
 

 

 

 

Somogyi Imre: Jöjj Szentlélek 

 

Jöjj Szentlélek, mennyekből, 

Hószín galamb Istentől, 

Áldott égi szeretet, 

Töltsd be árva szívemet! 

 

Ó, Szentlélek, drága fény, 

Téged bírni vágylak én! 

Jöjj, foglalj el teljesen 

E csodás szép ünnepen! 

 

Szép tavasznak reggelén 

Tündököljön hit, remény: 

Hogy te ápolsz engemet, 

S mennybe viszed lelkemet! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015. Május 

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

1Kor. 1,10 

ÖSSZHANG 
A Rákoscsabai Református Egyházközség lapja 

 

"Amint könyörögtek, megrendült az a hely, ahol együtt 
voltak, megteltek mindnyájan Szentlélekkel, és bátran 
hirdették az Isten igéjét." Apcsel. 4,31 



Téglás-Hajós Éva: Pünkösdi szonett 
 

Ott ülnek ők, magukra hagyottan, 

a csüggedt-gyáván összebújók, 

az arcukra titkon kámzsát húzók, 

vacogó félelembe fagyottan, 
 

legott rohanó szél vad erejétől 

zúgva hasad fel a menyei kárpit, 

s lángnyelvek ragyogó tüze válik 

férfi-merészség védpajzsává. Hevétől 
 

olvad a dermedt szó, hittel hirdetik 

� útjukat fehér galambok követik � 

száz nép nyelvén a Mester tanát� 
 

Kellenének most is láng-szemű fények, 

hogy Földünkön értse milliárd lélek 

a tűz-áldotta Béke szavát! 

 

 

 

 

 

 

Nagy örömünkre szolgál, hogy ismét gyülekezeti napot tudunk rendezni 

templomunkban, amire nagy szeretettel hívogatunk mindenkit. 

A részvétel természetesen ingyenes, de szervezési okokból 

regisztrációhoz kötött. 

Az ebédre regisztrálni lehet: vasárnaponként a templomban  

vagy a fuzesipeter@gmail.com e-mail címen  

vagy a következő telefonszámon: 0630-773-47-59 

 

 

10:00-11:00 Istentisztelet 

 

11:00-12:00 Szünet 

 

12:00-13:00 Ebéd 

 

13:00-14:30 Közösségépítő programok minden korosztálynak 

 

14:30-15:15 Ossó János Fúvószenekar koncertje 

 

 



 

 

 

 Az ember, ha meghallja, hogy az Úr kegyelemből, teljesen 

ingyen ajándékozza meg bűnbocsánattal és örök élettel híveit, rögtön 

azt kérdezi, ami egyúttal szembehelyezkedés is ezzel az isteni 

hozzáállással: „de ki fog így engedelmeskedni Neki?!” Nem fogják-e az 

Isten iránti engedelmességet félvállról venni? Ez a tanítás nem 

egyenesen kicsapongásra, könnyelmű vétkezésre szabadítja-e fel azt, 

aki elfogadja? „Hisz’ minek engedelmeskedni, ha úgyis megkapom az 

üdvösséget ajándékba?!” – következtethetne bárki… 

 A Szentírás egyik válasza erre az ellenvetésre, hogy 

tulajdonképpen ezekben a költői kérdésekben van egy nagyon is 

komolyan veendő előfeltételezés, tudniillik: a bűnös ember tényleg nem 

képes másra, mint hogy bűnt bűnre halmozzon és visszaéljen Isten 

irgalmával. Csakhogy: ha az ember tényleg ennyire megátalkodott, 

akkor megváltását a „jó” cselekedeteire sem lehet bízni, hiszen ha a 

kegyelemmel is csak visszaél, akkor hogyan lehetne olyan tiszta, hogy 

Isten törvényét tökéletesen megtartsa, ahogyan azt kellene?! 

 9. Isten megoldása a bűnös természetünkre nem az, hogy a 

kegyelem mégse legyen ingyenes, „dolgozzunk csak meg érte”, hanem 

hogy Jézus Krisztus üdvözítő munkájával együtt a Szentlélek 

megtisztító hatalmában is részesít bennünket, akik ebben hiszünk – s e 

kettő egymástól elválaszthatatlan. Aki pedig csak Isten szeretetéről akar 

tudomást venni, a megszentelődésről, a Neki való engedelmességről 

nem, az valójában nem keresztyén: nincs igazi hite. A Heidelbergi Káté 

arra a 64. kérdésre, hogy az ingyen kegyelem tanítása nem nevel-e 

„elvetemült embereket”, azt válaszolja: „Nem, mert lehetetlen, hogy 

akik igaz hit által Krisztusba oltattak, a háládatosság gyümölcseit ne 

teremjék.” – a Szentlélek ajándéka a garancia erre. 

 A hittel kapcsolatos kilencedik megállapításunk 

cikksorozatunkban ez: az élő hitből az Úrhoz való megtérés és 

engedelmességre való határozott törekvés származik, mivel Isten 

nemcsak megbocsátja vétkeinket Krisztus – minket helyettesítő – 

bűntelenségéért és kereszthaláláért, hanem fel is veszi ellenük a 

kesztyűt Szentlelke által. A keresztyén emberben – aki Isten 

mérhetetlen kegyelmének ajándékát tényleg szívébe fogadta, azaz a szó 

valódi értelmében hisz – bizonyosan hála ébred e csodálatos adomány 

„viszonzására”. 

 Ez a „viszonzás” azonban így nem valami csereüzlet, „biznisz”, 

hanem éppen ellenkezőleg: Isten eleve ingyen adja a kegyelmét, és pont 

ez teszi lehetővé, hogy mi is szabadon és önként hálálhassuk meg azt. 

Ő az Atyánk akar lenni, s nem az üzlettársunk. Ha a kegyelemnek „ára” 

volna, akkor Isten és ember közössége nem lehetne több egy 

érdekkapcsolatnál: a hívő nem viszont szeretné Őt, hanem csak 

megvásárolná életét, s úgy fordulna az Úrhoz, mint egy olyan piaci 

kofához, aki épp örök életet árul. Dicsőség az Úrnak, hogy nem ezt a 

„kalmárszellemű”, valódi szeretetet nélkülöző útját választotta 

megváltásunknak! „Mert a Krisztus szeretete szorongat minket, 

mivel azt tartjuk, hogy ha egy meghalt mindenkiért, akkor 

mindenki meghalt; és azért halt meg mindenkiért, hogy akik élnek, 

többé ne önmaguknak éljenek, hanem annak, aki értük meghalt és 

feltámadt.” (2Kor 5,14-15) S az igazi szeretet nem üzlet, a 

megváltásunkat pedig úgysem tudnánk megfizetni… 

 10. Ugyanakkor nemcsak az igaz, hogy a valódi, élő hit Istennek 

való szolgálatban gyümölcsözik, hanem a fordítottja is: a Neki tetsző 

cselekedek kizárólag evangéliumi hitből fakadhatnak. Vannak, akik úgy 

gondolják, hogy egy tett már attól jó lesz és az Úrnak kedves, hogy a 

cselekedeteink szintjén megfelel valamelyik parancsolatnak: ha pl. 

pénzt adtam jótékony célra vagy sikerült ellenállnom az adócsalás 



kísértésének, az biztosan tetszik Neki, mert megfelel az Ő törvényének. 

Pedig a szent Isten a szívünket és a motivációinkat is vizsgálja! Miért 

adakozunk? Hogy az emberek lássák és dicsőítsenek érte minket, 

esetleg az Úr valamelyik áldását akarjuk így tőle megvásárolni, 

kikényszeríteni? Vagy az Isten irgalma miatti túlcsorduló hálából? 

Miért fizetünk adót? Mert félünk, ha nem tesszük, akkor kiderül és 

megbüntetnek érte, vagy a Megváltó és a nemzetünk iránti szeretetből? 

Számtalan olyan tettet „jónak” vélünk, amely valójában valamilyen 

önös indulatból születik, s épp ezért nem is gyönyörködik bennük az 

Úristen. Azért érdemes egyre jobban elmélyedni az evangéliumban, 

mert csak így tudunk igazán az Úrnak tetsző életet élni: az örömhír 

tisztítja meg a szívünket a legkülönfélébb, végső soron egocentrikus 

motivációinkból. Olyan csodálatos, hogy a Szentlélek ajándéka által ez 

is megtörténhet bennünk! 

 11. A hitünk azonban nemcsak szívből jövő cselekedetekben, 

hanem szavakban is kifejeződik. Ennek két módja is van: az imádság és 

a hitvallás. Kálvin János A keresztyén vallás rendszere című 

főművében az imát a „hit legfőbb gyakorlásának” nevezi. Az imádság 

látható módon semmit nem változtat a világon; kívülről teljesen úgy 

néz ki, mintha az ember a levegőbe beszélne. Ezért van szükség hozzá 

hitre, amely így szól: „Az alázatosok kívánságát meghallgatod, 

Uram. Megerősíted szívüket, feléjük fordítod füledet…” (Zsolt 

10,17) Isten úgy döntött, hogy gyermekeit úgy is bevonja tervének 

megvalósításába, hogy még kéréseiket is meghallgatja: „Az iránta való 

bizalmunk pedig azt jelenti, hogy ha valamit az ő akarata szerint 

kérünk, meghallgat minket.” (1Jn 5,14) A hálaadó és a dicsőítő 

imádság pedig a földi ember legnagyobb boldogsága, de az is óriási 

lehetőség, hogy lelkünk terheivel kapcsolatban megfogadhatjuk 

Jeremiás tanácsát, biztatását: „Öntsd ki szívedet, mint a vizet, az Úr 

színe előtt!” (JerSir 2,19) Azért az imádság a „hit legfőbb gyakorlása”, 

mert ebben éljük meg leginkább azt, hogy mindent az Úrra bízunk, 

hogy Ő cselekedjen belátása szerint. S nincs nagyobb békesség annál, 

mintha imádhatjuk őt, s minden gondunkat-bajunkat lelkileg 

elengedhetjük, mert tudjuk: Isten akarata a tökéletes számunkra, és Ő 

véghezviszi, amit felőlünk kigondolt. 

 Általában a frissen megtértekre a leginkább jellemző: úgy 

betelnek a bűnbocsánat örömével, hogy szinte futnak tovább, hogy 

minél többeknek továbbadhassák az evangéliumot. Alig bírják 

visszafogni maguk a megtapasztalt kegyelemtől. Sokunk, persze, erre 

csak felsóhajt: „Igen, a régi szép idők!” Pedig Isten szeretetében mindig 

van lehetőségünk megújulni! Ne mondjunk le arról, hogy mi is újra 

vagy először Isten boldog követei lehetünk. Minden keresztyén 

embernek küldetése, hogy a családjában, a munkahelyén, a suliban, a 

barátai között bizonyságot tegyen arról, hogy milyennek ismerte meg 

Istent. Mindenki „misszionárius” tehát, csak nem feltétlenül külföldön. 

A konfirmáció és pünkösd hónapjában ne feledkezzünk meg arról, hogy 

a hitvallásnak milyen fontos szerepe van Isten üdvözítő tervének 

megvalósulásában, de saját Isten iránti bizalmunk és elköteleződésünk 

megerősödésében is. Az Úr szilárdítsa meg hitünket, hogy az hűség is 

lehessen, s az örök élet beszéde tőlünk is tovább terjedhessen! 

 

(Folyt. köv.) 

 

 



 

 

Juhász Gyula: Föltámadás után 
 

Negyven napig még a földön maradt 

És nézte az elmúló tájakat. 

 

És mondta: Ez Jordán, ez Golgota. 

Itt verejték volt és emitt csoda. 

 

És nézte, hogy a játszó gyermekek 

Homokba írnak nagy kereszteket. 

 

És nézte, hogy a sírján csöndesen 

Megnő a fű és borostyán terem. 

 

Aztán megállt a Tábor tetején. 

Oly könnyű volt a szíve, mint a fény. 

 

Mint pelyhet, érezte az életet 

És derűsen és némán mennybe ment. 

 

 

 

 

 

 

 

- A konfirmációról nyíltan Dr. Füzesi Zoltánnal és Kozák Péterrel - 

 

 Az ünnepélyes konfirmáció során az elmúlt évtizedekben több 

százan csatlakoztak gyülekezetünk úrvacsorai közösségéhez. Május 10-

én ezúttal 19 fiatal és 3 felnőtt tett bizonyságot hitéről ünnepélyes 

fogadalomtétel keretében. Ők is lekonfirmáltak, életük egy fontos 

állomásához érkeztek. A fiatalok két éves, míg a felnőttek egy éves 

szakaszt zártak le, amely a készülődésről szólt. Most új lehetőség nyílik 

előttük, amikor is még jobban megismerhetik azt az Istent, kire 

rábízhatják életüket. Leteszik az alapokat, melyekre építkezni tudnak.  

 „A konfirmáció egy felfedezőúthoz hasonlítható, amelyben 

megismerjük református keresztyén hitünk tanításait, egyházunk életét, 

valamint az egyház urát, a mi Urunk Jézus Krisztust. Így a konfirmáció 

a hitre jutás alkalmává válhat.” - olvashatjuk a konfirmációi 

olvasókönyvben. Azonban – és úgy vélem, nem egyedül érzem ezt - a 

tapasztalat azt mutatja, a fiataloknak, felnőtteknek a konfirmáció nem 

egy út kezdetét, az új állomást jelenti, nem a hitbéli megerősödésről 

szól, hanem szeretnének „lekonfirmálni”, megtenni azt, amit 

kötelességüknek éreznek. Esetleg letenni vállukról a hittantanulás 

terhét. Vagy épp szülői nyomásra teljesíteni… De vajon hitetlenből 

hívők lesznek? Mi a recept ma a konfirmandusok megszólítására? 

Hogyan lehet a fiatalokat elérni?  

 Aktualitását tekintve lelkipásztorunkkal, Dr. Füzesi Zoltánnal, 

valamint Kozák Péter beosztott lelkésszel beszélgettem arról, mi 

okozza a feszültséget a konfirmációi oktatás kapcsán, valamint, hogy 

ők mit tapasztalnak e téren gyülekezetünkben. 

 

 

http://photobucket.com/
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- Mi fejeződik ki a konfirmáció révén? 

 

- Dr. Füzesi Zoltán: „Ott kell kezdenünk, hogy mit szeretnénk elérni a 

konfirmációval. Az, aki a konfirmációt tartja. Mire jó és miért 

csinálja… és, hogy amit mi szeretnénk, az mennyire fedi le azt, hogy mi 

lesz belőle. Eleink mindenképpen szerették volna, hogy legyen az 

egyházban a hívők és szolgálók számára egy olyan tanítási minimum, 

ami biblikus, és amire szükség is van ahhoz, hogy valaki az egyház 

életében hitelesen tudjon forgolódni, emellett meg tudjon válaszolni 

menetközben is kérdéseket a nem egyháztagok irányába. Mind e mögött 

persze hitvallásnak kell állnia, mely egyfajta minőségi közösséget jelent 

és biztosít az egyházon belül. Alapvetően azt szeretnénk, ha a 

hitetlenből hívő válna. Ennek Isten eszközévé tette a már hívőket az 

egyes gyülekezeteken – így a miénken belül is, hogy az ő segítségükkel, 

bizonyságtételükkel, életük példamutatásával, személyes kapcsolatokon 

keresztül a körülöttük/körülöttünk lévőkből hívők lehessenek.  

 Az első számú konfirmandus csoportunk a családunk. A 

gyermekeink, akik ránk bízattak, kiknek jövőjéről feltétlenül szeretnénk 

gondoskodni. Materiális, egzisztenciális és üdvtörténeti jövőjéről 

egyaránt. Szeretnénk, ha a mennyek országába eljutnának. Egy hívő 

ember a családjában így gondolkodik. Ám ahogyan a 

gyermeknevelésben is vannak külső segítségek, gondolok például az 

iskolai oktatásra, úgy lelki téren is, a hit vonalán is van ennek 

párhuzama, mely akaratlanul is beleépült a világba, de ennek is van 

egyfajta inspiráló hatása. Nekünk is tehát a hit dolgait illetően valami 

minimumot kell teljesíteni, tanítani, lefektetni, mert hiszen ha valaki egy 

tananyagot elsajátított, az még nem jelenti azt, hogy szó szerint el tudta 

mondani, gondolatban át tudta érezni, vagyis a lelkében is egy szinten 

állt azzal, mint ami az eszében volt. A konfirmációi alkalmak „kulcsa” 

a formai megjelenésben - pedagógiai igyekezetben - és a lelkekben 

végbemenő történésekben van. A konfirmációt tekintve ugyanis ma a 

tartalom és a forma küzd egymással. A formalizmus sokszor erősebben 

domborodik ki, mint a tartalom. A napjainkban érzékelhető feszültség 

ebből ered.” 

 

- Mit jelent a konfirmáció a hozzánk járó fiataloknak? Milyenek az 

alkalmak? 

 

- Kozák Péter: „Hogy mit jelent számukra, tapasztalatom szerint, 

teljesen egyéni. Valaki már eleve úgy jön, hogy – amennyire meg lehet 

ítélni – hisz Jézusban és az evangéliumban. Valaki itt ébred rá fontos 

igazságokra, mások elkezdenek „keresőkké” válni”, de olyanok is 

lehetnek, sajnos, akik inkább csak családi nyomásra járnak el az 

alkalmakra. A most konfirmáló csoport amúgy kifejezetten örvendetes. 

 Immáron két éve tartom én a konfirmációi alkalmakat a 

gyülekezetben. Változatos, más-más típusú óráink voltak ebben az 

évben. Zenés alkalmon vehettünk részt Czap Krisztáékkal, kicsit 

belekóstolhattunk a „diakóniába” a kántálás révén karácsony előtt, 

megnéztük az Isten Fia című filmet, de leginkább a konfirmációs 

tankönyvünk anyagával haladtunk, amely a Hiszekegyet és a 

Tízparancsolatot magyarázza végig. Ifjúsági munkafüzeteket is 

beszereztem, hogy a korosztályuknak leginkább megfelelő alkalmakkal 

készülhessek.” 

 

- Miért volt más munkafüzetekre, „eszközökre” is szükséged? 

 

- Kozák Péter: „A második évfolyamnak van tankönyve, míg az 

elsőnek nincs, így azok segítségére támaszkodva legalább az első 

évfolyamon kötetlenebbül és színesebben próbáltam átadni a 

fiataloknak a hit alapjait. Ami a „Megtaláltuk a Messiást!” című, sokak 

által ismert konfirmációi olvasókönyvet illeti, nagyszerű ugyan a 

tartalma, de azt kell, hogy mondjam, a teológián az ott hallgatóknak is 

körülbelül ennyit kell tudniuk az ún. hitvallásismeret tanegységből, 

vagyis amit ez a könyv át próbál adni, az – kis túlzással – a jelenlegi 



egyetemi követelményeknek felel meg. A kötet ráadásul teljes mértékben 

a rendszeres teológiai megközelítést helyezi előtérbe, amire – szerintem 

– a mai fiatalok ebben az életkorban nem fogékonyak. A mindennapi 

életből és a saját élettémáikból kiinduló, de a hitünk alapjait is alapos 

kifejtő tankönyvre lenne szükség. Hogy egy példát is mondjak erre: a 

múlt évben az akkori első évfolyamosoknak volt egy olyan alkalmuk, 

amikor játékosan és komolyan is körbejártuk a környezetvédelem 

témáját, majd a teremtést és annak „őrzését” megalapozó 

igeszakaszokat is megismertük a Szentírásból. 

 Azért is nehéz a tizenévesek konfirmációjáról beszélnem, mert 

én felnőttként tettem a hitemről bizonyságot, úgy, hogy már hittem 

Istenben és Krisztus megváltói művében, és teljesen saját akaratomból 

döntöttem úgy: hitvallást teszek. Ez egy egészen más szituáció volt: egy 

teljesen őszinte, önkéntes és a hitünk összefüggéseit, sőt mélységeit is 

már valamennyire átlátó fogadalomtétel. Ez lenne minden esetben az 

igazi... Amikor pedig a serdülők konfirmálnak nagyon vegyes a kép: 

vannak, akik hisznek, s látom, tapasztalom, hogy az evangélium tényleg 

jelent is számukra valamit. Ők aktívabbak a gyülekezet életében is, akár 

különféle szolgálatokból is kivették már a részüket. Aztán vannak 

olyanok, akik nyitottak, érdeklődőek, hisznek valamennyire Istenben, de 

még nem jött létre a személyes kapcsolatuk az élő Úrral, bár bizonyos 

felismerések, a hit csírája már ott van a tekintetükben. A harmadik 

„kategóriába” pedig azok tartoznak, akik ha járnak is, szülői, 

nagyszülői nyomásra teszik ezt, és az sem biztos, hogy végigjárják a 

felkészítőt.”  

 

 

 

 

 

 

 

- Visszagondolva az elmúlt évekre, a korábbi konfirmandus 

csoportokra, mit mutat a tendencia? Mennyire „érik be” a 

konfirmálás a gyülekezetünkben?  

 

Dr. Füzesi Zoltán: (mosolyog) „Ha azok, akik lekonfirmáltak az elmúlt 

évtizedek alatt nálunk maradtak volna, nem tudom, hányadik templomot 

építenénk már, és persze az sem biztos, hogy az befogadná 

mindannyiukat… Itt gondolok arra, hogy nem vagyok elégedett az 

eredménnyel. Sokkal többet reméltem az elmúlt 20 év alatt a 

konfirmációtól, mely egyúttal az egyház utánpótlás kinevelésében is egy 

rendkívül jelentős forrás. Próbáltam mindent beleadni ebbe, de az 

elmúlt 20 esztendő is bizonyította, hogy a hitükről bizonyságot tett 

fiataloknak és felnőtteknek is kell egy bizonyos idő ahhoz, hogy az 

elsajátított ismereteik megelevenedhessenek, önálló, hitvalló 

egyháztaggá tudjanak válni, akik hite akár- családjuktól messze 

elszakadva is - meg tudja állni helyét.  

 Ha megnézzük a másik oldalt, láthatjuk azt is azonban, hogy 

sokan szüleik, nagyszüleik hatására konfirmáltak nálunk, ennek 

ellenére vagy épp ezért itt maradtak és az évek alatt valódi 

építőkövekké váltak családjukkal egyetemben a gyülekezetünk életében. 

Azóta beépültek az ifjúsági csoportok valamelyikébe, szolgálnak, 

presbiterek lettek vagy épp diakóniai szolgálatot végeznek. Mindezt jó 

látni, nagy öröm és hála van ezért a szívemben. 

Péterhez csatlakozva, valóban a konfirmáció nekem is azért nehéz 

téma, mert szintúgy felnőttként, már praktizáló fogorvosként tettem 

hitvallást, élő hittel, „készen állva”.   

 Kicsit ahhoz tudnám hasonlítani a konfirmációt, mint a Nílusba 

vetett magot, melyet a folyóba dobtak, és persze nem láttak belőle 

semmit. Sokáig. És telt az idő és utána sem… míg nem egyszer csak 

elkezdett valami növekedni, lassacskán feltörni a felszínre. Hiányzik a 

közvetlen visszajelzés, és mint már említettem, a formai számonkérés 

évtizedek óta szemben áll a lelkekben végbemenő történésekkel. Az 



egész konfirmáció, annak struktúrája átgondolásra szorul a református 

egyházban. Mint ismeretes, a hittanoktatást immár kötelező tanórák 

keretében végzik az iskolákban. Ez önmagában már további kérdéseket 

von maga után a konfirmációi oktatást illetően. Hogyan tovább? 

Kérdezhetjük jogosan. Aztán: személy szerint örülnék, ha például 

egyházközi elképzelésként a családokhoz ki tudnánk menni egyfajta 

„családi képzést” tartani, melyek elmélyülést, lökést és további 

impulzusokat adnának hitébresztő munkánkhoz…  

 Bízzunk és higgyünk tehát abban, hogy amit Isten elkezdett, 

továbbra is jelen lesz fiataljaink, felnőtteink életében, kik hűségesek 

maradnak a hithez, gyülekezetünkhöz.” 

 

 

 „Azért szerelmes atyámfiai erősen álljatok, mozdíthatatlanul 

buzgólkodván az Úrnak dolgában mindenkor, tudván, hogy a ti munkátok 

nem hiábavaló az Úrban.” (1Kor 15,58.) 

 

Ahogy minden ünnepélyes fogadalomtétel, úgy a most május 10-ei 

is a fogadalmat tett fiataloknak, idősebbeknek egyen egyenként a 

döntés ideje is: szabad akaratból, tudatosan akarnak-e egyházunk 

igaz tagjává, építőkövekké válni, vagy csupán egy kötelességnek 

tesznek eleget a konfirmációi hitvallással? Mert az igazi hitvallás a 

fogadalomtétel után következik… 

 

Mészáros Kata 

 

 

 

 

 

 

 

A XIX. században élt híres angol prédikátor, C. H. Spurgeon egyszer 

meglátogatott egy idős, beteg asszonyt nyomorúságos kis viskójában. 

Az asszony korábban szobalányként szolgált egy arisztokrata hölgynél, 

akivel kölcsönösen becsülték, szerették egymást. A hölgy, akinek 

leszármazottai nem voltak, halála előtt szolgálójának ajándékozott egy 

iratot, amit ő nagy becsben tartott, be is kereteztette és kitette a szobája 

falára. De mivel olvasni nem tudott, fogalma sem volt arról, mit 

tartalmaz az irat. Az a papír az úrhölgy hatalmas házának tulajdoni 

lapja volt, ami jogilag már sok éve a szolgálóhoz tartozott. Spurgeon 

segített az asszonynak birtokba venni az örökségét, de már csak kevés 

ideig élvezhette a gazdagságot. Életének döntő részét szegény 

emberként élte le, mert nem tudta mi minden az övé.   

Pál apostol is érezte, hogy ami a Szentírás szerinti örökségünket illeti, 

sok hívő is írástudatlan, ezért írta az efézusiaknak, Istenhez 

könyörögve: „És világosítsa meg értelmetek szemeit, hogy tudhassátok, 

hogy mi az Ő elhívásának a reménysége, mi az Ő öröksége dicsőségének a 

gazdagsága a szentek között” Ef 1,18  

A korinthusiaknak azt üzente: „Mi pedig nem e világnak lelkét vettük, 

hanem az Istenből való lelket, hogy megismerjük azokat, amiket Isten 

ajándékozott nékünk”. 1 Kor 2,12 

A Biblia alapján valljuk, hogy Istennek minden Igéje igaz, 

változhatatlan és mindörökké megáll. Az Úr szava élő és ható, 

megeleveníti a lelket, megvilágosítja a szemeket. Az Úr szava erős, az 

Úr szava fenséges. Nézzük, miért lehetünk biztosak az örökségünkben, 

és mi a mi örökségünk.     
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„Ha pedig Krisztuséi vagytok, tehát az Ábrahám magva vagytok, és 

ígéret szerint örökösök.” Gal 3,19 

 „Jertek én Atyámnak áldottai, örököljétek ez országot, mely 

számotokra készíttetett a világ megalapítása óta.” Máté 25,34 

 „És ezért új szövetségnek közbenjárója Ő, hogy meghalván az első 

szövetségbeli bűnök váltságáért, a hivatottak elnyerjék az örökkévaló 

örökségnek ígéretét.”  Zsid 9,15 

„Ez a Lélek bizonyságot tesz a mi lelkünkkel együtt, hogy Isten 

gyermekei vagyunk. Ha pedig gyermekek, örökösök is; örökösei 

Istennek, örököstársai pedig Krisztusnak; ha ugyan vele együtt 

szenvedünk, hogy vele együtt is dicsőüljünk meg.” Róma 8,16-17 

„Krisztus a záloga a mi örökségünknek Isten tulajdon népének 

megváltatására, az Ő dicsőségének magasztalására” Ef 1, 14 

„Ne legyetek restek, hanem követői azoknak, akik hit és békességes 

tűrés által öröklik az ígéreteket.”   Zsid 6,12 „Istennek valamennyi 

ígérete Őbenne (Krisztusban) lett igenné és Őbenne lett ámenné az 

Isten dicsőségére, miáltalunk” 2 Kor 1,20 

 „Arra hívattatok el, hogy áldást örököljetek” 1 Péter 3,9b Rengeteg 

áldásra vonatkozó ígéretet olvasunk a Bibliában, ld. pl. V. Mózes 28.    

„Boldogok a szelídek, mert ők örökségül bírják a földet”  Máté 5,5 

 „Egy ellened készült fegyver sem lesz jó szerencsés, és minden 

nyelvet, mely ellened perbe száll, kárhoztatsz; ez az Úr szolgáinak 

öröksége, és az ő igazságuk, mely tőlem van, így szól az Úr.” És 54,17 

 „Ímé, az Úrnak öröksége: a fiak; az anyaméh gyümölcse: jutalom” 

Zsolt 127,3 

„Hogy az engem szeretőknek valami valóságost adjak örökségül, és 

erszényeiket megtöltsem” Péld 8,21 

„A bölcsek tisztességet örökölnek, a bolondok pedig gyalázatot 

aratnak.” Péld 3,35 

 „Aki győz, örökségül nyer mindent; és annak Istene leszek, és az fiam 

lesz nékem” Jel 21,7 

Csak azokból az Igékből soroltam fel többet is, amelyekben szerepel az 

örökség, örököl szó. Tartalmilag ennél jóval tágabb az Istentől Krisztus 

által kapott ajándékok köre, amelyben ingyen kegyelemből 

részesül(t)ünk. A Bibliaszövetség lapjában az alábbi összefoglalást 

olvashatjuk:   

„Gazdag örökségünk tartalma: az örök élet, a Krisztusban elrejtett élet, 

a közösség az Atyával és a Fiúval, Isten országa és az üdvösség, a 

gazdag élet, az Istent dicsőítő élet, a világosság, és az uralom.” 

Magasztaljuk az Urat, aki ilyen nagy örökség részeseivé tett 

bennünket!    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ha Istennek engedetlen az ember, akkor: 
Tanácstalan a kormányzás 

Határtalan a hazugság 

Számtalan az adósság 

Eredménytelenek a tárgyalások 

A politikusaink megbízhatatlanok 

A keresztyének, nem imádkoznak 

Az egyház erőtelen 

Az erkölcs féktelen 

A divat szégyentelen 

A bűnözés mértéktelen 

A konferenciák végtelenek 

A kilátás vigasztalan 

 



Bódás János 

IMÁDSÁG SZENTLÉLEKÉRT 

 

 

Zúgó szél, mennyei vihar, 

Jöjj a Lélek lángjaival! 

Isteni erő van tenálad, 

Tégy vele most nagy, szép 

csodákat. 

Erőddel a szíveken zúgj át 

És szellőztesd ki minden zugát, 

Szellőztess ki országot, népet, 

Az egész nagy földkerekséget. 

Söpörd el a bűnt, a gyanakvást 

S tedd, hogy végre szeressük 

egymást. 

Hiába pénz, ravaszság, fegyver, 

Csak nyomorult marad az 

ember. 

Rajtunk hatalmat te vehetsz, 

Újjá, tisztává te tehetsz, 

S bevetheted a szíveket 

Égi maggal: hogy szeretet, 

Igazság, szépség dús virága 

Illatozzon szét a világba. 

A Föld ne gyilkos atombomba 

Dühére, - de szent viharodra 

Rendüljön boldog félelemmel. 

 

 

Te légy mennyei mentő 

fegyver, 

Földrengés, mely nem ront, de 

épít, 

Pusztítás, mely tisztít és szépít, 

Vihar, mely alkot, tűz, mely 

éltet 

Embert, családot, földet, népet. 

Hiába pénz, ravaszság, fegyver, 

Csak nyomorult marad az 

ember! 

S milliók kérnek, mert belátják: 

Nem segít más, csak az 

imádság, 

A könyörgés:… Jöjj, szent 

vihar, 

Ég tisztító lángjaival, 

Söpörd el a bűnt, a gyanakvást, 

Add, hogy végre szeressük 

egymást, 

S mint a táj, ha eláll a zápor, 

Ragyogjon föl a Föld orcája 

A béke tiszta sugarától! 

 

 

 

 

„Hagyd abba az Istennel való 

vitatkozást! Juss vele egyetértésre 

és örökre békességed lesz! Jókedve 

körülvesz, ha belátod, hogy 

tévedtél” (Jób 22:21, LB fordítás) 

A Biblia nagyon világosan leírja, 

hogy milyen jó az nekünk, 

ha Istent úgy dicsőítjük, hogy 

átadjuk neki magunkat: Juss vele 

egyetértésre és örökre békességed 

lesz! Jókedve körülvesz, ha 

belátod, hogy tévedtél” (Jób 22:21) 

Ha lemondasz önmagadról, 

elkezdődik az az élet, amelyet Isten 

valójában neked szánt: „Csak azok 

fogják megtudni, mit jelent igazán 

élni, akik eldobják az életüket 

értem és az evangéliumért.” (Mk 

8:35, LB fordítás) 

Szabad vagy, felszabadítva minden 
én-központúságodból: „Ajánljátok 
fel magatokat Isten útjára és 

szabadságotok soha nem ér véget. 
Eddigi életetekben a bűn mondta 
meg, hogy mit tegyetek. De hála 
Istennek, elkezdtetek hallgatni egy 
új mesterre, akinek a parancsai 
szabaddá tesznek, hogy az ő 
szabadságában éljetek!" (Róma 

6,16-18). 

Isten csodálatos módon képes 

felhasználni egy átadott életet. Az 

összes asszony közül, miért pont 

Máriát választotta ki az Isten, hogy 

Jézus anyja legyen? Azért, mert 

Mária mindenét átadta az Úrnak. 

Amikor az angyal elmagyarázta 

neki Isten hihetetlen tervét, ő 

alázatosan így válaszolt: „Az Úr 
szolgája vagyok! Történjen 
minden úgy, ahogy mondtad!” (Lk 

1,38) 

Semmiben nincs nagyobb hatalom, 

mint egy Isten kezébe helyezett, 

átadott életbe
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