rajtuk a közvagyon felhasználását, 

azt zaklatásnak és személyes támadásnak 

értékelik, és természetesnek tekintik, hogy 

feltétel nélkül meg kellene bíznunk bennük, 

mint önzetlen jótevőinkben. De ilyen a 

politika. Nem meglepő. Az azonban szomorú, 

ha néha napján az egyházvezetésünk is részt 

vesz ebben a színjátékban. Ma is központi 

kérdés az egyház fenntartásában az, hogy 

évről-évre mennyi pénzt kapunk a 

költségvetésből, és ezért kivel kell jóban 

lennünk, milyen kérdésekhez kell az 

egyháznak lojálisan viszonyulnia. Pedig a 

mindenkori egyház anyagi fennmaradása 

egyedül a mindenkori „özvegyasszonyok 

kétfillérjétől” kellene, hogy függjön.  

2. Jézus a világi uralkodókkal szembeállítja 

azt, ahogyan ő szolgál az apostolok között. 

Mert a valódi nagyság Jézus tanítványai között 

a szolgálatot jelenti és az alázatot. János 

evangéliumában ezen a helyen a lábmosásról 

olvashatunk (13. rész). Jézus, az Úr és a 

Mester megmossa a tanítványok lábát. Azt 

teszi, ami a vendégségekben a háziszolgák 

alantas munkája volt. Ezt ismétli meg a pápa is 

hagyományosan a nagycsütörtöki liturgiában. 

Jézus a legnagyobb, és a tanítványok között 

mégis ő az, aki szolgál. A valódi nagyság, a 

valódi hatalom Jézus szerint a szolgálatban 

van. Ezt nekünk, tanítványoknak még sokat 

kell tanulnunk. A gyülekezetben is sokszor 

szükséges teher a szolgálat, amelyre úgy kell 

halászni a gyülekezeti tagokat. De paradox 

módon a szolgálat irigység és sértődés tárgya 

is tud lenni. Ilyenről is hallottam már: voltak, 

akik megsértődtek arra, aki felvág a 

gyülekezetben a túl sok szolgálattal. Pedig a 

szolgálatra aztán tényleg mindenkinek 

lehetősége van! Olvassuk el az 1Kor 12-t vagy 

a Róm 12-t. Pál apostol azt írta a korinthusi 

gyülekezetnek, hogy mindenkinek adott a 

Lélek olyan egyedülálló képességet, amellyel 



csak ő tudja építeni a közösséget. 

Mindannyiunknak lehetőségünk van 

megtalálni ezt a szolgálatot. És ez a szolgálat 

az, amely jézusi értelemben naggyá tehet 

minket. Naggyá, pontosabban kicsinnyé és 

szolgálóvá.   Pál inti a Filippi gyülekezetet is: 

„Semmit se tegyetek önzésből, se hiú dicsőségvágyból, 

hanem alázattal különbnek tartsátok egymást 

magatoknál.” (Fil 2,3) 

De vajon mennyit ér egy olyan közösség, 

amelynek legfőbb erénye a szolgálat és az 

alázat? Mennyit ér egy olyan közösség, 

amelyre igaz Isten beszéde: „az én erőm 

erőtlenség által végeztetik el”. Mit ér ez egy 

olyan világban, ahol az erő és az erőszak 

mindig további erőszakhoz és ellenálláshoz 

vezet. Jézus szerint nagyon sokat. Mindent 

jelent: mert a világ megváltásához Jézus 

Krisztus alázatán és szolgálatán keresztül 

vezetett az út (Fil 2,5-11), és a világ 

evangélizációjához is csak a szolgálaton és az 

alázaton keresztül vezet az út. De ne 

használjunk nagy szavakat: a mi személyes 

bizonyságtételünk sem ér semmit alázat és 

szolgálat nélkül, amely a közvetlen 

környezetünkben megmutatkozik. Annak, 

hogy a környezetünk nincs elragadtatva attól, 

hogy mi hívők vagyunk, az is lehet az oka, 

hogy nem tűnünk éppen alázatosnak, és nem 

szolgálunk eleget. Abban, hogy a 

keresztyénség megítélése jelenleg úgy áll, 

ahogyan, nagy szerepe van az alázat és a 

szeretet hiányának is.  

3. Jézus elmondta a tanítványoknak, hogy 

milyen NEM a valódi nagyság és uralkodás. 

Azután azt is, hogy miben áll a valódi nagyság 

és elsőség. És végül elmondja nekik azt is, 

hogy mi a keresztyén hit perspektívája. Mi az, 

ami még előttünk áll, amiben 

reménykedhetünk, teljes bizonyossággal, és 

amihez képest ez az egész rangkérdés, amely 

életünkben annyit foglalkoztat bennünket, 

egyszerűen nevetséges. Jézus elmondja, hogy 

az utolsó vacsora, amelyen éppen most ülnek: 

ízelítője, bevezetése, annak a mennyei 

lakomának, amely a zsidó gondolkodás szerint 

az örök üdvösség. Az üdvösség felfoghatatlan: 

örökké Isten társaságában, az ő dicsőségében 

élni, örök boldogságban és 

kiegyensúlyozottságban? Ennek valódi 

megértéséhez kevés az emberi értelem és 

képzelőerő. Ezért a Bibliában Isten képeket ad 

elénk, és azokkal érzékelteti ezt az örök 

boldogságot. A mennyei vacsora vagy lakoma 

Ábrahám kebelén az üdvösség általános képe 

mind az Ó-, mind az Újszövetségben. Nem 

kell ezt a képet túlzottan és a részletekig 

elemezni, mert nem ez a lényeg. A lényeg, 

hogy minden képzeletünket felülmúlja majd az 

a boldogság, béke és harmónia, amelyet Isten 

készít az őt szeretőknek. Nekünk Jézus annyit 

mondott, hogy a vele elköltött vacsora, az Úr 

vacsorája emlékeztessen majd arra, hogy örök 

boldogságban vele lehetünk egyszer az örök 

életben. Sőt, a 12 apostolnak azt ígéri, hogy 

vele együtt fognak majd ítélkezni Izráel 

tizenkét törzse felett. A 12 tanítvány pedig 

minket képvisel, mi vagyunk, ott a történetben 

Jézus körül. Mi vitatkozunk azon, hogy kinek 

nagyobb a rangja, ki kap nagyobb tisztességet 

és dicséretet Jézustól. Nekünk is ígéri tehát 

Jézus ezt a mérhetetlen megtiszteltetést, hogy 

részt vehetünk az új teremtés munkájában, 

mellette ülhetünk a trónusokon, amikor újra 

rendezi a világot. Fel sem foghatjuk azt a 

megtiszteltetést és ezt a dicsőséget, ami 

részesedést jelent Isten dicsőségéből. Erről 

mondta Jézus a hegyi beszédben, hogy a 

szelídek öröklik a földet.  

      

 Ámen

 



 

 

  

Bartal Klári:  

A Megváltó és a nép 

 

Mártíromságtól fénylik orcád, 

Vagyonod csak az égi ország, 

De köntösödre sorsot vetnek 

És ácsolják már a kereszted. 

Irigylik hited és az álmod 

S hogy ígértél egy más világot. 

Nem vágynak ők az égi szóra, 

Igényük sincs a szépre, jóra, 

S mert mertél náluk különb lenni, 

Ezt nem képesek elfeledni. 

 

Szemedben fájón ég a bánat, 

S míg hirdeted, hogy van bocsánat, 

Előtted készek ölre menni, 

A Júdás-pénzen összeveszni 

S hogy halálodat látva látják, 

Hát mindezt bőszen letagadják. 

Gyűlölni tudnak, nem szeretni 

(Nem változik itt soha semmi). 

S Te lenézel a keresztfáról 

És véded őket minden vádtól. 

 

Bartal Klári: Krisztus  

 

Kereszt súlyától megroggyan a lába, 

De viszi terhét búsan, szótlanul 

S hogy Veronika kendőjét kínálja, 

Csak testi kín az, miért könnye hull. 

 

Ismeri sorsát. Önként megy elébe, 

S míg hívja, várja fenn a Golgota, 

Egy pillanatra sem villan eszébe,  

Hogy érdemes-e értünk halnia. 

 

Kele Károly 

Ima és böjtlánc 2018. február 25 

– március 31 között 

"Minden gondotokat őreá vessétek, 

mert neki gondja van rátok."   

I. Péter 5,7 

Mindenható Atyám! 

Köszönöm, hogy reménységet 

adtál az életembe, hogy 

gonoszságaim nyomorúságából 

mindennap kivezetsz, és a 

szereteted örömmel tölt el.  

Köszönöm, Úr Jézus Krisztus, 

hogy rám is gondolsz, az én 

terheimet is hordozod. 

Köszönöm, hogy rólad szólhatok.  

Köszönöm a gyermekeimet, a 

gyülekezetemet, a munkahelyemet, 

az országomat.  

Hálásan köszönöm az 

imaközösségeket, és ezek 

beteljesülését, a Te dicsőségedre. 

Uram, bocsáss meg, sokszor 

megoldhatatlannak látom a 

helyzetet, és az eltelt idő is a 

kétségeimet szaporítja, de 

köszönöm, hogy ezekben is 

győzelmeket adsz, hogy számodra 

nincs lehetetlen. Ámen. 

 



„Mivel tehát nagy főpapunk van, aki áthatolt az egeken, Jézus, az Isten Fia, ragaszkodjunk 
hitvallásunkhoz. 15Mert nem olyan főpapunk van, aki ne tudna megindulni erőtlenségeinken, 
hanem olyan, aki hozzánk hasonlóan kísértést szenvedett mindenben, de nem vétkezett. 
16Járuljunk tehát bizalommal a kegyelem trónusához, hogy irgalmat nyerjünk, és kegyelmet 
találjunk, amikor segítségre van szükségünk.” Zsid 4:14-16 

 

  Húsvétra készülve nem lehet kikerülni a böjtöt, az azzal járó sztereotípiákat. Sokaknak a böjt 

egyenlő az önsanyargatással, egyenlő a lemondással. 

 Van-e ma böjt a gyülekezetben?  Hogyan tartjuk? Mit jelent számunkra a böjti időszak? 

 Lélekben el tudunk jutni a befelé fordulásig? 

 Ha a Szentírást hozzuk alapul, akkor maga Jézus is tud a böjtről, nem is vonja kétségen kívül 

jelentőségét, szükségességét. Jézus azonban óvja a farizeusokat a képmutató böjttől. 

 A böjt nem kell, hogy a külsőnkön látsszon meg, nem kell, hogy a sanyargatásról, a 

lemondásról szóljon. 

 Mert akkor felteszem a kérdést: miért, kiért teszem mindezt? Az Isten, akinek kedvéért 

teszem, szintén sanyargató, kegyetlen Isten? 

 Az egyik főkérdés, hogy a külső szokások segítettek, vagy gátoltak bennünket, hogy a böjt 

lényegét átéljük, magukkal vigyük, vagy inkább Urunk vigyen magával bennünket. Mert a 

böjtnek az igazi értelme, hogy közelebb vigyen Istenhez, közelebb vigyen Krisztushoz. 

  Böjt elején, egy erős hatalmas Úrral találkozunk, de hatalma nem félelmetes 

 János evangéliumában pedig így vall önmagáról: „Én és az Atya egy vagyunk.” Jn 10,30 A 

farizeusokat megbotránkoztató történet után, amikor Jerikóban Zákeus házában szállt meg, így 

vall küldetéséről: „Mert az Emberfia azért jött, hogy megkeresse és megtartsa az 

elveszettet.” Lk19,10 

 Amint az evangéliumban hallottuk neki is volt része a kísértésben. Urunk tudja mit jelent az 

emberi lét, ezért együtt érez velünk, amikor elbukunk a kísértésben és ránk nehezedik a bűn.  

 Nem egyszer úgy áll előttünk a gonosz, mint egyetlen lehetőség, úgy festi le előttünk a 

helyzetet, mint az egyetlen lehetőség, amit ő javasol: nem lehet már kibékülni a szomszéddal, 

nem lehet már tovább együtt élni a családban, világméretű kérdésekben is, nem lehet már 

tovább segíteni a szegényebb országokat, mert a gazdagok kárára megy. 

 Ezek a kísértések sokszor bénítóak lesznek, s nem is akarunk tenni már semmit a jóért, 

úgysem érdemes, én egyedül nem tudom megváltoztatni a világot. 

 Jézus, aki ezt nem szégyellte, magára vette ezt az emberformát. Jézus, aki megalázta magát, 

biztat bennünket, hogy amikor segítségre van szükségünk, akkor Ő jön és segít.  

 Adja bűneinkre a bocsánatot. Adja önmagát, hogy egymásnak a kísértését is el tudjuk viselni. 

„Nincs senkiben nagyobb szeretet annál, mintha valaki életét adja barátaiért. 

 Ti barátaim vagytok, ha azt teszitek, amit én parancsolok nektek.” Jn 15,13-14 

 Törődik velem az Isten? Annyi ima, annyi kérés hangzik el egy-egy nap, pontosan az enyémet 

hallgatná meg az Atya? Érdemes imádkozni? Érdemes hozzá menni? Van jövő? Van holnap 

az egyházban? 

 Ez az ige böjt időszakában biztat, menjünk Jézushoz, s Ő jövőt mutat. „Ezért, szeretett 

testvéreim, legyetek szilárdak, rendíthetetlenek, buzgólkodjatok mindenkor az Úr 

munkájában, hiszen tudjátok, hogy fáradozásotok nem hiábavaló az Úrban.” 1Kor 15,58 

Akkor sem ha mi kilátástalannak látjuk a jövőt. Jézus segít. 

 Testvéreim! A Szentírásból és a múltból is megtanulhatjuk, hogy először az embernek lelkileg 

kell rendbe lenni, akkor tud alkotó, építő lenni.  



 Van böjt? Érdemes a böjtre biztatni? Igen! Vissza Jézushoz. Minden böjti szokás, amely ezt 

szolgálja, lehet étkezési, öltözködési, igehallgatási, kegyességi szokás, amelyek visszavisznek 

Jézushoz áldott böjti szokások. 

  Mindaz, amely az én önhittségemet táplálja, lám én még ezt is megtettem, káros, mert 

eltávolít Jézustól. Ne szokásokat keressünk, hanem utat. Amelyen Krisztussal a napi 

kísértésekben legyőzzük a sátánt. Ez lesz az igaz böjt, találkozás az értem meghalt Krisztussal. 

Áldott Feltámadás Ünnepet kíván a Barabási Gyülekezet nevében Pálné Kocsis Zsuzsanna lelkipásztor 

 

 

Kedves Olvasó! 

Legutóbbi vasárnapi iskolás készülésem tapasztalataiból szeretnék most megosztani néhány 

gondolatot. Nagyon jó dolog a bibliatanulmányozás! Erre ébredtem rá most is, amikor egy személy, 

Júdás Iskáriótes életét vizsgáltuk meg a fiatalokkal. Valahogy ennyire még sosem mélyedtem bele 

Júdás életének történetébe, de örültem, hogy erre sor került. Nem derül ki túl sok minden élete 

elejéről, arról, hogy hogyan kerül Jézus tanítványi körébe, de ott van Jézussal a mindennapokban, a 

tanításait hallgatja, vele járja a zsinagógákat, a hosszú gyalogutakat, együtt eszik vele, látja a 

gyógyulásokat, a csodákat. Részt vesz az ötezer, majd a négyezer ember megvendégelésében, ott ül 

éjszaka a hajóban a háborgó tengeren, hatalmat kap a tisztátalan lelkek felett, hogy kiűzze azokat, 

hogy gyógyítson mindenféle betegséget, erőtlenséget, ugyanúgy, mint a többi tanítvány is. Jézus 

rábízza a közös pénz kezelését. Tudja, hogy Jézus meghal és harmadnapon feltámad. Ott van Jézussal 

az utolsó vacsorán, részesül a kenyér és bor áldásában, tudja, hogy Jézus tudja, hogy ő fogja elárulni. 

Mégis, mindezek ellenére mégsem érte el a szívét mindaz, amit hallott, látott, átélt Jézussal! Ha ez 

akkor megtörtént, ma is megtörténhet, hogy kemények maradunk, nem adunk helyet életünkben 

Jézusnak! Ettől óvjon meg az Isten, hogy mi is így, csak kívülről „kukucskáló gyülekezetbe járók” 

legyünk, akiket nem ér el Krisztus örömhíre, a vele való élet lehetősége! 

A legmegdöbbentőbb mégis az volt nekem, amikor végignéztem, hogy miben volt része Júdásnak, 

hogy még az utolsó vacsorában is ugyanúgy részesült, mint a többi tanítvány… micsoda hihetetlen 

szeretet, amit Jézus ad neki! Míg végül az utolsó közös együttléten felkínálja a lehetőséget a 

bűnvallásra, bűnbánatra, amikor nyíltan elmondja Jézus, hogy egy közülük elárulja őt. Érezhette, hogy 

lelepleződött, de Jézus nem kényszeríti vallomásra, nem is rekeszti ki, csak adja a bűnbocsánat 

lehetőségét. Elképesztő szeretet!  

Áldott bibliatanulmányozást mindenkinek! 

„Akkor a tizenkettő közül egy, akit Iskáriótes Júdásnak hívtak, elment a főpapokhoz, és így szólt: Mit 

adnátok nekem, ha kezetekbe adnám őt? Azok pedig harminc ezüstöt fizettek neki. Ettől fogva kereste az 

alkalmat, hogy elárulja őt. A kovásztalan kenyerek első napján… Amikor beesteledett, asztalhoz telepedett 

a tizenkét tanítvánnyal. Miközben ettek, így szólt: Bizony mondom nektek, hogy közületek egy el fog 

árulni engem. Ekkor nagyon elszomorodtak, és egyenként kezdték kérdezni tőle: Talán csak nem én vagyok 

az, Uram? Ő pedig így válaszolt: Aki velem együtt mártja kezét a tálba, az árul el engem. Az Emberfia 

elmegy, amint meg van írva róla, de jaj annak az embernek, aki az Emberfiát elárulja: jobb lett volna annak 

az embernek, ha meg sem születik. Megszólalt Júdás is, az áruló, és ezt kérdezte: Talán csak nem én vagyok 

az, Mester? Ő azt felelte neki: Te mondtad.” Máté 26,14-25  



 

„Elvitték őt a Golgota nevű helyre, ami ezt jelenti: Koponya-hely, és mirhás bort adtak neki, de ő 

nem fogadta el.” Márk 15, 22-23 

 

Ha a négy evangélista által leírt 

szenvedéstörténetet összehasonlítjuk, akkor 

kitűnik, hogy Jézust kétszer kínálták meg 

fájdalmait enyhítő itallal: közvetlenül a keresztre 

feszítése előtt, és aztán később, közvetlenül a 

halála előtt. Az előbbiről tesz említést Márk, 

külön hangsúlyozva azt, hogy Jézus nem fogadta 

el. 

A mirhás bor, érzéstelenítő hatású ital volt. 

fájdalomcsillapító, bódító, kábító szer. Azért 

kínálták meg vele az elítéltet, hogy a keresztre 

feszítés szörnyű és órákon át tartó szenvedését 

némileg enyhítsék. Egy cseppnyi emberség az 

embertelenség tengerében. Jézus elutasította 

magától a mirhás bort. Ő, aki amerre csak járt, 

enyhítette a kínokat, nem fogadta el ezt az 

enyhülést. Vajon miért? Tiltakozásul. Ez az 

elutasítás azt jelenti: ez nem megoldás. Sőt 

szörnyű álnokság az, hogy valakit ártatlanul 

elítélnek, keresztfára szögeznek, aztán egy kicsit 

elbódítják. Miközben embertelenek, aközben egy 

kicsit humánusak is. Erre mond Jézus határozott 

nemet. Az elrontott életre – se a magaméra, se 

máséra – nem alkalmas a kábítás. Ma, amikor az 

alkoholizmus és a kábítószer-fogyasztás 

világméretű gond, erősítsük fel Jézus szavát: ez 

nem megoldás! A bűn okozta sebeket, a tönkre 

tett életeket nem oldja meg a kábulatba való 

menekülés. 

Útmutatásul. Jézus akkor se menekült a halálba, 

amikor látta azt, hogy nincs más útja. A 

Gecsemáné-kertben azért imádkozott, hogy ha 

lehetséges, múljék el tőle e keserű pohár. Aztán 

elfogadta mégis Isten kezéből. Ne úgy legyen, 

Atyám, ahogy én akarom, hanem ahogy te. 

Elfogadta a halált Isten kezéből, de nem 

menekült a halálba. Nem akart hamarabb túl 

lenni az életen, mint ahogy küldetését bevégezte 

volna. Még nem végeztetett el. Ma, amikor nő az 

öngyilkosok száma, hirdessük hangsúlyosa: ne 

menekülj a halálba gondok, próbatételek elől. 

Fogadd el az életedet Isten kezéből, és bírd ki az 

életet mindaddig, amíg ő vissza nem veszi. 

Miértünk nem fogadta el Jézus a mirhás bort. 

Neki könnyebb lett volna öntudatlanul szenvedni 

a kereszten. Csakhogy akkor mi nem ismernénk 

hét szavát, amelyet a kereszten mondott. Nem 

hallhatnánk, hogy imádkozik az őt 

megfeszítőkért. Akkor a megtérni vágyó lator a 

kárhozatba zuhant volna. Jézus a világért 

szenvedett a kereszten. Nem azt kereste, ami neki 

könnyebb, hanem ami nekünk szükségesebb. 

Vallástételként. A hit józanul szembenéz az 

élettel, a feladatokkal, a bűnnel, a fájdalommal, a 

halállal. Mindezek elől nem dugja fejét a 

homokba. Valljuk bűnbánattal, hogy az egyház 

történelme során időnként és helyenként annyira 

megromlott, hogy megszülethetett ez a 

megállapítás: „a vallás ópium a népnek.” Vagyis 

az emberek éberségét elveszi, felelősségét 

elaltatja. Jézus magatartása azt mutatja, hogy az 

élő hit nem ilyen. Józanul néz szembe a 

valósággal. 

Jézus józanul áldozott érettünk a kereszten, azért, 

hogy mi is el tudjuk fogadni az Atya kezéből 

életünket, minden szenvedéssel, próbatétellel, 

megaláztatással együtt, hogy ne meneküljünk 

semmiféle bódulatba, hogy küldetésünket józanul 

tölthessük be. Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa 

Füle Lajos  

Az az alázat 

 

Az az alázat meg nem érthető, 

az az áldozat fel nem mérhető, 

az a keresztút meg nem járható, 

az emberré lett ISTENNEK való. 

 

Csodálva, áldva hódolok Neki, 

érettem érnek szent gyümölcsei, 

belőlük élek, általuk vagyok... 

Hozsánna Néki, 

KI FELTÁMADOTT 



 

„A hét első napján pedig, kora reggel, amikor még sötét volt, a magdalai Mária odament a sírhoz, és látta, hogy a 

követ elvették a sírról. Elfutott azért, és Simon Péterhez és ahhoz a másik tanítványhoz ment, akit Jézus 

szeretett, és azt mondta nekik: Elvitték az Urat a sírból, és nem tudjuk, hova tették! Kiment azért Péter és a 

másik tanítvány, és elmentek a sírhoz. Mind a ketten együtt futottak, de az a másik tanítvány Péternél 

gyorsabban futott, és elsőként ért a sírhoz. Behajolt, és látta, hogy ott vannak a lepedők, de nem ment be. Aztán 

őt követve megérkezett Simon Péter is, és bement a sírboltba, és látta, hogy a lepedők ott vannak, és a kendő, 

amely Jézus fején volt, nincs együtt a lepedőkkel, hanem külön összegöngyölítve más helyen van. Akkor bement 

a másik tanítvány is, aki előbb ért a sírhoz, és látott és hitt. Mert még nem értették az Írást, hogy fel kell 

támadnia a halálból. A tanítványok ekkor visszatértek az övéikhez. Mária pedig kint állt a sírnál, és sírt. 

Miközben sírt, behajolt a sírboltba, és két angyalt látott fehér ruhában ülni: az egyiket fejtől, a másikat lábtól, 

ott, ahol Jézus teste feküdt. Azok így szóltak hozzá: Asszony, miért sírsz? Ő pedig azt válaszolta: Mert 

elvitték az én Uramat, és nem tudom, hova tették. Amikor ezt mondta, hátrafordult, és látta, hogy Jézus áll ott, 

de nem ismerte fel, hogy Jézus az. Jézus pedig azt kérdezte tőle: Asszony, miért sírsz? Kit keresel? Ő pedig azt 

gondolta, hogy a kertész az, és azt mondta neki: Uram, ha te vitted el őt, mondd meg nekem, hova tetted, és én 

elviszem. Ekkor Jézus megszólította: Mária! Ő pedig megfordulva azt mondta neki héberül: Rabbóni (amely azt 

jelenti: Mester)! Jézus azt mondta neki: Ne érints engem, mert még nem mentem fel az Atyához, hanem menj az 

én testvéreimhez, és mondd meg nekik, hogy felmegyek az én Atyámhoz és a ti Atyátokhoz és az én Istenemhez 

és a ti Istenetekhez. A magdalai Mária elment, hírül adta a tanítványoknak, hogy látta az Urat, és hogy ezeket 

mondta neki.” Jn 20,1-18 

Kedves Testvéreim! 

A húsvét a maga páratlan történetével egy 

hatalmas csoda, és egyben egy hatalmas jel az 

ember felé. Csoda, mert a feltámadás túlmegy a 

mi emberi törvényszerűségeinken, olyan tény, 

ami az emberlét földi keretei között 

elképzelhetetlen. S azért mondhatjuk, hogy 

egyben jel is, mert üzenete van. Nem csak 

csodálkozásra akar késztetni, hanem valamit meg 

akar értetni velünk az Isten akaratából, az Isten 

szándékából.    

Kérdésünk lehet, hogy van-e jelentősége 

életünkben a csodáknak? Különösen a mai kor 

embere számára van-e jelentősége, amikor ma az 

ember sok mindent megtud, és mindent meg akar 

magyarázni. Azt hiszem, segít a válaszadásban, 

ha megállapítjuk, hogy az embert, a maga hosszú 

történetében végigkísérték a csodák. Minden 

kornak és minden kor emberének voltak csodái. 

Aztán történt olyan is, hogy a későbbi kor 

megfejtett bizonyos titkokat, és a korábbi 

nemzedékek csodái megmagyarázhatóvá lettek. 

De az adott korban keletkeztek, feltűntek újabb 

csodák, amit a későbbi korok embere szintén 

vagy megmagyarázott, vagy nem. 

Nos, azt gondolom, le kell szögeznünk, hogy a 

csodákra szükségünk van, mert minden csoda, 

amit nem tudunk a magunk ésszerűségeivel, 

törvényszerűségeivel megmagyarázni, megsejtet 

valamit abból, hogy ez a világ nem csak annyi, 

amennyit abból érzékszerveinkkel fel tudunk 

fogni. Létezik valami ezen túl is, amiből időnként 

csak egy villanásnyit láthatunk, éppen a 

csodákban, s különösen Jézus csodáiban. 

S azért van erre szükségünk, mert szegény és 

kilátástalan lenne az emberi élet, ha csak ennyi 

lenne, amit abból látunk és tapasztalunk. Minden 

csoda egy kicsiny ablak abba a világba, abba a 

dimenzióba, amely az Istené, amit akkor fogunk 

teljes valójában megismerni, ha levetjük e földi 

lét törvényeit.  

Itt a mi világunkban a halál az utolsó pillanat. 

Azon túl emberi szemünkkel, értelmünkkel nem 

láthatunk. De a húsvét csodája, Jézus feltámadása 

egy kicsiny ablak afelé a másik világ felé, ahol 

nincs halál, nincs fájdalom, nincs gyász, könny és 

betegség. S e nélkül a húsvéti csoda nélkül, e 



nélkül a kitekintés nélkül, a hit nélkül bizony 

értelmetlenné lenne az emberi élet. 

S azt mondtuk, a húsvét csoda, de egyben jel is. 

Jel, mert üzen valamit, szól valamiről, mégpedig 

arról, hogy ez a roppant mindenség, benne az 

életünk az Isten kezében van, aki fölötte áll az 

időnek, a térnek, a születésnek és az elmúlásnak. 

S amíg mi emberek csak a végesben tudunk 

gondolkodni, mert minden, ami része az 

életünknek, s maga a földi életünk is korlátok 

közé van szorítva, addig az Isten létezése, 

hatalma, cselekedete mentes ezektől a 

korlátoktól.  

Amikor az ember találkozik valahol és valamiben 

ezzel az Isteni mindenhatósággal, akkor az 

mindig csoda, mindig valami emberfelettinek a 

megtapasztalása, s az emberből csodálkozást, 

döbbenetet, olykor félelmet vált ki.  

Ez a csodálkozás fellelhető a húsvéti történetben 

is. Mária megy a sírhoz és megdöbben, de 

ugyanígy megdöbbennek a tanítványok is, akik 

követik őt, „mert – ahogyan János evangélista 

fogalmaz – nem értették az Írást, hogy fel kell 

támadnia a halottak közül.” Aki nem érti a húsvét 

csodáját, az megdöbben, tagad és elutasít. 

Mária húsvétjában sok minden megtalálható, ami 

ránk, emberekre az Istennel való találkozásban 

jellemző.  

Mária keres, lát, de nem ismer! Keresi Jézus 

testét, de amikor látja az élő Jézust, nem ismeri 

fel. Ismerni, hinni csak akkor képes, amikor a 

Feltámadott nevén szólítja. S ez a néven szólítás 

nagyon fontos ebben a történetben, és nagyon 

fontos a mi hitünkben is. Máriának azért lett 

húsvétja, mert Jézus nevén szólította! Mária 

tudta, hogy kit keres, de magától nem találhatja 

meg. Jézust keresni jövünk ide, de megtalálni 

csak akkor fogjuk, ha Ő megszólít minket! 

Minden ember eljut az életének egy olyan 

időszakába, amikor elkezdi keresni az élete 

értelmét. Kezdi kutatni, hogy ennek a földi létnek 

mi az értelme, miképpen találhatja meg itt ki-ki 

azt az egyetlen, legfőbbnek ítélt értéket, amit így 

nevezünk: boldogság. S ebben a keresésben sok 

mindent talál, de sok mindenben csalódik is, sok 

mindenből kiábrándul, sok mindentől megretten, 

s előbb-utóbb rá kell döbbennie, hogy 

önmagában, illetve ebben a világban nem 

találhatja meg, amit keres, hanem kissé feljebb 

kell tekintenie. 

S ebben a feljebb tekintésben megtud dolgokat az 

Isten útjáról, az Isten akaratáról, tudja Jézus 

életét, de ez még csak látás. Ahogyan Mária látja, 

akit ő kertésznek gondol, és tulajdonképpen 

Jézust látja, de ebből még hiányzik a belső látás, 

a felismerés, azaz a hit. 

Ahhoz hasonló ez az állapot, mint a vakon 

született, aki először úgy látja az embereket, 

homályosan, mint járkáló fákat. Igen, a 

keresztyén életben is tartós lehet ez az állapot. 

Tudunk, látunk, de sokszor ez a látás homályos, 

ez a látás még nem igaz hit. 

Hitté akkor válik, amikor Jézus megszólal és 

nevén szólítja Máriát. S itt van az ember és a 

Feltámadott találkozásának döntő mozzanata. Ezt 

a megszólítottságot, néven szólítást kell átélnünk, 

hogy hitünk teljes legyen. Itt kezdődik a Krisztus 

ismeret. Nem véletlenül hirdeti meg az 

Ószövetségi Izrael számára az Úr Ézsaiás által: 

„Ne félj, mert megváltottalak, neveden szólítottalak, 

enyém vagy.” (Ézs 43,1)  

A hívő élet nagy titka, hogy mi nem kizárólag az 

egyház tanításában hiszünk, hanem hitünk alapja, 

hogy az Örökkévaló valahol és valamikor az 

életünk során így néven szólított bennünket. 

Amikor belül a lelkünkben, a 

gondolkodásunkban megváltozott egyszerre 

minden, minden a helyére került, és valami 

különös békesség, nyugalom, derű költözött az 

életünkbe. Nem azért, mert valami külső 

dolgainkban sikeressé lett, hanem azért, mert 

megtaláltuk önmagunkat az Isten szeretetében. 

Ebben a megszólításban szabad az Úristen. 

Máriát aggódásában szólítja meg, a tanítványokat 

félelmükben, Tamást kételkedésében, az 

emmausiakat csalódásukban. Egyikünket 

örömben, másikunkat bánatban, egészségben, 

betegségben, sikerben, kudarcban, és bárhol és 

bárhogyan, de mindig az a következmény, hogy 

egyszer csak ismerünk, nem csak tudunk, de 

hiszünk is. 



A húsvét csodájában értsük meg az Isten 

üzenetét, amely arról szól, hogy a diadal az 

Istené, Krisztusé, aki megtörte a halál hatalmát, 

és feltámadásával nekünk is megadta az élet 

lehetőségét. Ezért lehet reménységünk, s ebben a 

hitben nyerheti el értelmét az életünk, minden 

cselekedetünk. Adja Isten, hogy mindannyian 

átélhessük a húsvét csodáját az életünkben, és 

hogy ezáltal meglássuk az életünk célját, 

értelmét, hogy boldogabb lehessen az életünk. 

Adja Isten, hogy így legyen! Ámen.     

 

A magam és a Fegyverneki Református 

Egyházközség nevében kívánok mindenkinek 

Áldott Feltámadás Ünnepet! 

           Gazdag Edit 

  

Füle Lajos:  

Hiszed-e? 

 

„Feltámadott!” – De hiszed-e? 

Vagy kétségekkel vagy tele? 

Átjárta-e a szívedet  

a feltámadás öröme? 

 

Tudod-e, hogy JÉZUS veled  

minden napon, s hogy ez elég? 

Hordozza-e az életed  

a feltámadás erejét? 

 

Füle Lajos: 

Egyetlen közbenjárónk! 

 

„Egy út vezet csak égbe”  

és ez: a Golgota! 

Mert nincsen társmegváltó  

és nem is lesz soha. 

 

Ki éltét adta értünk,  

de nem maradt halott,  

egyetlen KÖZBENJÁRÓNK  

van: a FELTÁMADOTT! 

 

Hajdú Zoltán Levente: Feltámadott 
 

Miért kerestelek 

a halottak között? 

Hisz halott testedbe 

élet költözött! 

Halott testembe 

hozol életet, 

bűnöm tebenned 

megfeszíttetett. 

Lelked a lelkem 

megsimogatja: 

felragyogott 

az üdvösség napja.  

Ámen. 

 



 

„Amikor József bátyjai látták, hogy meghalt az apjuk, így tanakodtak: Hátha József bosszút forral 

ellenünk, és megfizet most nekünk mindazért a rosszért, amit vele szemben elkövettünk. Ezt üzenték tehát 

Józsefnek: Apád megparancsolta nekünk halála előtt: Mondjátok meg Józsefnek: Kérünk, bocsásd meg 

testvéreid hitszegését és vétkét, hogy rosszat követtek el ellened! Bocsásd meg hát azoknak a hitszegését, 

akik atyád Istenének a szolgái! József sírva fakadt, amikor ezt elmondták neki. Oda is mentek hozzá a 

testvérei, leborultak előtte, és ezt mondták: Szolgáid vagyunk! De József így szólt hozzájuk: Ne féljetek! 

Vajon Isten vagyok én? Ti rosszat terveztetek ellenem, de Isten terve jóra fordította azt, hogy úgy 

cselekedjék, ahogyan az ma van, és sok nép életét megtartsa. Most hát ne féljetek, eltartalak én benneteket 

és gyermekeiteket! Így vigasztalta őket, és szívhez szólóan beszélt velük. József Egyiptomban lakott, mind 

ő, mind apjának a háza népe. Száztíz esztendeig élt József, és megláthatta József Efraim fiait 

harmadíziglen. Manassé fiának, Mákírnak is születtek gyermekei, és József saját gyermekeivé fogadta őket. 

Azután József ezt mondta testvéreinek: Én meghalok, de Isten bizonyosan rátok tekint, és majd elvezet 

benneteket ebből az országból arra a földre, amelyet esküvel ígért meg Ábrahámnak, Izsáknak és Jákóbnak. 

Meg is eskette József Izráel fiait: Bizonyosan rátok tekint Isten, akkor vigyétek majd el innen a 

csontjaimat! Azután meghalt József száztíz éves korában. Bebalzsamozták, és egy koporsóba helyezték 

Egyiptomban.” (1 Mózes 50, 15-26) 

Arról szeretnék írni, hogy mennyire fontos a 

megbocsátás, és különösen szeretnék a következő 

bibliai versre összpontosítani, amikor József ezt 

mondta a testvéreinek „Ti gonoszt gondoltatok én 

ellenem, de Isten azt jóra gondolta fordítani, hogy 

cselekedjék úgy, mint ma, hogy sok nép életét 

megtartsa.” 1 Mózes 50,20   Amikor ezen a földi 

életpályánkon végig haladunk, gyakran lesznek, 

olyan helyzetek, amikor az emberek megbántanak 

minket. Lehetséges, hogy egy ismerős bánik 

velünk nagyon rosszul, az is előfordulhat, hogy 

kritizálnak, vagy megaláznak minket mások előtt. 

Az is előfordulhat, hogy mások hazudnak nekünk, 

hogy pénzt csikarhassanak ki tőlünk. Mások 

lehetséges, hogy ellopnak dolgokat, vagy betörnek 

az otthonunkba, és kárt tesznek benne. Az is 

előfordulhat, hogy olyan szomszédokkal kell 

együtt élnünk, akik durvák, kellemetlenkedőek, 

vagy olyan zajosak, hogy nem tudunk éjszakánként 

megfelelően pihenni miattuk. Nem várhatjuk el 

más emberektől, hogy állandóan tisztelettel és 

méltósággal bánjanak velünk. Lesznek mindig 

olyan emberek, akik nem szeretnek minket, nem 

leszünk szimpatikusak nekik, és lesznek olyanok, 

akik állandóan a rossz hírét keltik a másiknak. 

Nem számít, hogy mit teszünk, vagy hogy 

kedvesek vagyunk-e velük, akkor is lesznek olyan 

emberek, akik nem kedvelnek. Viszont, ha 

őszinték vagyunk, akkor be kell vallanunk, hogy 

mindannyian, időről időre rosszul bánunk 

másokkal, és nem vesszük figyelembe az 

aranyszabályt, amit Jézus mutatott nekünk, a 

Szentírásban, hogy úgy kellene bánnunk másokkal, 

ahogyan szeretnénk, hogy ők is bánjanak velünk. 

Természetesen más emberek viselkedéséért nem 

vagyunk felelősek Isten előtt, de azért igen, hogy 

mi hogyan viselkedünk, és hogyan reagálunk, 

amikor úgy érezzük, hogy igazságtalanul bántak 

velünk. Ilyenkor ezt nagyon egyszerű mondani, 

hogy „ezek az emberek mindig kritizálnak engem, 

így én is kritizálni fogom őket”. Jézus azt mondta: 

„Amit csak szeretnétek, hogy az emberek tegyenek 

veletek, mindenben ugyanúgy tegyetek ti is velük…”. 

Az ok, hogy miért ilyen fontos ez, mert az emberek 

egy életen keresztül sok terhet, keserűséget, 

bánatot hordoznak szívükben, csak azért mert nem 

bocsájtott meg annak, aki évekkel ezelőtt 

megbántotta. Az Úri imádság végén olvashatjuk, 

hogy „Ha megbocsátjátok az embereknek az ő 

vétkeiket, megbocsát néktek a ti Mennyei Atyátok, 

ha pedig nem bocsátjátok meg az embereknek az ő 

vétkeiket a ti Mennyei Atyátok sem bocsátja meg a ti 

vétkeiteket.” Máté 6.14-15 

Ha egy ember sok haragot, keserűséget, neheztelést 

cipel egy életen keresztül, akkor sérül lelkileg, 



érzelmileg, fizikailag is az egészsége. Egy 

barátomat megsértett valaki 20 évvel ezelőtt, és 

azóta sem tud megbocsátani a másik félnek, 

amikor a sérelmén gondolkodik, így megengedi 

magának, hogy a negatív érzelmek beférkőzzenek 

az életébe, és az örömét, békességét elvegyék. 

Valójában József tisztában volt vele, hogy 

igazságtalanul bántak vele. Sőt nem idegenek 

voltak, akik fájdalmat okoztak neki, hanem a saját 

rokonai, testvérei. Ezekkel az emberekkel együtt 

nőtt fel, együtt élt velük, míg el nem adták. 

Sokszor könnyebb megbocsátani az idegen 

embereknek, mint azoknak, akiket ismerünk, és 

hozzánk közel állnak. Például, ha valaki vezetés 

közben elénk vág, ezáltal majdnem balesetet 

okozva, lehet, hogy dühösek leszünk pár percig 

rájuk, de aztán dühünk gyorsan elillan. Azonban, 

ha valaki, akit ismerünk megbánt minket, annak 

sokkal nehezebb elfelejteni, mert gyakran gondol 

rá az ember, hogy mit is tett vele az illető, amikor 

meglátja őt. így sok negatív érzelem felgyülemlik 

az ember szívében, annak az irányába, aki a 

sérelmet okozta. Lehetséges, hogy egy munkatárs, 

akinek nehéz a természete, vagy a főnök, akit extra 

túl órákkal terheli a beosztottjait. Vagy az is 

lehetséges, hogy vitánk volt, egy rokonunkkal a 

múltban, és hosszú évek óta nem beszéltünk vele 

már. Esetleg nem akarunk neki telefonálni, vagy 

írni neki egy levelet, mert úgy gondoljuk, hogy az 

ő hibája volt, és neki kéne kezdeményeznie a 

bocsánatkérést. Valószínűleg a másik fél is 

pontosan így gondolkozik, így soha nem oldódik 

meg a probléma, ha mindig a másik félre várunk. 

Még gyülekezeti tagok között is előfordul, hogy 

hosszú évtizedeken keresztül nem bocsájtanak meg 

egymásnak. Ismertem olyan asszonyokat, akik egy 

gyülekezetbe jártak, és nem bocsájtottak meg 

egymásnak, mert az egyik asszony kritizálta a 

másik asszony gyermekének a viselkedését. Vagy 

ismerek olyan embereket is, akik évekig nem 

beszéltek egymással, mert az egyik több pénzt 

örökölt. Ezeknek az embereknek keserűség, 

neheztelés van a szívükben. Ha a kapcsolatunk 

valakivel megromlott, akkor nagyon fontos, hogy 

rendezzük, még mielőtt túl késő lenne. Amin 

Józsefnek kellett keresztül mennie, az sokkal 

rosszabb volt, mint egy kis kritika. A testvérei meg 

akarták ölni, mert ő volt édesapjuk kedvenc 

gyermeke. A testvérei nagyon irigyek voltak rá, és 

sok keserűség, harag volt a szívükben. Miután 

bedobták a kútba, úgy döntöttek, hogy eladják őt 

rabszolgának. Így jutott Egyiptomba, ahol Potifár 

házában dolgozott. Sehol nem olvassuk azt, hogy 

József keserű volt, hanem keményen dolgozott, és 

Isten vele volt. Potifár előléptette őt, és József 

igazgatta Potifár vagyonát és birtokát, de utána 

megint egy másik nagy próbán kellett keresztül 

mennie. Potifár felesége ki akart kezdeni Józseffel, 

de József nemet mondott a csábításnak, mert 

szerette Istent, és Isten törvénye fontos volt 

számára. Így hazugság áldozata lett, mert Potifár a 

feleségének hitt, aki el akarta hitetni vele, hogy 

József erőszakosságot akart elkövetni rajta. Így 

börtönbe került ártatlanul, és hosszú éveken 

keresztül ott sínylődött, a hideg börtönben. 

Természetesen érezhetett volna keserűséget a 

testvérei, és Potifár irányába, de nem volt keserű, 

mert hívő ember volt. József hitte, hogy ami vele 

most történik, az Isten tervében van benne. Isten 

álmokat adott neki, amin megüzente, hogy egy nap 

testvérei meg fognak előtte hajolni. Most 

börtönben volt ugyan, de tudta, hogy ez nem marad 

így örökre. Bízott Istenben, és ezáltal egy jó 

hozzáállást tanúsított. Lehetséges, hogy most pont 

egy olyan helyzetben van az életünk, hogy nehezek 

a körülményeink, kétségbe vagyunk esve. Bízzunk 

az Úrban, hogy majd hamarosan fényesebb napok 

fognak következni.  

Két embert, akik megsértették a fáraót, 

bebörtönöztek, így József mellé kerültek a 

börtönben, aki képes volt megfejteni ennek a két 

embernek az álmát Isten segítségével. Az egyik a 

főpohárnok mester volt, aki visszakerült a fáraó 

szolgálatába, három nap múlva, ahogy azt József 

megmondta neki, hogy ez az álmának a jelentése. 

Megkérte, hogy majd emlékezzen meg róla, ha 

visszakerül a fáraó szolgálatába, mert őt 

igazságtalanul börtönözték be. Sajnos nagy 

örömében elfeledkezett róla a főpohárnok mester, 

így még tovább kellett tartózkodnia a börtönben, ez 

egy nagyon nagy próba volt a számára. József 

érezhetett volna keserűséget a főpohárnok irányába 

is, mert az élet úgy látszik, hogy nagyon 

igazságtalan számára, de ő tovább bízott Istenben, 

és az Ő drága ígéreteiben. Az életben jön az egyik 



probléma a másik után, aztán nagyon könnyedén 

az ember frusztrálttá tud válni. Hasonló módon kell 

viselkednünk, mint József, bíznunk kell az Úrban, 

és hit által kell élnünk, elfogadni azt, hogy amin 

keresztül kell mennünk, az Isten tervében van 

benne, csak próbára van téve a hitünk.  

Majd két év múlva a fáraó álmodott és senki nem 

tudta megfejteni az álma jelentését. Végül a 

főpohárnok visszaemlékezett Józsefre, hogy neki is 

ő fejtette meg az álmát a börtönben. A fáraó 

kihozatta a börtönből Józsefet, aki megfejtette az 

álmainak a jelentését, hogy lesz hét év éhínség, és 

hét bő esztendő. A fáraó meglátta, hogy József 

milyen bölcs ember, és előléptette az ország 

második legnagyobb emberévé. Az emberek 

tisztelték őt, nagyrabecsült személyiség lett 

Egyiptomban. József nagyon hűséges ember 

maradt a nehéz évek alatt is Istenhez, amikor 

szenvedett 17 éves korától 30 éves koráig, most 

pedig ott állt a fáraó előtt, mint az ország második 

legnagyobb embere. József elraktározta az 

ennivalót a hét bő esztendő alatt, és amikor az 

éhínség elérkezett, akkor jöttek a testvérei, hogy 

ennivalót vegyenek, és mindannyian lehajoltak 

előtte, ahogyan azt Isten jelezte az álmában 

évekkel ezelőtt Józsefnek. Isten hűséges, ő betartja 

ígéreteit. Néha lehet, hogy úgy látszik, hogy 

lehetetlen az, amit ő ígér, de ha hit által élünk, és 

bízunk az Úr ígéreteiben, akkor láthatjuk, hogy 

mindazt, amit ő ígér, megvalósítja. Végül József 

meghívta az egész családját, hogy éljenek 

Egyiptomban. Amikor azonban az édesapjuk Jákob 

meghalt, azt gondolták a testvérei, hogy majd most 

bosszút fog állni rajtuk a testvérük. „Vár, amíg az 

apánk meghal” gondolták, és most bosszút fog 

állni rajtunk, azért, amit a múltban tettünk vele. 

Tehát kérték, hogy bocsásson meg nekik. József 

nem volt keserű és neheztelés sem volt a szívében, 

mert már rég megbocsátott nekik. Azt mondta „Ti 

gonoszat gondoltatok ellenem, de Isten azt jóra 

gondolta fordítani, hogy cselekedjék, úgy mint ma, 

hogy sok nép életét megtartsa.” József tudta, hogy 

mindaz, amin keresztül kellett mennie az Isten 

tervében volt, hogy sok ember életét megmentse az 

éhínség alatt. Minden, amin keresztül ment, az 

felkészítette őt, hogy ilyen fontos pozícióba 

kerülhessen Egyiptomban. Ő lett a második 

legnagyobb ember a fáraó után. Amikor hit által 

élünk, akkor is bízzunk Istenben, még akkor is, ha 

rosszul mennek a dolgaink. Ne panaszkodjunk, 

vagy zúgolódjunk, vagy hibáztassunk másokat, ne 

engedjük, hogy a keserűség felemésszen 

bennünket. József egy csodálatos példát mutat 

nekünk a Bibliában. Ha ő meg tudott bocsátani 

azoknak, akik őt meg akarták ölni s azoknak, akik 

eladták őt, mint egy rabszolgát és azoknak, akik 

börtönbe vetették, olyan dologért, amit nem tett, 

így nekünk is nagyon fontos, hogy megbocsássunk 

azoknak, akik ellenünk vétkeztek, hiszen milyen 

kicsi dolog, ami miatt bosszankodunk, József 

sérelmeihez képest. A legnagyobb megbocsátás 

példáját viszont Jézus maga adta számunkra. 

Amikor keresztre feszítették Jézust, miután 

megverték őt, megostorozták, megkorbácsolták, 

töviskoronát tettek a fejére és a katonák 

leköpdösték Jézus mégis ezt mondta: „Atyám 

bocsáss meg nekik, nem tudják, mit cselekszenek.” 

Később a katonák rájöttek, hogy ő valójában Isten 

fia volt. Nagyon egyszerű dolog engedni a negatív 

gondolatoknak, hogy elpusztítsák a boldog-

ságunkat. Isten azt mondja nekünk ma: „Bocsáss 

meg azoknak, akik megbántottak a múltban.” Nem 

hasznos dolog arra gondolni állandóan, hogy mit 

mondtak, vagy tettek ellened. Ha engedjük, hogy a 

keserűség ott maradjon a szívünkben, akkor csak 

magunkat ostorozzuk, és magunknak okozunk 

bánatot. Az az ember, aki megsértett minket 

valószínűleg nem törődik a tetteivel. Tanuljunk a 

példából, amit József mutatott nekünk. Jézus azt 

mondta „szeressétek ellenségeiteket, imádkozzatok 

értük, és jót tegyetek velük”. József azt mondta a 

testvéreinek a 21. versben „Eltartalak én titeket és a 

ti gyermekeiteket és megvigasztalá őket és szívükre 

beszéle”. Az igazi megbocsátás látható a 

szavainkon és tetteinken keresztül. Ha igazán 

megbocsátunk nekik, akkor kedvesek, szerető 

szívűek, barátságosak, és tiszteletteljesek leszünk 

feléjük. Nem fogjuk őket arra emlékeztetni, hogy 

milyen rossz dolgokat tettek a múltban. Ha Isten 

annyira irgalmas volt hozzánk, hogy megbocsátott 

nekünk, akkor nekünk is késznek, és hajlandónak 

kell lennünk másoknak megbocsátani. 

  



 

„Izráel fiai pedig szaporodtak, gyarapodtak, megsokasodtak, nagyon-nagyon megerősödtek, és megtelt velük 

az ország. … Azután parancsot adott Egyiptom királya a héber bábáknak – az egyiknek Sifrá, a másiknak 

Púá volt a neve –, és ezt mondta: Amikor a héber asszonyok szülésénél segédkeztek, figyeljétek a szülés 

lefolyását: ha fiú lesz, öljétek meg, ha leány, hagyjátok életben! De a bábák félték az Istent, és nem 

cselekedtek úgy, ahogyan Egyiptom királya meghagyta nekik, hanem életben hagyták a fiúgyermekeket. 

Ekkor Egyiptom királya magához hívatta a bábákat, és kérdőre vonta őket: Miért teszitek ezt, miért 

hagyjátok életben a fiúgyermekeket? A bábák pedig ezt felelték a fáraónak: Mert a héber asszonyok nem 

olyanok, mint az egyiptomiak, hanem életerősek. Mire a bába odaér hozzájuk, már meg is szültek. Isten 

ezért jót tett a bábákkal. A nép pedig sokasodott, és igen megerősödött. És mivel a bábák félték az Istent, ő 

gyermekekkel ajándékozta meg őket. A fáraó ekkor megparancsolta egész népének: Minden újszülött héber 

fiút dobjatok a Nílusba, csak a leányokat hagyjátok életben!” II. Mózes 1. 

Élnek közöttünk, körülöttünk olyan emberek, akik 

életüket teszik fel Krisztus oltárára és 

cselekedetekre indítja őket a krisztusi szeretet. 

Valami olyat tesznek meg, amit az átlagember csak 

ritkán. Olyan bátorsággal, merészséggel teszik a 

jót, vagy hivatásukat, szolgálatukat, önmagukat 

háttérbe állítva, amire egyébként mindannyiunkat 

bíztat Istenünk szent Igéje. Mások viszont élik a 

mindennapjaikat úgy ahogy, s jön valamilyen 

élmény, egy eset, s a hétköznapi életükből felszínre 

tör valami a jóságból, az önzetlenségből és 

rálépnek a változás útjára. S vannak emberek, 

akiket az önzőségükből nem lehet kimozdítani, és 

keményszívűek maradnak.  

Alapigénkben a bábák nem csupán hirtelen 

felindulásból indultak fel, hogy tegyék a jót, az 

Istennek tetsző dolgot, hanem szembefordultak a 

fáraó akaratával, parancsával, - ezzel önmaguk 

életét veszélyeztették. Amiről jóval később az 

Apostolok cselekedeteiről írott könyvben Péter és 

János bizonyságtétele kapcsán olvasunk, miszerint: 

„Ítéljétek meg ti magatok, vajon igaz dolog-e 

Isten szemében, hogy inkább rátok hallgassunk, 

mint Istenre!” Ezt a bizonyságtételt élték meg ott 

Egyiptomban a bábák is, mikor az Úrra figyelve 

életben hagyták a fiú csecsemőket.  

Izráel népe Egyiptomban igen rossz helyzetbe 

került. Meghalt az a fáraó, aki még ismerte 

Józsefet, s tudta, hogy miért kerültek Izráel fiai 

Gósen földjére. Mivel szaporodtak, így belakták 

azt a vidéket, melyet József idején az akkori fáraó 

adott a letelepedésre. 

Az új fáraó színrelépésével, Izráel népe nemcsak 

mellőzve lett, hanem a szabadság helyett a 

szolgaság igáját kellett felvenniük. A népet 

szorongatták, nyomorgatták, de azt látták az 

egyiptomiak, hogy ezt a népet hiába dolgoztatják, 

egyre szaporábbá válik, érthető hát, hogy a fáraó, 

és az udvartartása egyre veszélyesebbnek látta ezt. 

Egy népet, amely növekszik, gyarapszik, 

szaporodik, veszélyesnek minősíthetnek a 

környező népek, vagy éppen az egy országban élő 

többséget alkotó nemzetek, nemzetiségek.  

Csak egy gondolat erejéig hadd említsem meg, 

hogy mikor megkötötték a magyarság számára 

tragikus trianoni békediktátumot, akkor a 

határontúl maradt magyarok igen szorult helyzetbe 

kerültek. Mi lett volna, és mi lenne a magyarság 

szempontjából a megoldás? A szaporodás, a 

növekedés, a gyarapodás. A „magyarkérdést” ezzel 

meg lehetne oldani, de mivel nem így történik és 

fogy és háttérbe szorul a magyar, ezért a környező 

országok a „magyarkérdést” az erőszakos magyar-

ellenességgel oldják meg. 

Izráel népe nem hódolt be Egyiptomnak – 

legalábbis abból a szempontból nem, hogy nem 

adták fel önmagukat, nem hagyták, hogy a felettük 

kimondott halálos ítélet beteljesedjék, hanem élni 

akartak. Ez félelmet keltet a fáraóban, s 

elhatározta, hogy a fiú csecsemők meggyilkolásá-

val véget vett Izráel népének. Történetünkben csak 

egy bökkenő volt, hogy a bábák istenfélők voltak 

és nem voltak hajlandók a gyilkosságban részt 

venni. Vajon ma, van-e ilyen erős istenfélelme az 



Isten népének? Ragaszkodunk-e ilyen 

sziklaszilárdan Urunkhoz, s az evangéliumhoz? 

Vajon mi készek és hajlandók vagyunk-e inkább 

Istennek engedni, mintsem embereknek? Tudunk-e 

kitartani az Isten ügye, akarata mellett, még 

üldöztetést, hátratételt is vállalva? Kinek 

engedünk? A mai fáraóknak, vagy az élő Istennek? 

Kit szolgálunk elsősorban? Az Urat, vagy világi 

urakat, eszméket, irányzatokat? Ki az első? Szóban 

persze az ÚR, de ezt támasztják alá a tetteink, a 

hozzáállásunk, egyéni és egyházi életünk?  

Az Isten népének mindig résen kell lennie, mert 

olyan eszmék, olyan álságos irányzatok lepik el az 

emberiséget, amelyek ellentétben állnak az Igével! 

Az egyiptomi bábák példát adnak a számunkra, 

hogy a vészterhes időkben is állhatatosak, 

hűségesek, bátrak, bölcsek maradjunk és kiálljunk, 

helyt álljunk a magunk területén, szolgálatunkban: 

az evangélium és Isten népe mellett. 

A bábák nem a könnyebbik utat választották, 

hanem a nehezebbet: az Isten népével való együtt 

nyomorgást. Vállalták azt a veszélyt, hogyha nem 

hajtják végre a fáraó utasítását, annak negatív 

következményeit ők aratják le, akár életük árán is.  

Február 25-én volt a presbiterek eskütétele. Ebben 

az esküben van egy mondatrész, amely a presbiteri 

tiszt lényegét mondja ki, ill. a presbiterek 

hozzáállását fejezi ki: „a szolgálatomat úgy 

igyekszem teljesíteni, hogy az egyház hasznát 

mindenkor a magam hasznának elébe helyezem.” 

A bábák, orvosok, ápolók, tűzoltók… és a 

presbiterek, lelkipásztorok, és minden Krisztust 

követő embernek ez a mérce: Krisztus az ÚR, ezért 

ő áll életem első helyén, az ÚR hasznát, dicsőségét 

tartom szem előtt! Hívő emberként elismerem, 

hogy az elsőség Jézust illeti meg! Az ember a 

bűnbeeséstől kezdve lázad Isten elsősége ellen, 

ezért vannak diktátorok az államok, a 

munkahelyek, közösségek és egyes családok élén. 

Vetélkedünk, s azt gondoljuk, hogy ha a „fáraó” 

kiad egy parancsot, azt akkor is el kell fogadni, ha 

ellentétes Isten akaratával. Pedig e történet azt 

támasztja alá, hogy ugyan lojálisak vagyunk az 

államhatalommal szemben egy határig, mindaddig, 

míg nem követel, nem ír elő olyan dolgot, amely 

ellentétben áll Isten akaratával! A bábák, ott 

Egyiptom földjén ezt tudták. Ezt jelentette 

számukra az istenfélelem, hogy a fiúgyermekeket 

nem ölték meg a fáraó utasítására, hanem mert a 

Teremtő: Ura az életnek és a halálnak, életben 

hagyták a csecsemőket. Tehát az istenfélelem nem 

olyan félelem, hogy félek és rettegek Istentől, 

hanem azt jelenti, hogy Isten akaratának elsősége 

van az életemben és annak engedek mindenkivel 

szemben. (Persze ezzel óvatosan kell bánni, mert 

vannak olyan önfejű hívek, akik a saját akaratukat 

állítják be Isten akaratának és gyakran a saját 

akaratukat, szemléletüket kényszerítik rá 

emberekre, házastársukra, gyülekezetükre…, 

mintha ők tudnák a tutit!) 

Az istenfélő életnek következményei vannak: Isten 

áldásának, kegyelmének megtapasztalása. Az ÚR 

megáldotta a bábákat és szültek és a nép is 

gyarapodott és megtapasztalta az isteni erőt és 

védelmet. A gyermek: Isten ajándéka, az áldás 

egyik isteni kifejező eszköze. Másrészt viszont ez 

az istenfélő élet sokakban ellenszenvet, másokban 

félelmet, megint másokban gőgöt, ellenszegülést 

szül. „Vonjuk csak felelősségre a bábákat, mert 

népük javát szolgálják.” S a bábáknak meg kellett 

jelenniük a fáraó előtt, aki számon kérte őket. S 

már akkor, ott Egyiptomban időszerűek voltak 

Jézus szavai: „Határozzátok el szívetekben, hogy nem 

gondoltok előre a védekezésre, mert én adok nektek szájat 

és bölcsességet, amelynek nem tud ellenállni vagy ellene 

mondani egyetlen ellenfeletek sem.” 

Jézus megadja a bölcsességet a szólásra. Nem kell 

előre gondolkodnunk, hogy mit válaszoljunk, ha 

számon kérnek. Ha a bábák helyében lettünk 

volna, és előre felkészülünk a beszédre, lehet 

valami kegyes bizonyságtételt adtunk volna elő. 

De a bábák „szelídek voltak, mint a galambok és 

ravaszak, (agyafúrtak), mint a kígyók.” Nem 

valami kenetteljes védekezéssel álltak elő, hanem 

így szóltak okos ember módján: „Mert a héber 

asszonyok nem olyanok, mint az egyiptomiak, hanem 

életerősek. Mire a bába odaér hozzájuk, már meg is 

szültek.” Mi van emögött? Többek között: „ha a 

fáraó az egyiptomiakkal szembe mondta volna ki 

ezt a határozatot, ott könnyű lenne végrehajtani. 

De az izráeli nők életerősek, nem kényeskednek, el 

kezdenek maguktól is szülni, s mire odaérnek a 



bábák, már megszületik a baba. Tehát lehetetlen 

végrehajtani a rendeletet.” Nyilván ebben sok 

túlzás is volt, de a fáraó elfogadta a magyarázatot, 

- egy darabig, de aztán kikerülve a bábákat, kiadta 

a parancsot, hogy minden fiú csecsemőt dobjanak a 

Nílusba. Ennek ellenére nem mondhatjuk, hogy a 

bábák hősiessége hiábavaló lett volna. Ők 

megtették azt, amire hatalmuk volt, amire 

indíttatást éreztek. Másfelől a fáraó bármit is talált 

ki, az ÚR elkezdte népe szabadítását éppen egy 

Nílusból kihalászott fiún, Mózesen keresztül, – de 

ez már egy következő történet. 

Amit a bábákon keresztül tanulhatunk: hűséges 

helytállás Isten és népe oldalán! Kitartás, szelídség 

és találékony leleményesség az ellenséggel 

szemben! Bátorság, merészség a fenyegetettség 

ellenére és szívbéli bizalom az Úrban! Ebben 

kérjük Urunk segítségét! Ámen. 

 

 

 

 

 

 

 

Hogyan is kezdődött? 

2015 nyarán vettem részt először 

gyülekezetünk női csendes-hetén az Őrség 

gyönyörű helyén fekvő Csödén (a csodás 

Csöde). Itt töltöttünk el egy nagyon szép hetet 

Isten közelségében, ahol személyesen is 

megismerhettem sok fiatal és nagymama korú 

testvérünket. Ott az Ő kedves invitálásukra 

kezdtem el járni a nagymamaköri alkalmakra 

és a női bibliaórákra. Zuglóból Rákoscsabára 

történő költözésünk után, már jóval korábban 

is jártunk - igaz főleg ünnepi alkalmakkor - az 

ottani gyülekezetbe, de úgy éreztem, hogy 

ennél sokkal többre van szükségem, hogy 

többet halljam Isten igéjét, és megtapasztaljam 

az Ő közelségét. Szinte nem múlik el úgy egy 

hét, hogy el ne mennék az alkalmakra (kivéve 

persze a betegséget). Csodálatos érzés 

megtapasztalni a hozzám azonosan 

gondolkodó testvérekkel való együttlétet 

hétről-hétre. Az igehallgatások által Isten 

szaván keresztül az életünk valamennyi 

problémájára választ kaphatunk. A Szentírást 

olvasva az Úr személyesen szól hozzánk. A 

testvéri közösségben, hitben tudjuk egymást 

erősíteni és imádságban hordozni 

Túrmezei Erzsébet: 

Feltámadt! 

 

Egy édes titkom van nekem. 

Fénnyel betölti életem, 

Mosolyra nyitja számat: 

A Megváltó feltámadt! 

 

Nem, nem maradt a sír ölén. 

Ujjongok az örömtől én, 

Hisz nem vagyok már árva. 

Nincs többé sírba zárva. 

 

Velem van nappal, éjjelen. 

Mindig velem, mindig velem. 

Az úton Ő vezérel 

Oltalmazó kezével. 

 

Virágok, illatozzatok! 

Húsvéti, tiszta fény ragyog 

Elűzve minden árnyat: 

A Megváltó feltámadt! 

 



gyülekezetünket, családunkat és azokat is, akik 

még csak keresik, de eddig még nem találták 

meg a Krisztushoz vezető utat. Milyen 

kegyelmes az Úr, hogy legyen bármilyen zord 

is az időjárás, az Ő szeretete minden héten 

összegyűjt akár 20-28 testvért is. Köszönet 

Neki ezért. 

Miért is járok ide, mit jelent számomra ez? 

Ha nagyon röviden szeretném megfogalmazni 

erre a választ, akkor csak annyit tudnék 

mondani, hogy jó ide járni. Ennél azért egy 

kicsit bővebben kifejtve, ezekről az 

alkalmakról, a hálaadás szavaival szeretném az 

Úrnak megköszönni, hogy ide vezérelt engem. 

Hogy részt vehetek gyülekezetünk alkalmain, 

sokkal többet jelent, mint azt, hogy jó. Bár 

férjemmel a gyülekezethez való tartozásunk 

nem túl régre nyúlik vissza, ma már e közösség 

a második családunkká vált. Úgy járunk ide, 

mintha ez lenne a második otthonunk.  Isten 

biztosan nem véletlenül terelgetett bennünket 

ide. A gyülekezettel való szorosabb kapcsolat 

akkor kezdődött, amikor az egyik testvérem 

elhívott, hogy vegyek részt a női bibliaköri 

alkalmon.  Akkor tapasztaltam meg végleg, 

hogy itt jó helyen vagyok. Szükségem van az 

Úrral való szorosabb kapcsolatra; nemcsak a 

vasárnapi és az ünnepi alkalmak azok, melyek 

révén közelebb kerülhetek hozzá. Hálás a 

szívem, hogy ebben a közösségben lehetek. 

Olyan együttlét ez, amelyben azonos nézeten 

vagyunk, amely az Istenbe vetett hitünkön és 

az egymás iránt érzett szereteten alapszik. Itt 

találtam rá az igazi barátságra, ahol az Úr 

megtanít az egymásra figyelésre, ahol együtt 

örülhetünk a másik ember örömének, vagy 

együtt szomorkodhatunk és vigasztalást 

kaphatunk, ha éppen valaki fájdalmat érez, 

vagy bánat nyomja a lelkét. Csodálatos dolog 

hétről-hétre Isten igéjét hallgatni, általa lelkileg 

épülhetünk. Jó látni és megtapasztalni Isten 

átformáló erejét az életünkben. A 

nagymamakorú testvérek sokrétű, szerteágazó 

szolgálataival lesz gyümölcsözőbb 

gyülekezetünk élete is. Ők rendelkeznek a 

legnagyobb tapasztalattal, ami nélkül 

szegényesebb lenne a közösségi élet. De 

tanulhatunk is egymástól, elmélyíthetjük 

testvéri kapcsolatainkat, hitben való 

erősödésünket.  Gondoskodó szeretettel 

fordulunk egymás felé, meghallgatjuk 

egymást, ott vagyunk, amikor látjuk, hogy 

valaki szükségben van és imádkozunk 

egymásért. Talán ezzel is visszaadunk egy 

keveset abból a sok áldásból, amit az Úrtól 

kaptunk és kapunk. Hiszen Isten mindent 

odaadott értünk, még az egyszülött fiát is, hogy 

megmentsen minket a bűntől és a haláltól. Hát 

lehet ennél nagyobb áldozatot hozni?  

„Mert úgy szerette Isten a világot, hogy 

egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne, el ne 

vesszen, hanem örök élete legyen.” János 3,16   

Hálaadásunk jeléül mi is szánjuk oda 

magunkat, és fogadjuk örökre szívünkbe Jézus 

Krisztust azzal is, hogy látogatjuk ezeket az 

alkalmakat és hallgatjuk, befogadjuk az Ő 

igéit. 

Ez alkalommal is megköszönöm a nagymama 

és bibliaórákon szolgáló testvéreink felénk 

nyújtott szeretetét, az igehirdetéseket és az 

építő beszélgetéseket. Kívánok sok-sok áldást 

a testvéreknek, valamint szeretteiknek, 

családtagjaiknak egyaránt. Az Úr őrizzen meg 

mindnyájunkat ebben a szeretetközösségben, 

hívok és buzdítok mindenkit, jöjjünk minél 

többen ezekre az alkalmakra, hogy erősítsük 

Istenünk iránti szeretetünket, és a 

gyülekezetünk élő, szolgáló munkájában való 

részvételt. 

„Közel van az Úr mindenkihez, aki hívja, 

mindenkihez, aki igazán hívja.” Zsoltár 145,18 

Szeretnék kívánni a közelgő Húsvét 

alkalmából minden testvérünknek az Úrban 

való csendes elmélyülést, az Ő gazdag Áldását 

és szeretetben töltött ünnepeket. 

 

  



 

 

A Testvérek felkértek jelen rövidebb terjedelmű cikk megírására, melyet örömmel fogadtam eleget 

téve a felkérésnek. 

Mi az egyház?  A Bibliából tudhatjuk, hogy a 

Krisztus teste. Az egyház – szemre látható – 

megjelenési formája pedig a sok kis gyülekezet 

szerte az országban, illetve a világban. Nos, 

ebbe én – a szemre látható gyülekezetbe - 

fizikailag beleszülettem választásomtól 

függetlenül, mintegy belecsöppentem a 

gyülekezeti életbe. Eleinte gyermekkoromban 

így inkább szemlélődve, vegyes gondolatokkal 

tekintettem a körülöttem lévő sok - akkor még 

- ismeretlen emberre, illetve ismeretlen 

szituációra, amelyek helyzetemtől fogva 

automatikusan értek. 

Aztán ahogy idősödtem, a hallott Ige 

folyamatosan hatott rám. Kb. 10-12 évesen 

világi, de egyházi jellegű zenékkel is 

foglalkozó zenetagozatos általános iskolában 

osztálytársaimnak a 10 parancsolatból 

mondtam részleteket. Egyre inkább vonzott be 

Isten nem látható világa, és nyűgözött le a 

teremtett látható világ.  

Középiskolás koromra – a kor jelentette 

kihívások közepette – még inkább 

komolyodtam az Úr dolgai felé, mely 

egyetemistaként éleződött ki egészen. Hálás 

vagyok, hogy ezen időszakban sok embernek 

beszélhettem az Úrról. 

Noha az Úr Jézust Megváltómnak már 

gyerekkoromban elfogadhattam, tudati szintre 

talán ekkortájt emelkedett bennem, hogy mit is 

jelent ez valójában. 

Bűnös mivoltom egyre inkább kirajzolódott 

számomra, s láttam milyen távol vagyok – 

Krisztusban mégis közel – a tökéletes Istentől, 

mely tökéletességi mércét én sosem fogom 

tudni megütni, bármennyire is próbálkozom, 

tehát rászorulok az Ő kegyelmére, erre az 

ajándékára, hogy abból éljek. Isten kegyelmét 

Krisztusban így élhettem/élhetem meg 

naponként, törekedvén hálában, hogy kegyelmét 

hiábavalóvá ne tegyem és Általa Őneki éljek. 

Közben - visszatérve gyülekezetünkhöz-, 

tudtam, hogy egymagamban nehéz megélni a 

keresztyén életet. Nehezebb lehet megélni 

egyedül, mint közösségben, ahol egymás 

bizonyságtételeit hallgathatjuk, egymás hite 

által épülhetünk, és ahol gyakorolhatjuk a 

különböző szolgálatokat Isten és egymás 

irányába. Így, mivel már tartoztam valahova, 

kézenfekvő volt, hogy itt is éljem meg az 

elhangzottakat, ebben a református 

gyülekezetben. Örülhetek, hiszen a „frissen 

megtértek” dilemmája, hogy melyik 

felekezethez, melyik gyülekezethez 

csatlakozzam, nálam hamar, már a kezdetektől 

megoldódott. Eddigi ismereteim és 

meggyőződéseim alapján a Bibliához, és Isten 

akaratához leginkább a református hitelvek, 

hitelveink állnak a legközelebb. 

A gyülekezeti programok, táborok nagy 

hatással voltak rám, kedves emlékként tekintek 

vissza rájuk, hiszen ezek is az Úrral való 

kapcsolat elmélyítését segítették. Az egyházi 

iskolák terjedése meglátásom szerint nagy 

jelentőséggel bír, gondolván itt arra is, hogy 

volt református gimnáziumomból több nem 

keresztyén beállítottságú osztálytársamat látom 

Igehelyeket, bizonyságtételeket megosztani 

elsősorban internetes felületeken, melyet igen 

nagy örömmel tapasztalok. 

Hálás vagyok tehát Istennek mindazokért, 

amiken már átvezetett, valamint vezet mind a 

világi közegben, mind itt az egyházban, illetve 

a Testvéreknek, hogy gondolataikból, 

életükből, bizonyságtételeikből sokat 

tanulhattam/tanulhatok. 

Isten áldását kívánom egyházunkra, 

gyülekezetünkre: a kedves Testvérekre!

  



 

A Férfiak Klubja 2013. óta dolgozik azon, hogy a családok megerősítése és az erkölcsi alapok 

helyreállítása, a férfi és nő szövetségének megerősítése által társadalmi változást érjen el. Olyan 

változásért tesz, mely a válások számának csökkenését, az emberi együttműködés társadalom-formáló 

értékeinek tovább adását, egy egészséges közösség újrateremtését és végső soron az elkövetkező 

nemzedékek élhetőbb életét alapozza meg. A férfiakat szólítjuk azonnali cselekvésre, hisz ebben a 

munkában a férfiak részvétele kardinális fontosságú. A férfiakat családi és társadalmi felelősség 

vállalásra, értékeik megtalálására és örökítésére, a nőkkel való összefogás megújítására motiválva 

szervezetünk úttörő szerepet vállal a nyugati társadalom legnagyobb problémájának a megoldásában: a 

családok és a nevelés szétesésének megállításában, az elidegenedés, a céltalanság, a kiégés, és 

személytelenség társadalomgyilkoló folyamatának megfordításában. A jövő társadalmát, értékrendjét - 

példájuk és mintájuk felelős továbbadásával - építő férfiak mellett munkánkat a Férfiak Klubja Női 

Támogatói Körének több tízezer hölgytagja is segíti. 

A Férfiak Klubja mára társadalmi méretben mutatja fel ezt a jövőépítő értékrendet: 

- Facebook követőinek száma meghaladja a 130.000-et. 

- Munkáját folyamatos médiaérdeklődés övezi a legnagyobb Tv, rádió, nyomtatott és online 

médiumok részéről. 

- A Férfiak Klubja által előállított és megjelenített szóbeli, írásos és videó tartalmak értékformáló, 

társadalmi jelentőségű eredmények. 

- Egy együttműködésnek köszönhetően 2017-től a Férfiak Klubja minden születendő gyermek apjához 

eljuttatja apákat motiváló, a férfiakat az apává válásban támogató értékrendjét tükröző kiadványt, 

mintegy 90.000 példányban. 

- A család-, az ember- és a jövő-generáció erősítésére országszerte és határon túl is cselekvő Apa-Fia 

Köröket, Férfiak Klubja csoportokat hoz létre. Apa-Fia Táborokat szervez. 

- Bedő Imre alapító határokon innen és túl is előadásokat tart, konferenciákon vesz részt, önismereti 

tréning módszertant dolgozott ki férfiaknak és az általa írt Férfienergia című könyv valódi siker. 

- Komoly társadalmi kutatásokat végzett 16.000 ember bevonásával. 

- A Férfiak Klubja mára társadalmi méretben mutatja fel ezt az jövőépítő értékrendet. 

Nagyon fontos lenne társadalmi szinten, tömegesen ráirányítani a férfiak figyelmét arra, hogy a jövő 

társadalmát nem a munkahelyeken, hanem a jövő generációknak való értékátadással építjük. Otthon 

példánk, mintánk értékének gyarapításával, tovább adásával, a nőkkel való együttműködés által. 

Férfiként nem elég a munkahelyeken teljesíteni, újra részt kell venni az erkölcsi alapok 

megerősítésében, a nevelésben, a példamutató otthoni cselekvés által nyújtott minta örökítésében. 

Férfiként, különleges felelősségünk van lányaink és fiaink családképességéhez szükséges értékeink 

otthoni átadására. Tapasztalataink szerint a probléma-tudat megjelenítése és a társadalmi érzékenyítés 

önmagában rengeteg pozitív hozzáállásbeli és értékképviseleti változást okoz a családok férfi- és 

nőtagjaiban egyaránt. 

A Férfiak Klubja olyan Kárpát-medence szerte telepített szimbólumrendszer felépítésén dolgozik, 

amely megteremtése ezt a figyelemfelkeltést elvégzi és a családközpontú, jövő-generáció orientált 

férfi felelősséget folyamatosan napirenden tartja. 

Közösségünk minden helyiségben, közterületen elülteti a Férfi Felelősség Fáját és elé helyezünk egy 

erre emlékeztető A4 vagy A3 méretű táblát. A Férfi Felelősség Fája egy diófa. 

Debrecenben, Budapesten, Szentendrén, Visegrádon, Pécsett és további 9 városban már megtalálhatja 

a Férfi Felelősség Fáját. Idén pedig még több helyre tervezzük elültetni a jelképes diófacsemetét. 



Amennyiben van lehetőségük arra, hogy 50.000 Ft összegben támogassák ezt a kezdeményezést, 

(facsemete, karózás, tábla költsége): köszönjük, hogy együttműködésével támogatja a Férfiak Klubja 

társadalmi munkáját és jövőépítő, jövő generáció centrikus eszmeiségét. 

Üdvözlettel: Bedő Imre Férfiak Klubja alapítója 

A fentiek figyelembevételével 2018. április 4-én, 15.30-kor szeretnénk templomunk kertjében 

elültetni a fát, mely eseményre a gyülekezet minden tagját szeretettel várjuk. Ennek folytatásaként 

tartunk majd 2018. október 14-én gyülekezeti csendesnapot, melyre Bedő Imrét is szeretnénk felkérni 

egy előadás megtartására (beszélgetős előadás).  

A Fa elültetése, valamint gondozása szimbolizálja, hogy férfiként példát kell mutatnunk a Férfi és Nő 

szövetség megerősítésében, a gyermeknevelésben, a család összetartásában és a jövő nemzedék 

számára élhető társadalom kialakításában. Ha nincs felelősségteljes férfi, akkor nincs nő, sem család, 

sem jövő. Tegyünk együtt a jövő generációjáért! 

 

 

 

2018. március 18. 10
00

 istentisztelet; igét hirdet: dr. Füzesi Zoltán 

március 25. Virágvasárnap 10
00

 istentisztelet 

 

március 29. Nagycsütörtök 18
00

 Cursillo Bibliaóra, vezeti: Kele Károly 

március 30. Nagypéntek 18
00

 istentisztelet úrvacsoraosztással 

március 31. Nagyszombat 

 

április 1. Húsvétvasárnap 5
00

 hajnali harangszó 

        10
00

 ünnepi istentisztelet úrvacsoraosztással 

április 02. Húsvéthétfő 10
00

 ünnepi istentisztelet úrvacsoraosztással 
 

április 04. 15
30

 faültetés 

 

április 08. 10
00

 istentisztelet, keresztelések 

április 15. 10
00

 istentisztelet „szószékcsere” 

 

április 16-18 óvodai beiratkozás a Betlehem – gyülekezeti óvodánkba 

 

április 22. 29. május 6. 10
00

 istentisztelet 

 

május 10. Mennybemenetel ünnepe 18
00

 istentisztelet 

 

  

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! 

 

A Gyülekezet elérhetőségei:  

cím: 1171 Bp. Rákoscsaba u. 2. 

telefon: 257-73-56  

email: budapest-rakoscsaba@reformatus.hu  

honlap: www.rakoscsabairef.hu 

istentiszteletek közvetítése: 

www.youtube.com/c/rakoscsabairef 

 

 

 

 

Hivatali – bejelentési, egyeztetési idő 

(temetési bejelentés, keresztelési, esküvői 

megbeszélés):  

Hétfő: 16:30 - 17:30  

Csütörtök: 16:30 - 17:30  

Vasárnap: 11:30 - 12:30 

 

mailto:budapest-rakoscsaba@reformatus.hu
http://www.rakoscsabairef.hu/
http://www.youtube.com/c/rakoscsabairef


„Arra kérlek mindenek előtt, hogy tartsatok könyörgéseket, imádságokat, esedezéseket és hálaadásokat 

minden emberért, a királyokért és minden feljebbvalóért, hogy nyugodt és csendes életet éljünk, teljes 

istenfélelemmel és tisztességben. Ez jó és kedves a mi üdvözítő Istenünknek színe előtt, aki azt akarja, 

hogy minden ember üdvözüljön, és eljusson az igazság megismerésére.” 1Tim. 2,1-4                              

Ó, Uram, Istenem, igaz vagy Te, dicsőséges és 

hatalmas Isten és bölcsességed mindenek fölött való. 

Áradjon ajkamról a dicséret Uram, mert kegyelmes 

és irgalmas vagy, tanítasz, hogy bölcs szívhez jussak 

és féljem nevedet és megtartsam rendelkezéseidet. 

Akaratodnak engedelmeskedve, először is hálát adok 

a mi országunkért, Magyarországért és, hogy 

gondját viselted, megőrizted az elmúlt ezer év alatt, 

sok veszteség és elnyomás közepette. De mi mégis 

vétkeztünk ellened, őseinkkel együtt sok bűnt, 

gonoszságot követtünk el. Nem féltük nevedet és 

nem bíztunk benned. Vezetőink is sok rossz döntést 

hoztak és a népünk is lázadozott, és ezek miatt ért 

utol bennünket oly sok nyomorúság.   Bocsásd meg 

a mi népünknek az engedetlenségét, akaratod elleni 

lázadását, a széthúzást, egymás és más népek elleni 

gyűlölködést, a bálványimádást, a testi-lelki 

paráznaságot, istenkáromlást, önpusztítást, és 

minden bűnét, amivel megszomorítottunk Téged. 

Teret engedve a gonosz pusztító munkálkodásának. 

Ezért a bűnökért kellett elszenvednünk az ítéleteket. 

 

Most pedig megalázzuk magunkat előtted és 

bevalljuk, vétkeztünk mi is őseinkkel együtt. 

Kérünk, bocsáss meg nekünk és könyörülj rajtunk a 

Te kegyelmességed szerint, Jézus Krisztus drága 

véréért. Hálát adunk Urunk, hogy a bűnbánóknak és 

az alázatosaknak ígéreted szerint megbocsátasz! 

 

Szent Atyánk, mindennek Ura, népeknek teremtője, 

Jézus Krisztus nevében kiálltunk hozzád! Szeretnénk 

most eléd vinni országunkat, nemzetünket, kérve 

Szentlelked hatalmas munkálkodását, megelevenítő, 

megtisztító erejét, életünkben, szívünkben, egész 

lényünkben, hogy Neked tetszővé formálódjunk. 

Szeretetben és engedelmességben kiteljesedjünk. 

Köszönjük Urunk, hogy békében élhetünk és 

szabadon lehet hirdetni az evangéliumot! Hittel 

megvalljuk, hogy népünk nagy része megtér és be 

fogja fogadni Jézust a szívébe, aki a világ 

világossága és Uraknak Ura. Köszönjük, az elmúlt 

években megtapasztalt jó irányú változásokat, 

országunk fejlődését, épülését, gazdagodását.  

Annak ellenére is, hogy sok mindenben kell még 

változni, változtatni, tisztulni, megújulni! 

 

Mennyei Szent Atyám az örök érvényű szent 

igédben arra tanítasz engem, hogy a mai időkben is 

szükséges imádkoznunk országunk mindenkori 

vezetőiért. Ezért most eléd visszük Urunk, a 

Köztársasági elnököt, a Miniszterelnököt, a 

minisztereket, államtitkárokat, tanácsadókat, az 

országgyűlés vezetőit, a képviselőket. A Nemzeti 

Bank vezetőit a Legfelső Bíróság tagjait. Az 

Önkormányzatok vezetőit, képviselőit, az 

államigazgatásban és nemzetgazdaságunkban 

munkálkodó minden vezetőt, dolgozót. A Paksi 

Atomerőmű vezetőit, dolgozóit. Eléd visszük a 

mostani országgyűlési választáson induló pártokat, 

azok vezetőit és a képviselő jelölteket továbbá a 

választások utáni új kormányt és országgyűlést.   

 

Szent Atyánk! Kérjük most áldásodat és 

munkálkodásodat mindezek életében. Add, hogy 

közeledni tudjanak hozzád és tőled kérjenek 

bölcsességet, mennyei segítséget a szolgálatukhoz. 

Urunk, eszközeidként pedig, hadd tudják országunk, 

népünk életének, sorsának jobbra fordulását 

munkálni. Kérünk azért is, hogy leplezd le azokat, 

akik nem alkalmasak a vezetésre és csak önös 

érdekek vezérlik! 

 

Szent Isten! Tied az ország a hatalom és a dicsőség! 

Kérünk, áldd meg Magyarországot, nemzetünket, 

szeretettel: Isten és ember szeretettel! Áldd meg a 

férfiakat, a nőket, a házasságokat, a családokat, hogy 

a Te rendedbe bele igazodjanak és gyermeket 

vállaljanak és hitben, szeretetben, engedelmesség-

ben éljenek. Áldd meg nemzetgazdaságunkat is.  

Könyörülj nemzetünkön Teremtőnk, de mindenek 

felett legyen meg a Te akaratod! 

Dicsőség az Atya, Fiú, Szentlélek Istennek, most és 

mindörökké! Ámen!                                                                                                                              

 

2018-03-03               Földvári-Nagy-László 


