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A böjt, mint Mennyország?

Mt 17,1-9: Hat nap múlva Jézus maga 
mellé vette Pétert, Jakabot és testvérét, 
Jánost, és felvitte őket külön egy magas 
hegyre. És szemük láttára elváltozott: arca 
fénylett, mint a nap, ruhája pedig fehéren 
ragyogott, mint a fény. És íme, megje-
lent előttük Mózes és Illés, és beszélgettek 
Jézussal. Péter ekkor megszólalt, és ezt 
mondta Jézusnak: „Uram, jó nekünk itt 
lennünk. Ha akarod, készítek itt három sát-
rat: egyet neked, egyet Mózesnek és egyet 
Illésnek.” Még beszélt, amikor íme, fényes 
felhő árnyékolta be őket, és hang hallat-
szott a felhőből: „Ez az én szeretett Fiam, 
akiben gyönyörködöm, reá hallgassatok!” 
Amikor a tanítványok ezt hallották, arc-
ra borultak, és nagy félelem fogta el őket. 
Ekkor Jézus odament, megérintette őket, 
és így szólt hozzájuk: „Keljetek fel, és ne 
féljetek!” Amikor föltekintettek, senkit sem 
láttak, csak Jézust egyedül. Miközben jöt-
tek lefelé a hegyről, megparancsolta nekik 
Jézus: „Senkinek se mondjátok el ezt a lá-
tomást, amíg fel nem támad az Emberfia a 
halottak közül.”

A hegyek látványa és szépsége örömmel 
töltheti el az embert. Mi, akik nem hegy-
vidéken élünk, szinte ünnepként éljük 

meg, amikor egy-egy hegytetőre eljutunk. 
Olyankor elfog az az érzés, mintha nem-
csak az éghez lennénk közelebb, hanem 
magához Istenhez is… Ez már a Mennyor-
szág!? - Talán a 3 tanítvány is gondolt erre: 
otthagyva a hegy lábánál a gondokat, a föl-
di élet mindennapos küzdelmeit, hiszen itt 
a hegytetőn minden olyan szépnek, ragyo-
gónak tűnik. Mózes és Illés jelenléte pedig 
egyenesen a Mennybe enged betekintést. 

A hegyeknek a Bibliában is üzenete van. 
Jézus is szerette, gyakran előfordult, hogy 
felment egy hegyre imádkozni. Volt úgy, 
hogy az egész éjszakát imádságban töltöt-
te egy hegytetőn. Az Atyával együtt töltött 
idő Neki is otthonos volt… Amikor pedig 
tanítványait vette maga mellé, hogy együtt 
menjenek fel a hegyre – ahogyan ma is ol-
vashattuk – akkor számukra is a mennyei 
otthont hozta el. Ahová Jézus hív, ahová Ő 
visz, az a Mennyország!

Mózes és Illés: Törvény és Próféta. A 
Tízparancsolathoz kötődő ember egyértel-
műen Mózes. Ő vette át Istentől a két kő-
táblát. Ő vitte le a hegyről és adta át Isten 
választott népének. A Törvény képviselője 
Mózes. Illés pedig próféta. A próféták Isten 
különleges szolgái voltak. Isten üzenetét 
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tolmácsolták a népnek. Illésnek nem csu-
pán az élete volt különleges, hanem a földi 
életből való elköltözése is. A tüzes szekéren 
való elragadtatása! És most ismét látha-
tóvá lett a hegyen lévőknek. - Kérdésként 
merülhet fel: honnan ismerték fel őket a 
tanítványok? A színről színre látásban nem 
lesz gond ezzel (sem). Ahol a Krisztusban 
elhunytak vannak, ahol lehet őket látni, az 
a Mennyország!

Hang hallatszott a felhőből, az Atya 
hangja: Ez az én szeretett Fiam, akiben 
gyönyörködöm, reá hallgassatok! Az Atyát 
látni most még nem lehet, de hallani igen. 
Talán nem pont úgy, ahogyan ebben a tör-
ténetben, talán nem a testi fülünkkel, talán 
nem fizikálisan, de mégis valóságosan, lel-
ki értelemben, a Szentlélek munkája nyo-
mán… - de hallható. A csendben. Amikor 
a lelkünk is ráhangolódik. És ahol az Atya 
hangja hallatszik, az a Mennyország!

Nem is csodálkozunk Péter javaslatán: 
jó nekünk itt lennünk. Hogyne lenne jó!? 
Ki ne szeretné ezt átélni? És Isten megvál-
tott gyermekeként hiszem, hogy átéltünk 

már mi is hasonlót: a megtérésünkkor, egy 
evangélizáción, egy csendes héten. Amikor 
szerettünk volna ott maradni, szerettük 
volna valahogy megállítani az időt, mert 
úgy érezzük, ez már valami hasonló, mint 
a Mennyország!

Péter azt is mondja: Uram, ha akarod. 
Ha Te akarod. Amit én akarok, amit én sze-
retnék, abban már annyit csalódtam. Most 
már nem én, hanem Te! Legyen meg a Te 
akaratod! Látni sem szeretnék mást, csak 
Téged! Téged egyedül. Úgy ahogyan ott és 
akkor a tanítványok: amikor föltekintettek, 
senkit sem láttak, csak Jézust egyedül. És 
ahol Őt látjuk, ott a Mennyország látszik!

Ebben a böjti időszakban, ha oda me-
gyünk ahová Ő hív, ha Őrá nézünk, ha Őt 
halljuk, ha jó nekünk Vele lenni, ha ki tud-
juk mondani és meg is tudjuk élni, hogy 
az Ő akarata legyen meg az életünkben, és 
már csak Őt látjuk egyedül, az már olyan, 
mint a Mennyország!

Lakatos Zoltán lelkipásztor

Van egy megbotránkoztató mondat a 
Bibliában, amelyet Malakiás prófétánál és 
Pál apostolnál olvashatunk: „Jákóbot sze-
rettem, Ézsaut pedig gyűlöltem” (Mal 1,2-3 
és Róm 9,13). 

Arról tudunk ugyan, hogy Isten „szívből 
gyűlöli azt, aki az erőszakot szereti” (Zsolt 
11,5). De azt nehezen tudjuk elfogadni, 
hogy egy ikerpár elsőszülött tagját, Ézsaut 
látszólag minden indok nélkül sújtja az ő 
gyűlölete. Azt is tudjuk, hogy „hat dolgot 
gyűlöl az Úr, sőt hét dolog utálatos előtte:  
a nagyravágyó szemek, a hazug nyelv, az 
ártatlan vért ontó kezek, a gonosz terveket 
koholó szív, a rosszra sietve futó lábak, a 

hazugságot beszélő hamis tanú és a testvé-
rek közt viszályt szító ember” (Péld 6,16-
18). De Ézsauról egyáltalán nem mondhat-
juk, hogy hazudozó gyilkos volt, gonosz 
terveket koholt, hamisan tanúskodott, 
vagy a testvérével szemben viszályt szított. 
Éppen ellenkezőleg. Amikor Jákób (aki 
csalással szerezte meg bátyjától az elsőszü-
löttségi jogot, és ezzel hazug módon atyjá-
tól az elsőszülöttségi áldást is!), hosszú idő 
után méltán félve, rettegve érkezett bátyja 
elé bocsánatát remélve, akkor „Ézsau eléje 
futott, megölelte, nyakába borult, megcsó-
kolta, és sírtak” (1Móz 33,4). Arról is hal-
lunk, hogy Isten egyáltalán nem kedveli a 

Személyválogatás vagy kegyelmes kiválasztás…?
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felszínes, lélektelen, vallásos szertartásokat 
(„ünnepeiteket gyűlölöm én”, Ézs 1,14). 
De azt eddig nem tudtuk elképzelni, hogy 
kegyetlen kényúrként, minden ok nélkül 
gyűlölje Ézsaut, Izsák elsőszülött fiát. 

Miért van hát benne a Szentírásban ez, a 
számunkra nehezen elfogadható mondat: 
„Jákóbot szerettem, Ézsaut pedig gyűlöltem”?

Nos, közös gondolkozásunkban hadd 
említsem meg, hogy ennek a mondatnak 
eredeti értelme tulajdonképpen így hang-
zik: „Jákóbot kiválasztottam, Ézsaut elve-
tettem”. Egészen leegyszerűsítve azt mond-
hatjuk tehát, hogy a próféta és az apostol 
közvetítésével Isten arra akarta felhívni 
a figyelmünket, hogy Ézsaut nem találta 
alkalmasnak Izráel története folytatására, 
és elsősorban ezért kedvezett Jákóbnak és 
utódainak. Mert hát a Teremtőnek, a min-
dentől és mindenkitől független Úrnak 
van hatalma és joga arra, hogy teremtmé-
nyének, az embernek életét kegyelmes sze-
retetével, gondoskodásával folyamatosan 
irányítsa. „Vajon nem bánhatok-e én is úgy 
veled, Izráel háza, mint a fazekas? – így szól 
az Úr. Hiszen olyanok vagytok a kezem-
ben,…mint az agyag a fazekas kezében” 
(Jer 18,6). Előzményként tudnunk kell ar-
ról, hogy a még meg sem született ikerpár 

anyjának, Rebekának szólt így a különös 
ígéret: „Két nép van méhedben,…az egyik 
nemzet erősebb lesz a másiknál, de a na-
gyobbik szolgál a kisebbnek” (1Móz 25,23). 
Ahogyan ebben az esetben sem a termé-
szetes adottságok vagy tehetségek döntik 
el, hogy ki legyen az Isten választottja, úgy 
Isten mindig is teljes szabadsággal használ-
ja fel a saját maga által teremtett lehetősé-
geket, kiválasztja magának azokat, akik e 
világban sokszor balgatagok, erőtlenek, 
semmik, alacsonyrendűek és megvetettek. 
„Hogy megszégyenítse az erőseket”, az elő-
kelőket és a hatalmasokat, „hogy egyetlen 
ember se dicsekedjék az Isten előtt” (1Kor 
1,27-29).

Hát nem csodálatos ez? Isten velünk is 
nem így cselekszik-e, mint ahogyan tette 
egykor a kiválasztásra teljesen alkalmatlan 
Jákóbbal? Hiszen Jézus Krisztusról, egy-
szülött Fiáról szól így Pál apostol, aki életét 
adta értünk: „Őbenne lettünk örököseivé 
is, mivel eleve elrendeltettünk erre annak 
kijelentett végzése szerint, aki mindent 
saját akarata és elhatározása szerint cselek-
szik.” (Ef 1,11) 

Irgalma, szeretete indítson hát minket 
arra, hogy törékeny életünkkel, sőt tévedé-
seinkkel, bűneinkkel együtt meneküljünk 
mindig Hozzá. Hiszen akkor Dáviddal 
együtt mi is így vallhatunk gondviselő Is-
tenünkről: „Szemmel tartod járásomat és 
pihenésemet, gondod van minden utam-
ra…Minden oldalról körülfogtál, kezedet 
rajtam tartod” (Zsolt 139,3). 

Ezért hit által tudhatunk arról, hogy 
„él…az Úr, aki nem személyválogató”(Ef 
6,9), aki változhatatlan szeretetével elkülö-
níti magának gyermekeit. Nem arra, hogy 
dicsekedjünk, hanem hogy életünkkel, 
megnyilatkozásainkkal tegyünk Róla bi-
zonyságot a körülöttünk élőknek és az ön-
magába feledkezett világnak is.

Rácz László lelkipásztor
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Isten kegyelméből idén január 2-9-ig 
személyes részvétellel lehetett megtartani 
az Aliansz imahetet a csapókerti reformá-
tus templomban és a baptista imaházban. 
A központi téma a nyugalom napja volt, 
amelynek alapján svájci testvéreink napi el-
mélkedéseket és imatémákat állítottak össze. 

Az első alkalmon Lakatos Zoltán lelki-
pásztor a 2Móz 6,6. Ige alapján a nyugalom 
napja eredetéről és áldásairól szolgált. Isten 
ajándékként adta ezt a napot nekünk, ame-
lyen pihenést és lelki feltöltekezést biztosít 
számunkra, megújítja a vele és az egymással 
való közösségünket, valamint Igéje és Szent-
lelke által formál és megerősít. A nyugalom 
napja kiváltság, annak jele, hogy megszaba-
dított minket a bűn rabságából. Nemcsak 
a teremtésért és gondviselését adunk hálát 
ekkor, hanem Jézus váltságmunkájára, feltá-
madására is emlékezünk, hogy élő, megváltó 
Urunk van, aki mindig velünk van, és ezért 
ez a nap nem egy külső parancsolat, hanem 
szívből jövő, örömteli ünnep.

A következő napon Hegedűs András lelki-
pásztor a 2Móz 20,8–11. alapján Isten gond-
viseléséről szolgált. A pusztai vándorláskor 
Isten mannával táplálta népét, és reggelente 
csak egy napra valót gyűjthettek belőle, ki-
véve a hatodik nap, amikor kétszer annyit, 
mert a nyugalom napján nem hullott man-
na, hogy ekkor Istenre figyelhessenek. Az 
Úr gondviselése biztosította számukra, hogy 
megtarthassák a nyugalom napját. Ez előre 
mutat Jézus Krisztusra, aki által úgy gon-
doskodott Isten a mi békességünkről, hogy 
váltságáldozata és bűnbocsánata által örök-
re miénk az ő nyugalma lelkünkben, amely 
teljességre fog jutni a mennyben, amikor 
megszűnünk minden cselekedetünktől, és 
kegyelemből hit által örök nyugalomban 
lesz részünk. 

Szanyi György lelkipásztor az 1Móz 2,2–3. 
alapján a pihenés és megállás csodájáról hir-
dette Isten üzenetét. Jézus Krisztus elvégezte 
a teremtett világ megváltását, ezért van le-
hetőségünk megnyugodni, békességre jutni 

és gyönyörködni az Úrban, valamint hálát 
adni mindazért, amit kaptunk tőle. Amikor 
megállunk, és szemléljük az Úr dicsőségét és 
elvégzett munkáját, akkor megismerjük még 
jobban páratlan voltát, és megelégedésre jut 
a mi lelkünk. Többé már nem a még többnek 
szerzése áll munkálkodásunk középpontjá-
ban, hanem az Isten dicsőségének szolgála-
ta. Felismerjük, hogy Isten a mi legnagyobb 
kincsünk, és meglátjuk, hogy elég nekünk 
az ő kegyelme örökre. Már nem hajt töb-
bé a bűn és a gonosz, hanem Krisztus által 
felszabadul és megnyugszik lelkünk, feltöl-
tekezünk, és rácsodálkozunk Isten végtelen 
szeretetére.

Komlósi Sándor lelkipásztor a Mt 12,11–
12. alapján a nyugalom napjából fakadó ir-
galmasságról beszélt. Isten nemcsak igaz 
és ítélő, hanem kegyelmes is, és ezért Jézus 
Krisztus nem szegte meg csodálatos gyó-
gyításaival a nyugalom napjának törvényét, 
hanem betöltötte, mert az Úr irgalmát ün-
nepeljük ezen a napon, aki kihozott minket 
a szolgaság házából. Ezért szabad jót tenni 
a nyugalom napján. Jézus Krisztus tökéle-
tesen megtartotta és betöltötte Isten törvé-
nyét, rámutatva annak céljára, hogy Isten 
irgalmasságot akar inkább, mint áldozatot. 
Ő a megrepedt nádszálat nem töri össze, és 
a füstölgő mécsest nem oltja el. Ő nem ösz-
szetör, hanem kegyelmet ad. Jézus Krisztus 
kereszthalálakor kettéhasadt a templom füg-
gönye a szentek szentje előtt, és ezzel hirdeti 
számunkra Isten, hogy szabad az út a kegye-
lem királyi székéhez, Jézus által bemehetünk 
az örök nyugalomba. Jézus hív mindenkit a 
bűnbocsánata általi megújulásra, hogy nála 
nyugalmat találjon lelkünk.

Bozsoky Jonathán Benjámin lelkipász-
tor az 5Móz 5,12-15. alapján az emlékezés 
fontosságáról tett bizonyságot. A nyugalom 
napján nemcsak a teremtésre, hanem az Is-
ten szabadítására is emlékezünk. Magunktól 
nem tudunk megszabadulni a gonosz hatal-
mából, de a Megváltó erős kézzel kihozott 
minket a szolgaság házából, és a fiúság Lelkét 

Aliansz Imahét
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adta nekünk, aki által többé már nem félünk, 
öröm tölt be minket, megváltozik az életünk, 
és szabadok lehetünk. Az emlékezés a nyuga-
lom napján segít minket, hogy ne felejtsük el, 
hogy mennyi jót tett velünk az Isten. Kegyel-
me által meglátjuk, hogy a nehézségek ide-
jén is milyen mennyei erőt kaptunk, hogyan 
hordozott minket az Úr. Az úrvacsora is segít 
a Krisztus megváltó munkájára való emléke-
zésben, megerősíti hitünket, és megújítja éle-
tünket. Az emlékezés által másképpen tekin-
tünk felebarátainkra, mert az Úr szabadított 
ki minket a rabságból, és ezzel a lelkülettel 
szeretjük őket, és imádkozunk értük.

Kiss János lelkipásztor a Zsolt 73,28. alap-
ján az Istennel való közösség öröméről szol-
gált. Isten jelenléte az életünkben a békesség 
szigetét jelenti, ahol meg lehet nyugodni, és 
ezt rajta kívül sehol sem tudjuk magunk-
nak megszerezni. Isten Igéjével megszólít, és 
bűnbánatra indít, majd pedig felragyogtatja 
számunkra Jézus értünk való szenvedésének 
az értelmét, és a bűnbocsánat által felsza-
badít a bűn terhe alól, és valódi örömöt ad 
a szívünkbe. Még ha vádolna és kísértene is 
a gonosz, Krisztus kegyelmében megnyu-
godhatunk, hogy elég nekünk. Amikor a 
tékozló fiú hazatért, nagyobb szeretetben és 
kegyelemben volt része, mint amit ő magá-
ban elgondolt, és nagy örvendezés volt az 
atyai házban. A hűséges sáfárok Uruk visz-
szatérésekor osztoznak az ő ünnepi örömé-
ben, és a mennyben már nem lesz fájdalom 
és szomorúság, hanem igazság, békesség és 
Szentlélekben való öröm. Isten örömhíre a 
megváltásunkról szól, amit hirdethetünk az 
egész világon.

Nagy Gábor lelkipásztor a 3Mózes 25,10. 
alapján a nagylelkűségről tett bizonyságot, 
ami a hálaadásból fakad. Isten népében min-
den hetedik év a nyugalom éve volt, amikor 
pihentetni kellett a földet, valamint minden 
50. esztendőben a nagy örömünnep ideje 
következett, amikor felszabadították a rab-
szolgákat, visszaadták mindenkinek a házát 
és földjét, és elengedték az adósságokat. Ez a 
nagylelkűség legfőképpen Jézus Krisztusban 
jelent meg, aki szolgálata kezdetekor meg-

hirdette az Úr kedves esztendejét, az elenge-
dés idejét, a kegyelem korszakát. Ő felvitte a 
keresztfára a bűneink adósságát, és kifizette 
életével helyettünk a váltságdíjat egyszer és 
mindenkorra, hogy mi Isten szabad gyerme-
kei lehessünk örökre. Hív minket önmagá-
hoz, hogy felszabadítson a bűnök rabságából 
a bűnbocsánat által, és mi is hasonlóképpen 
nagylelkűen megbocsássuk az ellenünk vét-
kezőknek, hogy Isten országának békességé-
ben élhessünk.

Tárnok Tamás lelkipásztor a Tit 4,3-7. alap-
ján az Istentől kapott reménységről szolgált, 
ami megtart és a célig vezet minket. Az Úr, 
a reménység Istene, megígérte, hogy helyre-
állít mindent, amit kezdetben jónak terem-
tett, és ettől kezdve mi a reménység foglyai 
vagyunk. Jézus Krisztus a próféciákat betölt-
ve megváltotta a világot, és azt a reménysé-
get adta, hogy aki Benne hisz, nem vész el, 
hanem örök élete van. Ez a reménység nem 
szégyenít meg minket, mert szívünkbe áradt 
az Isten szeretete a nekünk adatott Szentlé-
lek által. A reménység erőt ad, és buzgósá-
got munkál bennünk, hogy megszentelődve 
állhassunk majd Jézus elé, és sok mennyei, 
el nem múló kincset gyűjtsünk. Aki elkezd-
te a jó munkáját bennünk, el is végzi arra a 
napra. A nyugtalanság gyökere az Istennel és 
az embertársainkkal való szeretetközösség 
hiánya, és Jézus kegyelméből ezt jött helyre-
állítani, és örök országában jut teljességre ez 
a nyugalom mindörökre.

Lakatos Zoltán lelkipásztor a Zsid 4,9-11. 
alapján a záró alkalmon az örök élet remény-
ségéről hirdette Isten üzenetét. Az Úr nagy 
hatalommal és csodákkal kiszabadította né-
pét az egyiptomi rabszolgaságból, és vezette 
őket a pusztában, gondoskodott róluk, de az 
a nemzedék sajnos nem vette komolyan az 
ő ígéreteit, és hitetlenségük miatt nem me-
hettek be az ígéret földjére, majd csak a kö-
vetkező nemzedék. Isten nem változik meg, 
keze nem rövidül meg, ezért az ő ígéreteiről 
nem szabad megfeledkeznünk, mert neki 
gondja van mindazokra, hogy beteljesítse. 
Jézus Krisztus által kihozott minket a bűn 
rabszolgaságából, hogy vele együtt járjunk 
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végig itt a nyomorúságok és próbatételek 
földjén, majd pedig vele legyünk örök or-
szágában, ahol örök nyugalmunk lesz. Ez az 
élő és jó reménység megmarad és beteljesül, 

Jézus bármelyik nap eljöhet értünk, ezért hit-
tel várjuk őt, és megszentelt élettel legyünk 
készen szüntelen az ő fogadására.

Tárnok Tamás lelkipásztor
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„Nem mindenki megy be a mennyek orszá-
gába, aki ezt mondja nekem: Uram, Uram, 
hanem csak az, aki cselekszi az én mennyei 
Atyám akaratát. Sokan mondják majd ne-
kem azon a napon: Uram, Uram, nem a te 
nevedben prófétáltunk-e, nem a te nevedben 
űztünk-e ördögöket, és nem a te nevedben 
tettünk-e sok csodát? És akkor kijelentem 
nekik: Sohasem ismertelek titeket, távozza-
tok tőlem, ti gonosztevők!” (Mt.7.21-23.)

„Ezt a kérdést nekünk is mernünk kell 
feltenni: ki megy be a mennyek országába? 
Az, akinek nemcsak a szava, hanem az élete 
is Jézusról szól. Üdvösségünk Isten ajándé-
ka, kegyelemből van, hit által, nem a csele-
kedeteinkért (Ef 2,8–9), de cselekedeteink, 
mint lelki gyümölcseink, mutatják hitünk 
élő vagy halott állapotát (Jak 2,17). Te jelen 
állapotod szerint hol töltöd az örökkévaló-
ságot?”

(Bibliaolvasó kalauz 2022.01.14.
– Sipos-Vizaknai Gergely)

Sok igemagyarázatot hallhattunk, olvas-
tunk a mennyekbe jutásról, de ez az ige-
magyarázat az, amelyik egyértelműen és 
logikai ellentmondás nélkül válaszolja meg 
azt a kérdést, hogy ki juthat be a mennyek 
országába.

Fontosak tehát a cselekedetek!
Aki nem úgy éli a mindennapjait csele-

kedeteivel a saját környezetében, ahogyan 
azt Jézus tenné, annak nem lesz nyitva a 
mennyek országa!

Mi tehát a biztos jele annak, hogy valaki 
befogadta Jézust a szívébe és megtörtént az 
újjászületése? A cselekedetei. Aki újjászü-
letett, az úgy él, úgy cselekszik, mint ahogy 
Jézus élt amikor köztünk járt a földön. Úgy 
él, mert Jézussal a szívében nem élhet más-
képp!

Vizsgáljuk meg tehát önmagunkat, és 
legyünk önkritikusak. Amikor naponta 
többször vétkezem még ha apróságokban 
is, az bizony a kapu ki nem nyitását jelen-
ti. Igyekeznem kell ezeket a vétett bűnöket 
megbánni, megbocsátást kérni és a továb-
biakban elhagyni, megbánni, megvallani, 
megbocsátásért imádkozni, újakat pedig 
nem véteni.

Próbáltad már úgy eltölteni egy napodat, 
hogy senkinek nem ártasz, senkire sem-
milyen ítéletet, rossz véleményt nem mon-
dasz, segítesz ahol csak lehetőség merül fel, 
és te megteszed amit megtehetsz?

Tudjuk, hogy Jézus visszajön egyszer. 
Addig van időnk újjászületni! Ha nem 
tudod úgy eltölteni a napjaidat, ahogyan 
azt fent leírtam (sőt lehet, hogy ettől még 
jobban!), addig ne állítsd magadról, hogy 
ténylegesen újjászülettél. Azt lehet mon-
dani, hogy elhatároztad az újjászületést, jó 
úton haladsz, de mint tudjuk keskeny az az 
út, amelyik a menyországba vezet. Sok az 
elágazás, nagy vargabetűket lehet tenni, de 
életünk végéig van lehetőségünk ténylege-
sen újjászületni!

Valóban előfordulhat, hogy egy köztör-
vényes bűnöző bejuthat a mennyek orszá-
gába, egy „köztiszteletbe álló” személy meg 
nem. Mert ha a bűnöző halála előtt olyan 
életet él, amely igazolja a cselekedetei ál-
tal, hogy újjászületett, neki nyitva lesz az 
ajtó. Mígha a „rendes” ember élete utolsó 
éveiben, napjaiban is folyton vétkezik neki 
nem nyílik ki a kapu!

„Egy idő múlva Kain áldozatot vitt az 
Úrnak a föld terméséből. Ábel is vitt első-
szülött bárányaiból, azok kövérjéből. Az Úr 
rátekintett Ábelre és áldozatára, de Kainra 
és áldozatára nem tekintett. Kain emiatt 
nagy haragra gerjedt, és lehorgasztotta a fe-
jét. Ekkor azt kérdezte Kaintól az Úr: Miért 

„Nem mindenki megy be a mennyek országába,...”
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gerjedtél haragra, és miért horgasztod le a 
fejed? Hiszen ha jól cselekszel, emelt fővel 
járhatsz. Ha pedig nem jól cselekszel, a bűn 
az ajtó előtt leselkedik, és rád vágyódik, de 
te uralkodjál rajta!” (1Mózes4.3-7.)

Uralkodni a bűnös gondolat felett! Ez 
Isten tanácsa. Meg kell fogadni ezt a taná-
csot, és ha bűnös gondolat jut eszünkbe, 
akkor el kell attól fordulni, semmiképpen 
nem szabad megvalósítani. 

„Ha a jobb szemed visz bűnre, vájd ki, és 
dobd el magadtól, mert jobb neked, ha egy 
vész el tagjaid közül, mintha egész tested 
vettetik a gyehennára. Ha pedig jobb kezed 
visz bűnre, vágd le, és dobd el magadtól, 
mert jobb neked, ha egy vész el tagjaid kö-
zül, mintha egész tested vettetik a gyehen-
nára.” Máté 5:29-30

Isten nem akarja levágni azt a kezet, ki-
szúrni azt a szemet vagy eltüntetni az egyéb 
testrészt, amely bűnös cselekedetre alkal-
mas, csak azért, mert a gondolat megjelent! 
Más a helyzet azonban, ha a gondolatot 
tett követi! A cselekedet a fontos, és ha az 
nem valósul meg, akkor uralkodni tudtál 
a testeden, nem estél bűnbe. Viszont min-
den cselekedetedért felelősséggel tartozol, 

kiváltképen azokért, amelyekkel mások 
életét befolyásolod!

Jézus képtelen volt rosszat cselekedni. Ha 
Ő a Te szívedben van, Te sem leszel képes 
rosszat cselekedni. Így már érthető, hogy 
bár az üdvösség a hit által van, de a valódi 
hit nem engedi meg a rossz megcselekvését! 
A hit nem látható közvetlenül, de a cseleke-
detek által mégis láthatóvá válik.

Képzeld el az életet, mint egy hatalmas 
társasjátékot, ahol mindannyian egy-egy 
játékos vagyunk. A játék a születéssel kez-
dődik, a vége pedig az Örök Élet vagy a 
Végleges Halál. Minden egyes másokat is 
érintő cselekedetünk olyan, mintha egy 
dobókockával dobtunk volna, és a játék 
végéhez vezető út egy szakaszát jelenthe-
ti. Előre vagy hátra, esetleg vargabetűvel 
vissza oda, ahonnét éppen elindultunk. 
Vannak „dobásaink”/cselekedeteink, ame-
lyek növelik a rendelkezésre álló időt, és 
vannak amelyek csökkentik azt. A pálya 
adott, mindannyiunknak ugyanaz, és még-
is teljesen másképp járjuk be azt. A Jézusi 
élet egyenesen az Örök Élet cél felé visz, a 
bűnökkel terhelt visszafelé, vagy letérve az 
Örök élet útjáról a Végleges halál felé. Ez 
utóbbiról vannak visszakapcsolódások az 
Örök élet felé, de ha kifutunk az időből, ak-
kor a játék véget ér, és ahova jutottunk ott 
fogunk végleg maradni. Földi életünkben 
fontos tényező tehát az idő, de azt egyikőnk 
sem tudja, kinek mennyi áll rendelkezésé-
re, és azt sem tudjuk, hogy éppen hol ál-
lunk. Akkor gazdálkodunk vele jól, ha ke-
rüljük a visszafelé lépést és a vargabetűket.

Testvéreim! Tartsátok ezt hétköznapjai-
tokban és ünnepnapjaitokon mindig szem 
előtt, és jussatok el a tényleges újjászületé-
sig, amíg ez az összességében rövid földi lét 
lehetővé teszi számotokra!

Potyók Áron főgondnok
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„Imádkozzatok és buzgón kérjetek.”
„Semmiért ne aggódjatok, hanem imád-
ságban és könyörgésben mindent hála-
adással tárjatok fel Isten előtt: és Isten bé-
kessége, mely minden értelmet meghalad, 
meg fogja őrizni szíveteket és gondolatai-
tokat a Krisztus Jézusban.” (Filippi 4. 6–7.)

Sok szeretettel köszöntöm a gyülekezet 
tagjait, megköszönve imádságaikat, melyben 
az ÚR elé tárták családom gondját, segítségül 
hívva az Atya gondoskodó szeretetét.

Az eltelt idő alatt bővölködhettem a 
meghallgatott imákban.

Horváth Géza, pasaréti gyülekezeti lel-
kész egyik prédikációjában hirdetve az Is-
ten hatalmasságát, védelmező szeretetét, 
egy árván maradt medvebocsról is szólt. A 
mamája elpusztult és félve a támadásoktól, 
igyekezett védelmezőt keresni. Csatlako-
zott egy öreg medvéhez, aki látszólag nem 
vett róla tudomást. Egyszer be is követke-
zett amitől tartott; egy “medvehúsra” éhes 
ragadozó közeledett üvöltve felé. A kis bocs 
visszaemlékezett mamájára és ahogyan az 
tette, ő is két lábra állt és elkezdett ordítani, 
a támadó pedig eloldalgott. Már-már ve-
regette volna vállát hősiességéért, amikor 
hátranézett és látta az öreg medve két lá-
bon állva üvölt. Bizony! Az ő érdeme volt a 
megmenekülés!

Jómagam is megtapasztaltam, hogy 
imáim meghallgatásra találtak az ÚRnál, 
érdemtelenül!, segített és segít azóta is 
nehézségeink leküzdésében. Éva lányom 
házasságának tönkremenetele után a gon-
dok egész sorozata következett: lelkileg 
feldúlva, fájdalommal gyötörve a munka-
helyen helytállni, a két kislányára figyelni, 
a férje ármánykodását elviselni, amit csak 
tetőzött a Covid járvány tombolása (ő tü-
dőgyógyász-intenzív szakorvos az USA-
ban). Segítségadásunkat, támogatásunkat 

megakadályozta a járvány miatti beutazás 
tiltása. És imádkoztam, velem együtt sok 
ismerőssel! És az ÚR meghallgatta könyör-
gésünket, kinyújtotta segítő kezeit! Legyen 
ezért is hála és dicsőség az Istennek!  Fel-
villantotta, hová lehet kérelmet beadni és 
engedélyt kérni a beutazásra, amit elfogad-
tak és utazhattunk az USA-ba. Már a meg-
érkezésünk is enyhítette a kimerültségtől 
gyötört lányom gondját, megosztva a ne-
hézségeket. A válási folyamat azóta is tart, 
a sátán ugyanis továbbra is munkálkodik, 
bár senki nem kéri! De, meggyőződésem, 
az ÚR hatalmasabb nála!

Nemcsak bennünket rendezett az ÚR 
védő bástyaként Évi köré, hívő barátokkal 
is körülvette, akik vigasztalták, erősítet-
ték, segítették a nehézségek leküzdésében 
(pl. egy hóvihar következtében napokig 
szünetelt az áramellátás, a fűtetlen, kivilá-
gítatlan lakás helyett otthonukba hívták a 
gyerekekkel együtt). Isten gondoskodásá-
nak egyik megnyilvánulását láttam akkor 
is, amikor egyik beosztott munkatársa jobb 
lehetőségre vágyva átpártolt egy másik 
munkakörbe. Így hónapokig az ő tenniva-
lóit is el kellett végezni, és az ÚR egy ked-
ves, hívő testvért küldött segítségére. Nem-
csak a munkáját könnyítette meg, hanem 
lelkileg is támogatja, biztatja, az ÚR közel! 
Hívő barátai révén talált egy gyülekezetre 
is,  templomukba járnak azóta is a gyere-
kekkel együtt.

Milyen a keresztyénélet az USA-ban? 
Érdemben, felelősségteljesen erről nem tu-
dok nyilatkozni (egy hajszál nem sok min-
dent jelez a tulajdonosáról).

Amit megtapasztaltam, arról írok.
A városon átautózva újra és újra feltűnnek 

a keresztyén templomok, nagyon sok mun-
katársa, a szomszédok,  barátok templom-
ba járó emberek és vannak vállalkozások, 

Az ima ereje
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boltok, gyors éttermek, tiszteletben tartva a 
vasár- és ünnepnapot, nincs munka.

A gyülekezeti életről Évi templomi kö-
zössége kapcsán szólok. Az angol nyelvet 
(sajnos!) nem ismerem, így csupán kará-
csonyeste voltam templomban. Isten ál-
dását láttam ezen az esten: igen csodálatos 
volt a fellépő énekesek hangszeres kísé-
rettel elhangzó Istent dicsőítő éneklése, a 
szöveget kivetítve olvashattuk is. Közben 
a családok, felnőttek és gyerekek együtt, 
bizonyságot tettek hitükről, Istennek szánt 
életükről és hogyan kívánnak bekapcso-
lódni a gyülekezeti élet szolgálatába. 

A felnőttek istentiszteletével egyidejűleg 
több korcsoportban foglalkoznak a gyere-
kek bibliaismeretével. A kisebbik unokám 
lelkesen, bibliával a kezében,  nagy öröm-
mel vesz részt ezeken a foglalkozásokon, a 
nagyobbik anyjával együtt a felnőtt isten-
tiszteleten hallgatja az igehirdetést.

Az istentiszteleten, foglalkozásokon, elő-
adásokon bárkit szeretettel fogadnak, de a 
gyülekezet tagjává lenni csak bizonyos fel-
tételek teljesítése esetén lehet. Elbeszélget a 
lelkész a tagságot kérőkkel, ismerteti a gyü-
lekezeti életet, a lehetséges szolgálatokat és 
dönt a felvételről. A lelkész hangsúlyozza, 
hogy a felületességet, a képmutatást szeret-
né elkerülni, nem mindig sikerül. Előadá-
sokat, rendezvényeket szerveznek, segítve 
a résztvevőket Isten és egymás megisme-
résében. Legutóbb egy lelkésznő a gyer-
meknevelésről tartott előadást, miközben 
a gyerekek foglalkozását is megszervezték. 
A lányom nagy örömmel, lelkesedéssel szá-
molt be, lelkileg is építő hatással volt rá.

Meghirdettek egy bibliaismereti foglal-
kozás sorozatot is, heti egy alkalommal. 
Az érdeklődés oly nagy volt, hogy egy hét 
múlva már betelt a létszám.

Isten gazdag áldását remélem, hogy a 
foglalkozások lányom és unokáim hitét 
erősítik.

Néhány felvételt is küldök a templomról.
Sok szeretettel gondolok a gyülekezetre, 

és kérem megértésüket távolmaradáso-
mért. Hiszem, az ÚR velem van és odahe-
lyez, ahol szükség van rám. Kérem Szent-
lelkének vezetését, hogy világosan lássam, 
mi a terve velem.

Kérem Isten gazdag áldása legyen to-
vábbra is a gyülekezetünkkel.

Szeretettel: Kocsis Sándorné főgondnok
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Látszat és valóság

Házunk előtt egy nagyon szép fácska állt, 
kertünk dísze, apró, csodálatosan megfor-
mált levelekkel. Egy reggelre azonban arra 
ébredtünk, hogy feladta ékességét, a földön 
feküdt a tövénél kettétörve. Szomorú és 
érthetetlen volt a látvány. Hogyan lehet-
séges, hogy a fiatal, életerős és szép fa ott 
heverjen a földön?

Amikor szemügyre vettük, mi is történt 
valójában, szemünk elé tárult a nyilvánvaló 
ok: a fa közepében termeszek vertek tanyát, 
egyre nagyobb teret hódítva maguknak az 
élő fa közepében, amelyről a kívülállók mit 
sem sejtettek. Azután eljött egy nap, ame-
lyen heves szél támadt. Az erősnek tűnő 
fácska megadta magát. Nem volt ereje el-
lenállni a viharnak.

Feladta szépségét és rendeltetését (egy 
kidőlt fa egyáltalán nem szép látvány, 
előbb-utóbb tűzre vetik). 

Elgondolkoztam. 
Amikor Jézus kegyelme megtalált, egy 

új, szép élet fakadt a szívemben. 
Isten szeretete rajtam keresztül mások-

nak is örömet adott. 
Erős és hasznos voltam. Azután teltek a 

hónapok, az évek, és a kétségeskedés bűne, 
mint a termesz, lyukat fúrt magának a gyö-
kéren keresztül. 

„Isten minden ígérete valóban igaz rám?”  
Ezután a bűnök utat törnek maguknak, és 
a világ szeretete, vagy éppen az önmagunk 
körüli forgolódás teljesen elfoglalja a ben-
sőnket.

Küzdünk, de mivel ragaszkodunk a bű-
neinkhez, azok erősödnek, mi pedig gyen-
gülünk.

Még szépnek és erősnek mutatjuk ma-
gunkat, az emberek talán még csodálnak 
is, mígnem eljön egy nap, amelyen heves 
szél  fúj végig életünkön, olyan erős, hogy 
ellenállni már nincs erőnk, és kettétörik az 
élet. Sajnos, sok ilyet láthatunk, amely már 
nem örömmel, hanem szomorúsággal tölti 
meg a szívet Isten és az emberek előtt is.

Mi hát a megoldás?
Ne engedjük a bűnös vágyakat uralomra 

jutni, hanem vigyük oda a keresztre, hadd 
haljon meg, helyette pedig engedelmesked-
jünk Istennek! Isten Igéjét tartsuk zsinór-
mértéknek életünk minden napján, akkor 
életünk fája nem csak szép és erős, hanem 
még gyümölcsöző is lesz, amely másoknak 
is eledelt ad a Gazda dicsőségére.

„Mert  nem az a fontos, amit lát az ember. 
Az ember azt nézi, ami a szem előtt van, de 
az Úr azt nézi, ami a szívben van.”   
(1Sám 16,7 )  

Ezt az írást Kalene Hill, 
Zambia-i részletből  idéztem: 

László Ilona presbiter
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Szállnak az évek, s az emlékezet neveket, arcokat, és képeket,
hervadt virágként, porba ejteget.

Azt írják, ha találkoznál velem, kedves, öreg testvérem,
idegen lenne talán az arcom, a nevem.

Mert minden arc idegenné fakult. Elhalványodott,
ködbe tűnt a múlt. Hervadt virág: az út porába hullt.

Emlékszőttes szétfoszlott, elszakadt sok emlék a
hosszú, vándorút alatt. Csak egy maradt: egy drága név maradt.

Jézus Krisztus Megváltó, szent nevét, vallod, tudod,....hát
hogy felejtenéd. Hiszen minden napban Ő jön feléd.

Vallod, hiszed: megváltott és szeret. Örök otthonban készített
helyet......Csendesen hazahív, ha este lett.

És ez elég. Csak hadd peregjenek, mint hervadt szirmok,
arcok és nevek, minden emlék és minden ismeret.
Ha ez az egy név tiszta fényben ég, nyereséggé lesz
minden veszteség. Mert ez elég!...Ez örökre elég!!!

Jézus mondja neked is: 
„ELÉG NÉKED AZ ÉN KEGYELMEM”

( 2.Kor .)

Ami évek múltán megmaradt
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A COVID Margójára

„Bízzál az Úrban teljes szívből, 
és ne a magad eszére támaszkodj! 

Minden utadon gondolj rá, és ő egyengetni 
fogja ösvényeidet.” (Példabeszédek 3 5:6)

Sokszor, sokan megírták már, hogy mi-
lyen „könnyű” hitben járni, amikor rend-
ben lévőnek érezzük az életünket, és a hi-
tünk ereje igazán akkor mutatkozik meg, 
amikor nehézségek támadnak a minden-
napjainkban.

És ezt immár én is tanúsíthatom, kedves 
Testvérek, erről szeretném Veletek megosz-
tani a gondolataimat.

Beleestem én is sokakkal együtt a koro-
navírus okozta megbetegedésbe, szeren-
csére nem túl erős tünetekkel. A lábadozás 
folyamata alatt a semmiből hirtelen egy 
olyan mértékű szorongás, félelem alakult ki 
bennem, amely már-már pánikba kezdett 
átmenni. És én ott álltam, illetve feküd-
tem, és nem értettem, mi történik velem és 
az addig erősnek tartott lelkemmel. Nem 
voltam ura a gondolataimnak, éreztem egy 
beszűkült tudatállapotot, próbáltam meg-
fejteni, hogy mi ez. Hirtelen nem tudtam 
visszavezetni semmilyen traumára ezt, és 

kétségbeesetten siettem szakemberhez, 
hogy segítsen.

Hetekig voltam ebben az állapotban, és 
nem is az volt már érdekes, hogy mi okoz-
hatta, hanem hogy hogyan szedjem ösz-
sze magam. Megpróbáltam mindent, ami 
emberi léptékkel lehetséges, de csak enyhe 
javulást hoztak ezek, a gyógyulás váratott 
magára. És ekkor nekem eszembe sem ju-
tott, hogy ott van a megoldás a Bibliában.

Amikor a pszichológusom is úgy kö-
szönt el tőlem, hogy imádkozik értem, 
akkor gondoltam bele, hogy van nekem 
segítségem! Kaptam még egy üzenetet egy 
számomra kedves személytől, aki szintén 
azt erősítette bennem, hogy van megoldás, 
az Úr ma is csodákat tesz.

Ekkor jutott azonban az is az eszembe, 
hogy milyen távol kerültem Tőle, meny-
nyire elhanyagoltam a kapcsolatomat a mi 
Urunkkal! Majd egy igei üzenetet meghall-
gatva ébredtem rá, hogy szükségem van a 
segítségére. És kezdtem visszatalálni Felé, 
szóltam Hozzá, kértem, hogy segítsen, és 
éreztem, hogy igen, ő ma is ott hordoz a 
tenyerén és nála nyugalmat lelhetek. A kö-
zel 1 hónapja tartó gyomorgörcsöm szépen 
elkezdett enyhülni, kezdtem jobban lenni, 
és ma is, minden nap egyre jobban érzem 
magam.

Nem lehetek ezért elég hálás Neki, aki 
nem számoltatott el, hogy miért fordultam 
el Tőle, hanem mint a pásztor az elveszett 
bárányt, úgy fogadott engem vissza, és mu-
tatja nekem az utat, adja meg nekem a kellő 
nyugalmat napról napra. Megtapasztaltam, 
hogy valóban csodákra képes az Úr ma is.
Köszönöm, hogy leírhattam mindezt, 
SoliDeo Gloria!

SZMNY
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Amikor pedig böjtöltök…
„Amikor pedig böjtöltök, ne nézzetek komo-
ran, mint a képmutatók, akik eltorzítják ar-
cukat, hogy lássák az emberek böjtölésüket.” 
Mt 6,16
A böjt fogalmát sokat és sokféleképpen 
magyarázták már. Gyakorlati hasznát és az 
emberi testre gyakorolt pozitív hatását sem 
vitathatjuk. Idén, március 6-án vasárnap 
kezdődik a böjti időszak, amivel készü-
lünk Krisztus feltámadásának ünneplésére. 
Minden évben gondolkodom rajta, hogy 
hogyan tölthetném el ezt a különleges idő-
szakot úgy, hogy még közelebb kerüljek 
Krisztushoz. Nagyon hálás vagyok, hogy 
mi reformátusok szabadok vagyunk abban, 
hogy hogyan, miben tartunk böjtöt. Arra is 
van szabadságunk, hogy ne böjtöljünk egy-
általán. Ám, mégis hitünk, kegyességünk 
része ez is sőt, Jézus a hegyi beszédben egy 
sorban említi a böjtöt az adakozással és az 
imádsággal. (Mt 6, 1-18) Az idei böjtben a 
Máté evangéliumának erre vonatkozó ré-
szében szeretnék elmélyülni. Minden nap 
elolvasok és megtanulok szó szerint egy 
részt a Máté evangéliumának 6. részéből 
és kérem Istent, hogy szóljon hozzám az Ő 
Igéje által.

Mt. 6,1 „Vigyázzatok: a kegyességeteket ne 
az emberek előtt gyakoroljátok, hogy lássa-
nak titeket, mert így nem kaptok jutalmat 
mennyei Atyátoktól.”
Mt. 6,2 Amikor tehát adományt adsz, ne 
kürtöltess magad előtt, ahogyan a képmu-
tatók teszik a zsinagógákban és az utcákon, 
hogy dicsérjék őket az emberek. Bizony, 
mondom néktek: megkapták jutalmukat.
Mt. 6,3 Te pedig amikor adományt adsz, ne 
tudja a bal kezed, mit tesz a jobb,
Mt. 6,4 hogy adakozásod titokban történ-
jék; a te Atyád pedig, aki látja, ami titokban 
történik, megfizet neked.”

Mt. 6,5 „Amikor imádkoztok, ne legyetek 
olyanok, mint a képmutatók, akik szeret-
nek a zsinagógákban és az utcasarkokon 
megállva imádkozni, hogy lássák őket az 
emberek. Bizony, mondom néktek: meg-
kapták jutalmukat.
Mt. 6,6 Te pedig amikor imádkozol, menj 
be a belső szobádba, és ajtódat bezárva 
imádkozzál Atyádhoz titokban; Atyád pe-
dig, aki látja, amit titokban teszel, megfizet 
neked.”
Mt. 6,7 „Amikor pedig imádkoztok, ne 
szaporítsátok a szót, mint a pogányok, akik 
azt gondolják, hogy bőbeszédűségükért 
hallgattatnak meg.
Mt. 6,8 Ne legyetek tehát hozzájuk hason-
lók, mert tudja a ti Atyátok, mire van szük-
ségetek, mielőtt még kérnétek tőle.”
Mt. 6,9 „Ti tehát így imádkozzatok: Mi 
Atyánk, aki a mennyekben vagy, szentel-
tessék meg a te neved,
Mt. 6,10 jöjjön el a te országod, legyen meg 
a te akaratod, amint a mennyben, úgy a föl-
dön is;
Mt. 6,11 mindennapi kenyerünket add meg 
nekünk ma,
Mt. 6,12 és bocsásd meg vétkeinket, mi-
képpen mi is megbocsátunk az ellenünk 
vétkezőknek;
Mt. 6,13 és ne vigy minket kísértésbe, de 
szabadíts meg a gonosztól; mert tied az or-
szág, a hatalom és a dicsőség mindörökké. 
Ámen.”
Mt. 6,14 „Mert, ha az embereknek meg-
bocsátjátok vétkeiket, nektek is megbocsát 
mennyei Atyátok.”
Mt. 6,15 Ha pedig nem bocsátotok meg az 
embereknek, Atyátok sem bocsátja meg a 
ti vétkeiteket.”
Mt. 6,16 „Amikor pedig böjtöltök, ne néz-
zetek komoran, mint a képmutatók, akik 
eltorzítják arcukat, hogy lássák az embe-
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rek böjtölésüket. Bizony, mondom néktek: 
megkapták jutalmukat.”
Mt. 6,17 Amikor pedig te böjtölsz, kend 
meg a fejedet, és mosd meg az arcodat,
Mt. 6,18 hogy böjtölésedet ne az embe-
rek lássák, hanem Atyád, aki rejtve van; 
és Atyád, aki látja, ami titokban történik, 
megfizet neked.”
Mt. 6,19 „Ne gyűjtsetek magatoknak kin-
cseket a földön, ahol a moly és a rozsda 
megemészti, és ahol a tolvajok kiássák és 
ellopják, 
Mt. 6,20 hanem gyűjtsetek magatoknak 
kincseket a mennyben, ahol sem a moly, 
sem a rozsda nem emészti meg, és ahol a 
tolvajok sem ássák ki, és nem lopják el.”
Mt. 6,21 „Mert ahol a kincsed van, ott lesz 
a szíved is.”
Mt. 6,22 „A test lámpása a szem. Ezért, ha a 
szemed tiszta, az egész tested világos lesz.”
Mt. 6,23 „Ha pedig a szemed gonosz, az 
egész tested sötét lesz. Ha tehát a benned 
lévő világosság sötétség, milyen nagy akkor 
a sötétség!”
Mt. 6,24 „Senki sem szolgálhat két úrnak, 
mert vagy az egyiket gyűlöli, és a másikat 
szereti, vagy az egyikhez ragaszkodik, és a 
másikat megveti: nem szolgálhattok Isten-
nek és a mammonnak.”
Mt. 6,25 „Ezért mondom nektek: ne ag-
gódjatok életetekért, hogy mit egyetek, és 
mit igyatok, se testetekért, hogy mivel ru-
házkodjatok. Nem több-e az élet a táplálék-
nál, és a test a ruházatnál?”
Mt. 6,26 „Nézzétek meg az égi madarakat: 
nem vetnek, nem is aratnak, csűrbe sem 
takarnak, és mennyei Atyátok eltartja őket. 
Nem vagytok-e ti sokkal értékesebbek ná-
luk?”
Mt. 6,27 „Aggódásával pedig ki tudná kö-
zületek meghosszabbítani életét csak egy 
arasznyival is?”
Mt. 6,28 „Mit aggódtok a ruházatért is? Fi-

gyeljétek meg a mezei liliomokat, hogyan 
növekednek: nem fáradoznak, és nem fon-
nak,
Mt. 6,29 de mondom nektek, hogy Sala-
mon teljes dicsőségében sem öltözködött 
úgy, mint ezek közül akár csak egy is.”
Mt. 6,30 „Ha pedig a mező füvét, amely ma 
van, és holnap a kemencébe vetik, így öl-
tözteti az Isten, nem sokkal inkább titeket, 
kicsinyhitűek?”
Mt. 6,31 „Ne aggódjatok tehát, és ne mond-
játok: Mit együnk? - vagy: Mit igyunk? - 
vagy: Mit öltsünk magunkra?”
Mt. 6,32 „Mindezt a pogányok kérdezge-
tik; a ti mennyei Atyátok pedig tudja, hogy 
szükségetek van minderre.”
Mt. 6,33 „De keressétek először az ő orszá-
gát és igazságát, és ezek is mind ráadásul 
megadatnak nektek.”
Mt. 6,34 „Ne aggódjatok tehát a holnapért, 
mert a holnap majd aggódik magáért: elég 
minden napnak a maga baja.”

A gyermekek közötti szolgálatom során 
sokszor megtapasztaltam már, hogy mi-
lyen hasznos a lelkünknek, ha Isten Igéjét, 
vagy annak részleteit szó szerint megtanul-
juk. Segít bennünket a bizonyságtételben, 
mert a Szent lélek eszünkbe juttatja az Igét, 
amikor a legnagyobb szükségünk van rá. 

Jó tanulást és áldott böjti időszakot 
kívánokszeretettel: 

Lakatosné Hegedűs Judit
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GYERMEKOLDAL

Kedves Gyerekek! 
Talán sokszor halljátok mostanában azt a 
kifejezést, hogy böjt. Nem csoda, hisz böjti 
időszakba lépünk a napokban. A húsvét, 
azaz Jézus Krisztus halálának és feltáma-
dásának ünnepét megelőző 40 napot, böjti 
időszaknak nevezzük. Miért? Miután Ke-
resztelő János megkeresztelte az Úr Jézus 
Krisztust a Jordán folyóban, azt olvassuk a 
Máté evangéliumának 4. fejezetében, hogy 
a Lélek kivitte Jézust a pusztába. Miért 
ment Jézus oda? Kivel akart ott találkozni? 
Igen, jól gondolod. Az Atya Istennel szere-
tett volna ott időt tölteni, vele beszélgetni, 
imádkozni. Készült Jézus arra a szolgálatra, 
feladatra, amiért eljött erre a földre. Jézus 
eddig a mennyben élt, aztán azt olvassuk a 
Bibliában, hogy kisbabaként megszületett, 
felnőtt és azt a feladatot készült elvégezni, 
amit az Ő Atyja bízott rá. Amikor kiment 
a pusztába, nem evett és nem ivott semmit. 
Ezt úgy is mondhatjuk, hogy Jézus böjtölt. 
Azért böjtölt, mert szerette volna megerő-
síteni a kapcsolatát az Atyával. A böjt azt 
jelenti, hogy tartózkodni valamitől. Lelki 
értelemben lemondunk valamiről, hogy 
Istennel erősítsük a kapcsolatunkat. Ilyen-
kor Isten felé fordulunk a gondolatainkkal 
és a szívünkkel is.Imádkozunk, Bibliát ol-
vasunk, éneklünk. Ha lemondasz valami-
ről, ami neked örömet okoz, hogy Istennel 
több időt tölthess, akkor Isten, ennek na-
gyon fog örülni, mert ha valakit szeretünk, 
akkor szeretnénk őt egyre jobban megis-
merni.Beszélgetünk vele, hogy minél töb-
bet megtudjunk róla. Istennel imádságban 
beszélgethetünk, elmondhatjuk neki, ami 
a szívünkben van, Isten pedig az Ő Igéjén 
keresztül válaszol nekünk, mert amikor a 

Bibliát olvasod, hallhatod Isten válaszát. 
Könnyebben megjegyezheted mi is a Böjt, 
ha a kezdőbetűivel egy -egy szót alkotunk.

B bizalommal
Ö örömmel
 J Jézussal
T Találkozni

Látod, így is lehet böjtölni, bizalommal és 
örömmel. Tiszta szívemből kívánok ne-
ked nagyon áldott Jézus Krisztussal töltött 
2022-es böjti időszakot!

Adj hálát és imádkozz
Vedd elő a karácsonykor használt fény-
füzért és formálj belőle egy keresztet. Ké-
szíts elő 40 db öntapadós jegyzetkártyát 
és a böjt minden napján írj egy hálaadást 
és egy imatémát a kártyára és ragaszd fel 
a keresztre, majd imádkozz! Áldott böjti 
elcsendesedést kívánok neked! 



Révész Szilvia: Az igazság szabaddá tesz
Napi bibliaolvasásunk áldott kiegészítője lehet Révész Szilvia 2021-ben 
megjelent napi áhítatos könyve. Találkozhatunk benne az írónő saját 
életéből vett személyes bizonyságtételeivel, mély hitbéli megtapaszta-
lásait pedig applikációként kínálja az olvasó számára. Isten szava életre 
hív, bűnlátást és bűnvallást munkál az életünkben, általa átélhetjük, 
hogy aki személyesen megismeri az igazságot, azaz Jézus Krisztust, az 
valóságosan szabaddá lesz, mert egyedül Jézus az, aki szabaddá tehet 
bennünket és egyedül Ő képes megszabadítani minket a bűn hatalmá-
ból. 

Könyvajánló

BIBLIA NEKED 
A BIBLIA Isten szava, és személyesen NEKED szól. Milyen nagy dolog, 
ha lehet valakinek saját Bibliája. Az csak ráadás, hogy ez a verzió, most 
egy fiatalosabb változat, ugyanis fiatalok közreműködésével jött létre. A 
teljes Szentírási szöveg mellett bibliai témákat feldolgozó videólinkek, in-
teraktív, elmélyülést segítő feladatok, jegyzeteléshez használható felületek 
és minden bibliai könyv elején egy egyoldalas bevezetés segíti az elmélyü-
lést Isten Igéjében. Egy életre szóló, életet átváltoztató ajándék lehet egy 
Biblia. Akár ez is. 

 FOLTI – Mese a megbocsátásról és a kegyelemről
Nemrég ismerkedtem meg Foltival, aki egy olyan kisfiú, akinek egész 
testét foltok borítják, sőt abban a királyságban, ahol ő él minden ember 
teste foltos, mert ahányszor csak rosszat tesz vagy gondol valaki, egy 
újabb folt jelenik meg a bőrén és sehogy sem tudnak szabadulni. A tör-
ténet mai gyermekeknek íródott példázat és milyen jó, hogy megszüle-
tett ez a könyv Andy Addis gondolatai nyomán, hiszen nagyon jó alap 
egy szülő- gyermek beszélgetéshez, amikor olyan bibliai igazságokat kell 
megtanítanunk és elmagyaráznunk gyermekeinknek, mint bűn, bűnbo-
csánat és kegyelem. Kiváló segítség az evangélizálásában. 

Lakatosné Hegedűs Judit

György Antal: Szívemet hozzád emelem Uram 
Néhányan kérdezték a gyülekezetben, hogy létezik-e olyan könyv, ami-
ben gyermekimádságok vannak összegyűjtve és segítséget jelenthet akár 
egy szülőnek, akár egy nagyszülőnek is az otthoni katechézisben. György 
Antal: Szívemet hozzá emelem Uram c. könyvében számos ima, ének, tör-
ténet segít abban, hogy a ránk bízott gyermekeknek megmutassuk az örök 
élet felé vezető utat. Szeretettel ajánlom ezt a könyvet, bár jól lehet már 
csak antikváriumban beszerezhető könyv, de ha ráakadunk nem érdemes 
otthagyni. 
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Házasságkötésükre Isten áldását kérték:
Tolvaj Gábor és Győri Mária, Kozma Sándor Imre és Nyitrai Julianna. 

Áldásokban gazdag családi életet kívánunk!

A vigasztalás Igéjét hirdettük:
Répási János (46), Hodos Józsefné Nagy Róza (72), Motocz Margaréta (78), 
Nagy Péter (74), Rápolthy Jenő (85), Oláh Mihályné Németi Magdolna (84), 

Módis Sándorné Szakál Julianna (83), Szatmári Lászlóné Vilmányi Mária Irma (80), 
Tatár Róza Judit (89), Katona Lajos (87) és Soltész Szabolcs (44) 

elhunyt testvérünk ravatalánál.
A feltámadás és örök élet bizonyosságával kívánunk vigasztalást!

Anyakönyvi adatok
2021. december 16. – 2022. február 28.

9. NYÁRI GYERMEKHÉT 
A CSAPÓKERTI GYÜLEKEZETBEN 

Kedves Szülők, Gyermekek, Családok! 
Szeretettel várjuk a gyermekeket júliusban gyülekezetünk 

„DOKTOR” TÁBOR - Ki lehet az orvosok orvosa? - című gyermektáborába!  

Időpont:  2022. július 4 -10-ig (hétfőtől-vasárnapig) 
5 – 14 éves korig várjuk a jelentkezéseket. 

Helyszín:  Debrecen-Csapókerti Református Gyülekezet 
(Debrecen, Mátyás király utca 23/b.) 

A programokról és a táborral kapcsolatos további információkról 
a későbbiekben adunk tájékoztatást.

Ami vár rád:
Az emberi testfelépítésének megismerése mellett megtudhatod, 

ki az, aki megalkotott téged és naponként gondot visel rólad.

 „Nem az egészségeseknek van szükségük orvosra, hanem a betegeknek; 
nem azért jöttem, hogy az igazakat hívjam, hanem hogy a bűnösöket.” Mk 2,17

Ezen a héten a sok-sok barát mellett találkozhatsz 
az Áldott Orvossal, Jézus Krisztussal! Gyere el, nagyon várunk!



Vasárnap 9.30-tól imaközösség
  az istentisztelet áldásáért a gyülekezeti házban
  9.45-től énektanítás a templomban
  10.00 órától istentisztelet a templomban
  Az istentisztelettel párhuzamosan vasárnapi óvoda és iskola
  15.00 órától istentisztelet Domboson
  17.30 órától imaóra a gyülekezeti házban

Kedd  17.30 órától bibliaóra

Szerda 10.00-tól Baba-mama kör
  10.30-tól bibliaóra az Idősek Napközi Otthonában
  15.00 órától bibliaóra Domboson
  17.30 órától minden hónap első szerda estéjén
  presbiteri bibliaóra

Csütörtök 14.00 órától Tevékeny Kezek Szeretetkör
  17.00 órától konfirmáció előkészítő felnőtteknek
  18.00 órától kéthetente felnőttként konfirmáltak bibliaköre

Péntek 16.00 órától konfirmáció előkészítő gyermekeknek
  17.00 órától ifjúsági alkalom

ÁLLANDÓ gyülekezeti alkalmaink

Kiadja a Csapókerti Református Egyházközség Presbitériuma
4033 Debrecen, Mátyás király u. 23/B • Telefon: (52) 448-601
E-mail: refcsapokert@gmail.com • web: csapokert.reformatus.hu
Bankszámlaszám: 11738008-20716422
Megjelenik: kéthavonta • Példányszám: 300 
Nyomás, tördelés: Litográfia Nyomda, Debrecen

Kiadja a Csapókerti Református Egyházközség Presbitériuma
4033 Debrecen, Mátyás király u. 23/B • Telefon: (52) 448-601
E-mail: refcsapokert@gmail.com • web: csapokert.reformatus.hu
Bankszámlaszám: 11738008-20716422
Megjelenik: kéthavonta • Példányszám: 300 
Nyomás, tördelés: Litográfia Nyomda, Debrecen


