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          ÜZENET

Jézus megjelenik

„Miután a hét első napjának reggelén 
feltámadt, először a magdalai Máriá-
nak jelent meg, akiből hét ördögöt űzött 
ki. Ő elment, és megvitte a hírt azoknak, 
akik ővele voltak, akik gyászoltak és sír-
tak. Amikor ezek meghallották, hogy ő 
él, és hogy Mária látta, nem hittek neki. 
Azután más alakban jelent meg közülük 
kettőnek útközben, amikor vidékre men-
tek. Ezek is elmentek, és megvitték a hírt 
a többieknek, de nekik sem hittek.” (Mk 
16,9-13)

Isten kegyelméből a járvány miatti szü-
net után mind adventben, mind böjtben 
megtarthattuk a 60 év feletti korosztály 
számára az úrvacsorai, valamint az arra 
előkészítő alkalmainkat. Mint mindig, 
most is vendégeket hívtam. Március 
25-én, pénteken Földesiné Kántor Má-
ria lelkésznő Hernádnémetiből érkezve 
hirdette közöttünk az igét határozottan 
és jól érthetően, hallhatóan. Nagy öröm-
mel vették az idősebb, hallásukban rest-
ülők, hogy minden szót kiválóan értet-
tek. Ez pedig nagyon fontos, hiszen a hit 
hallásból van, a hallás pedig Isten igéje 
által (Rm 10,17).

A következő napon Zofóniás köny-
ve 3. része alapján szólt a bűnbánatra 
hívó üzenet Kocsis Sándor, a Sárospa-
taki Református Teológiai Akadémia 
szeniorának szolgálata nyomán. Kárpát-
aljai lévén kértük, hogy az igehirdetés 

után szóljon néhány szót a tapasztalatai-
ról is, hiszen több alkalommal segédke-
zett a határnál a rászorulók között akár 
nyelvtudásával is.

Az úrvacsoravétel alkalmával Mol-
nár Ferenc gesztelyi lelkipásztor szol-
gált közöttünk Zákeus története alapján. 
A mintegy 60 fős gyülekezet örömmel 
vette a hirdetett igét. Jó volt hallani, 
hogy milyen fontos volt ott, akkor Jézus 
megjelenése. Hiszen Jézus nem vádas-
kodott, nem kiabált, mikor megjelent, 
noha lett volna oka és joga is. Zákeus 
ugyanis egy igazán megvetett ember 
volt, aki a rómaiaknak úgymond elad-
ta magát azáltal, hogy vállalta: beszedi 
nekik az elvárt adót. Már ezért a legna-
gyobb árulónak tartották zsidó honfitár-
sai. Ugyanakkor kiderül a történetből az 
is, hogy Zákeus, mint a többi vámszedő 
társa, sokkal több adót szedett be, mint 
amit a rómaiak megköveteltek. Így tet-
tek szert nagy gazdagságra, de így lettek 
lélekben koldusokká.

Jézus, amikor arra járt és meglátta 
Zákeust a fa tetején, azonnal szólt neki, 
hogy nála fog vacsorázni. – A közös ét-
kezés, a vendégül látás és a vendéglátás 
elfogadása a másik ember elfogadását is 
jelentette. Éppen ezért sokan meg is bot-
ránkoztak, amikor Jézus ilyeneket tett. 
Szemére vetették, hogy bűnös emberhez 
megy be. Jézust azonban ez nem érde-
kelte: tette, ami helyes. Irgalmas volt 
mindenkihez, aki kegyelemre, bűnbo-
csánatra vágyott.

A nagytiszteletű úr igehirdetése kap-
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csán elgondolkodtam azon, hogy ami-
kor megjelent, a házat betöltötte Jézus 
jelenléte. Nem szidta, nem feddette Jé-
zus Zákeust. Jézusnak elég volt megje-
lennie és a jelenléte lenyűgözte a jelen-
lévőket. Zákeus átélte Jézus szentségét, 
tökéletességét, és teljesen letaglózta, 
hogy ez a szentség, tökéletesség és ha-
talom nem ellene van jelen, nem gyűlöli 
őt, hanem szeretettel lép be hozzá. Jézus 
és az Ő szeretete pedig az egész házat 
betölti. Mint amikor reggel lefőzzük a 
kávét és pár perc múlva az egész házban 
érezni lehet az illatát. De Jézus Krisztus 
jelenléte nem egy kedves, kellemes ta-
pasztalat, hanem erő, békesség, vigasz-
talás: olyan dolgok, 
amikre az ember úgy 
vágyik, hogy nagyon 
sokáig meg sem tud-
ja fogalmazni, hogy 
erre volt egész életé-
ben szüksége.

Mire az újság 
megjelenik, a Keresztkérdések kurzus 
véget ér. Olyan jó, amikor látjuk, hogy 
Jézus megjelenik így valakinek az életé-
ben és egyre nagyobb és nagyobb részt 
tölt ki, míg végül teljesen betölti őt. 
Amikor nem kötelesség, muszáj temp-
lomba menni vasárnap, hanem olyan 
szükséges, mint a lélegzetvétel. Amikor 
imádkozni nem illik, hanem lehetetlen 
nélküle lenni. Mert Jézusra van az em-
bernek szüksége.

Húsvétkor is megjelent Jézus az em-
bereknek. Előbb az asszonyoknak, majd 
a tanítványoknak. Először mindenki 
megdöbbent, mert nem tudtak mit kez-

deni a halál utáni élettel, a feltámadás-
sal, hiába ígérte ezt Jézus több alkalom-
mal is. A megdöbbenést azonban rögtön 
követte az öröm, a boldogság. Hiszen 
milyen öröm az, hogy Jézus él. – Talán 
a tanítványoknak eszükbe jutott, amit 
Jézus korábban mondott: „Még egy kis 
idő, és a világ többé nem lát engem, de 
ti megláttok, mert én élek, és ti is élni 
fogtok.” (Jn 14,19). Jézus feltámadása, 
megjelenése nem csak hatalmas öröm, 
hogy él, hogy feltámadt, hogy újra lát-
juk, hanem ígéret, biztosíték is, hogy 
Vele együtt minket is feltámaszt majd 
az Atya.

Ez olyan öröm, olyan vigasztalás, 
ami betölti az ember 
egész életét. Ebből a 
világból egyszer el 
kell ugyan mennünk, 
de tudjuk, hogy ha-
zamegyünk. Akinek 
az életében meg-
jelent a feltámadt 

Jézus Krisztus és úgy tudta érzékelni, 
úgy tudta hallgatni, mint Zákeus, annak 
az életét ugyanúgy betölti az Úr, mint 
a Zákeusét. Letaglóz annak az öröme, 
csodája, hogy a mindenható, mindenek-
felett való dicsőséges és felséges Isten 
jött közénk az Ő személyében, de nem a 
kárunkra, pusztításunkra, ahogy megér-
demelnénk, hanem szeretetével érkezik.

Jézus szeretne ezen az ünnepen a ked-
ves Olvasó lakásában vacsorázni. Szí-
vesen betér abba a lakásba, otthonba is, 
ahol az az újság most éppen kézben van. 
Örömmel jelenik meg és akar békessé-
get, bűnbocsánatot adni. Persze ehhez 

„Jézus és az Ő szeretete 
pedig az egész házat betölti.” 
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kell, hogy keresse Őt az ember, mint 
ahogy Zákeus is vágyott Jézus után. De 
amikor az ember eljut oda, hogy neki 
nem jó az az élet, nem jó úgy az élet, 
ahogy zajlik, másra, szabadságra, sza-
bad és tiszta lelkiismeretre, békességre, 
bűnbocsánatra van szüksége, akkor Jé-
zus megjelenik.

Kívánom, hogy az újságunkkal együtt 
legyen megtapasztalható Jézus megjele-

nése: legyen élő találkozás a feltámadott 
Krisztussal a templomban, otthon, hogy 
az Ő öröme, ereje és békessége tölthesse 
be a kedves Olvasót és szeretteit!

Így kívánok áldott, békés, boldog 
húsvéti ünnepet, örvendezést!
 

Almási Ferenc
                                           lelkipásztor

Hírek óvodánk életéből

„Minden dolgotok szeretetben menjen 
végbe!” (1Kor 16,14)

Vidáman, és szorgalmas munkával tel-
nek a napok az óvodában. Januárban a 
nagycsoportosokkal színházban vol-
tunk, a Hamupipőke című előadást néz-
tük meg. Bár a vírus kicsit korlátozta a 
lehetőségeinket, de februárban megtar-
tottuk a farsangi mulatságot. Minden 
kisgyerek és felnőtt jelmezbe öltözött, 
és csoportonként folyt a buli. A felnőt-
tek nagyon sokat készültek, hogy a gye-
rekek jól érezzék magukat: játékokat 
szerveztek, előkészítették a hozzá szük-
séges eszközöket, díszítették az óvoda 
helyiségeit, a szülők pedig a finomsá-
gokról gondoskodtak, bőkezűségüket 
ezúton is köszönjük. Egészen ebédig állt 
a bál. Március 15-éről is megemlékez-
tünk. Egész héten ez volt a téma, tanul-
tunk verset, éneket, a gyerekek szintjén 
elmondtuk a történéseket, ismerkedtünk 
a jelképekkel. Pénteken pedig kezünk-

ben nemzeti színű zászlóval, tulipán-
nal, kokárdával – melyik csoport mit 
készített – elsétáltunk Petőfi és Kossuth 
szobrához, és a földbe szúrtuk, amit vit-
tünk. Igyekszünk hazafias érzelmeiket 
felébreszteni, hazaszeretetre nevelni 
őket. A szabadságharccal kapcsolatban 
felmerült a szomszédunkban zajló há-
ború témája is. Meglepően sokat tudnak 
a gyermekek, és foglalkoztatja is őket 
ez a dolog. Imádkoztunk a háború mi-
előbbi befejezéséért, az áldozatokért, a 
vezetőkért, bár tudjuk a Bibliából, hogy 
mindezeknek meg kell lennie.

Az iskola és az óvoda is a Magyar Re-
formátus Szeretetszolgálat gyűjtőpontja 
lett, ahonnan az összegyűjtött adomá-
nyokat a bajba jutottak megsegítésére 
szállították el. Nagyon sok adomány 
érkezett, ezúton is hálásan köszönjük! 
Közelről is átérezhetjük a háború miatti 
menekülés borzalmát, hiszen óvodánk-
nak kis vendége lett egy kárpátaljai kis-
fiú. Édesanyjával való beszélgetés során 
megtudtuk, hogy ott még nincsenek 
harcok, de jónak látták idejében eljönni. 
Szeretnének visszamenni, ha vége lesz 
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a háborúnak. Adja az Úr, hogy mielőbb 
megtehessék! Most az Ovikóstoló ren-
dezvényre készülünk, a járvány kicsit 
átírta ezt is, de annak is örülünk, hogy 
megtarthatjuk. A „bedolgozós” szom-
batra tettük, hogy minél kevesebb gyer-
mek legyen az óvodában. A honlapun-
kon keresztül regisztrálni kell, három 
időpont közül lehet választani. Egy idő-
pontban 15 gyermeket és szüleiket tud-
juk fogadni. Ebben az évben sok test-
vérgyermek is érkezik majd hozzánk, 
mivel ők már ismernek minket, ők nem 
jönnek majd a nyílt napra. A résztvevők 
megismerkedhetnek az óvodával, a szo-
kásainkkal, a kiscsoportot kezdő óvoda-
pedagógusokkal, lesz egy rövid áhítat, 
imádság. Várjuk már ezt az alkalmat is!

Végül egy kis vidámság: a nagy-
csoportos B kérdezi: „Óvó néni, te 
leszel a délutános?” „Igen, miért?” 
„Hát, csak meg akartam bizonyosodni 
a dologról.”Egy délután így szóltam 
a gyerekekhez: „El kell mennem, ezért 
most a Halacska csoportba mentek 
játszani.” „Hová mész?” -kérdezték. 
„Orvosi vizsgálatra, mint ti is az ötéves 
vizsgálatra.” G megszólalt: „Ha nem 
vagy elég ügyes, akkor nem lehetsz öt-
éves?” M a nagycsoportból így nyilat-
kozott a karácsony örömeiről: „Azért 
jó a karácsony, mert összejön a család, 
együtt vagyunk az asztalnál, ajándékot 
osztogatnak, és lehet a Molnár Csár-
dából Molnár tálat rendelni.” Egyszer 
az egyik csoport elsőnek ment ki az ud-
varra, senki nem volt még kint. A kis V 
meglepődött:” Hova lett mindenki?”

A közelgő feltámadás ünnepre min-

denkinek áldott készülést, elcsendese-
dést, örömet kívánunk szeretettel!

         Mészárosné Tóth Zsuzsanna

Ovikóstoló

 Mióta Janó megszületett tudtuk, 
hogy hova fog járni oviba, hiszen ez 
gyülekezeti tagként evidens: hogy 
is mehetne máshova, mint haza.

Hosszú hetek óta vártuk az ovikós-
tolót, megbeszéltük, hogy ezen a 
napon a szokásos program helyett, ami 
egyébként nagy kedvenc és elmarad-
hatatlan program (babaúszás), ezen 
a napon megnézzük az ovit, ahová 
szeptembertől járni fog. Nagyon várta, 
már saját maga mondta büszkén min-
denkinek, hogy megyünk az ovikós-
tolóra. Megreggeliztünk, majd mikor 
megette, leszállt a székről és mondta, 
hogy mehetünk megkóstolni az ovit.

Mikor odaértünk, mindenki nagy sze-
retettel fogadott minket és a többi szülőt 
és leendő kis ovist egyaránt. Nekünk 
gyülekezeti tagként olyan volt, mint 
mikor hazaérkezünk: csupa ismerős 
arc, kedves mosoly. A tornaszobában 
Gabi néni gitározott, a gyerekek közül 
többen is ismerték már az éneket, ami 
a kicsi katicabogárról szól, jó volt hal-
lani a gyerekek énekét. Gabi néni egy 
paraván segítségével egy mini hittanórát 
tartott a kicsiknek, ahol felnőtt-gyerek 
egyaránt megérthette azt, hogy itt jó 
helyen lesz a csemete, meg fogja kapni 
azt a gondoskodást, ami egy keresztyén 
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óvodában a legfontosabb alappillér: a 
Krisztusi szeretettel megismerkedhet, 
öntözve lesz, és mint egy kis mustár-
mag, hatalmas fává növekedhet majd.

Bejártuk az egész ovit, minden szoba 
otthonosan van berendezve, a gondos-
an előkészített rágcsálnivaló jólesett a 
gyerekeknek, játszhattak, ismerked-
hettek a tereppel. Még ajándék virág-
magokat is kaptunk egy kedves kis 
saját készítésű papírtulipánba rejtve, 
amit mindenképpen el fogunk ültetni.

Gyülekezeti tagként végig egy olyan 
jóleső érzés töltött el, hogy mi itt itthon 
vagyunk, ez nekünk jóval több, mint 
egy intézmény, ahol a gyerek majd eltölt 
pár évet. Nekem ez az otthonom, itt dol-
goznak a barátaim, akiket már jóval Janó 
születése előtt is szerettem, és ha majd 
az ovis éveknek vége lesz, akkor sem ér 
véget a kapcsolat, hiszen akkor is mind-
en héten találkozunk a templomban és a 
bibliakörökön, gyülekezeti alkalmakon.

Eddig is jó volt látni, hogy mennyire 
odaadó munka zajlik az oviban, lelkesítő, 
hogy a pedagógusok nemcsak egy mun-
kahelyként tekintenek az ovira, hanem 
mindenki hivatásaként odaadással neveli 
a rábízott gyerekeket a nekik megfelelő 
módon. Várjuk, hogy szeptembertől 
ennek aktív részesévé válhassunk.

Bányainé Rónai Tímea
                                 gyülekezeti tag

Mindennek rendelt ideje van, 
és ideje van az ég alatt minden 

akaratnak. (Préd 3,1)

Hálával a szívünkben kezdtük meg a 
2021/22-es tanév második félévét. Mi-
ért a hála? Évekkel ezelőtt még semmit 
nem jelentett számunkra a kifejezés: 
„jelenléti oktatás”. Az elmúlt hónapok-
ban szinte sóhajként szállt fel a taná-
riban: „Csak húzzuk ki…csak online 
ne legyen!...legalább a szorzótáblát 
hagy kezdjem el …jaj csak legalább a 
tízesátlépést!”

Biztosan jól fohászkodtunk, mert az 
online oktatás bevezetésére nem került 
sor, és a második félévet már szinte úgy 
kezdtük el, mint egy „normális” tanévet. 
Mindannyian úgy éreztük, a félévi bizo-
nyítvány osztás után az iskolában, mint-
ha felgyorsultak volna az események. A 
181 tanítási napból a mai napon már a 
124. napot tartottuk meg! Ez egy harma-
dik osztályos matematika órán szöveges 
feladatként az alábbi módon jelenne 
meg: Ha a tanév 181 napból áll, és ma 
a 124. napot tartottuk meg, hány napot 
kell még iskolába járni? Írjuk le szám-
adatokkal!

181-124=57. Válasz: 57 napot kell 
még iskolába járni. Egy harmadik osztá-
lyos tanuló már ki tudja számolni, hogy 
év végéig hány nap van még hátra. Ne-
künk, pedagógusoknak az a feladatunk, 
hogy ezt az 57 napot olyan tartalommal 
töltsük meg, hogy a gyerekek az isko-
lában eltöltött napokat örömmel éljék 
meg. Ezért igyekszünk az oktatás mel-
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lett az egyéb közösségi rendezvények, 
versenyek minél szélesebb skáláját 
nyújtani nekik. Hogy mennyire sikerült, 
arra álljon itt néhány példa az elmúlt pár 
hónap rendezvényeiből:

„…és ideje a nevetésnek” - Február-
ban a Farsangra készült minden gyerek. 
Az iskolát, az aulát, az osztályokat szí-
nes lampionokba, díszekbe öltöztettük. 
A vidám hangulathoz hozzájárult, hogy 
a pedagógusok is beöltöztek a gyerekek 
kedvéért, ezzel fokozva a karneváli han-
gulatot. Természetesen a hagyományok 
ápolására is hangsúlyt fektettünk: a far-
sangi fánk fogyasztása, a hagyományőr-
ző farsangi énekek éneklése elmaradha-
tatlan része volt a napnak.

„és ideje a kövek egybegyűjtésének” 
Március elején került sor a Zrínyi ma-
tematika verseny 2. fordulójára, melyen 
iskolánkból nagyon sok tehetséges tanu-
ló vett részt, nagyon jó eredményekkel.

„és ideje az építésnek” E hónap má-
sodik hetében rendeztük meg a Jókai 
napokat. Minden évfolyam a saját élet-
korának megfelelő játékos feladatokon 
keresztül ismerkedett meg a forradalom 
és szabadságharc nagy alakjaival, külö-
nösen Jókai Mór életével. A házi verse-
nyek megrendezésére is ebben az idő-

szakban került sor. A tanulók különböző 
tantárgyi vetélkedőkön mérhették össze 
tudásukat. Az alsó tagozatos tanulók 
anyanyelvi, olvasás, szépírás, valamint 
matematika versenyen vettek részt. A 
legsikeresebb tanulókat oklevéllel, cso-
kival jutalmaztuk.

„ideje a megőrzésnek” A mindenna-
pi nevelés-oktatás mellett nagy hang-
súlyt fektetünk arra, hogy a nemzeti 
ünnepeket is méltóképpen ünnepeljük 
a tanulókkal. A Nemzeti ünnepet az 
egyenruha viselésével tiszteltük meg, 
összetartozásunkat a kokárda kitűzésé-
vel fejeztük ki.

„ideje az ültetésnek” A leendő el-
sősök számára rendhagyó módon, a 
járványügyi helyzetre való tekintet-
tel egy szombati napon került sor a 
Sulikóstolóra, vagyis arra, hogy bete-
kintést nyerjenek az iskola életébe, részt 
vegyenek a foglalkozásokon, amit a 
leendő tanító nénik tartottak. A szülők 
tájékoztatást kaptak az iskola életéről, 
képzési kínálatunkról, a nevelési-okta-
tási sajátságunkról, személyi és tárgyi 
feltételekről, hitéletünkről.

Március közepén (16-17-18-án) 3 na-
pon keresztül az iskolánkba jelentkezett 
gyermekekkel és szüleikkel személyes 
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         HÁZUNK TÁJÁN

elbeszélgetés zajlott, ahol a 3 tervezett 
1. osztály tanulóit próbáltuk kiválaszta-
ni.

A tavasz a mindenkori 4., 6. és 8.  év-
folyamos tanulók életében meghatározó 
időszak. Ebben az időben kell a válasz-
tott középfokú intézményekben írásbe-
li és szóbeli felvételi vizsgát tenni. Az 
eredményekről a következő hetekben 
kapnak értesítést a jelentkezők, de ta-
pasztalataink és az iskolánkban folyó 

magas színvonalú szakmai munka biza-
kodással tölt el mindenkit.

A tanév végéig hátralévő időben is 
megfeszített munka vár ránk. Elkezdtük 
a nyári táborok szervezését, és készü-
lünk a 2022/2023-as tanévre.

                                                                              
Vadasné Joó Katalin 

                                         igazgató

„Mennyország Tourist”

 
Biztos vagyok benne, hogy sokan közü-
lünk már elkezdtek gondolkodni azon, 
hogy hova is menjenek nyaralni. Ter-
mészetesen, mindenkiben ott van a vágy 
egy kis környezetváltozásra, kilazításra. 
De nem azt követően alakul ki bennünk 
igazán az elvágyódás egyik vagy másik 
helyre, miután már jártunk ott, és van 
személyes tapasztalatunk? Meggyőző-
désem, hogy így van ez a csendeshetek 
esetén is. Amíg valaki nem járt egy 
ilyen alkalmon, nem tudhatja, hogy mire 
mond nemet. És ha valaki azt kérdezné, 
hogy felér-e egy tengerparti koktélo-
zással, csak visszakérdezni tudnék: Az, 

hogy Isten jelenlétében tölthetek inten-
zíven egy hetet? Nem ér fel vele. Sok-
kal többet ad. Olyan megtapasztaláso-
kat szerezhet az ember Istenről, ami egy 
életre nyomot hagy benne. Nem pusztán 
ismeretszerzésről van szó, hanem egy 
bensőséges kapcsolat kialakulásának le-
hetősége van egy-egy ilyen hétben.

Abban a reményben, hogy valaki szí-
vesen esélyt adna egy ilyen megtapasz-
talásnak, álljon itt néhány szervezet al-
kalmainak listája:

Bethánia CE Szövetség:

Tartalmas előadások, gondolatok 
megosztása, éneklés/ dicsőítés, szaba-
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don választható lelkigondozói beszélge-
tések keretén belül biztosítanak a szol-
gálattevők lehetőséget az elmélyülésre, 
növekedésre.
• július 04 – 09. /Hitmélyítő hét/ Haj-

dúszoboszló
• július 11 – 16. /Családos evange-

lizáló és hitmélyítő hét/ Hajdúszo-
boszló

• augusztus 03 – 07. /Ifjúsági találko-
zó, 12-18 év/ Piliscsaba

• augusztus 22 – 27. /Hitmélyítő hét / 
Piliscsaba

Fiúság Konferencia:

A konferencia a nevét az istenfiúság-
ról kapta, ami arra a tényre utal, hogy Is-
ten Jézus megváltó munkája által gyer-
mekévé (fiává/leányává) fogadott. Ez 
a tény, melyet hit által teszünk magun-
kévá, a keresztyén identitásunk alapja. 
A konferencia ezt a jó hírt és ennek az 
életünkre, kapcsolatainkra való hatását 
járja körül, és egyfajta útmutató a hitünk 
mindennapokban való megélésére néz-
ve. A konferencia előadásokból, áhíta-
tokból, bizonyságtételekből, kiscsopor-
tos és személyes beszélgetésekből áll.
• augusztus 14.-19, Érd

 Magyar Belmisszió

Küldetésük: a résztvevők 
lelkigondozásán túl egészséges keresz-
tyén életszemléletre segíteni, megerősí-
teni bibliai-teológiai ismereteikben, de 
legfőképpen abban, hogy keresztyénsé-
güket a hétköznap próbáiban gyakorolni, 

megélni tudják. A helyszín: Biatorbágy.

Női hetek:
• 05.23-05.27
• 06.13-06.17
• 07.04-07.08
• 09.05-09.09
• 11.07-11.11

Férfi hetek:
• 10.17-10.21
• 11.14-11.18

Házaspári hetek:
• 05.16-05.20
• 06.27-07.01
• 07.11-07.15
• 09.12-09.16

Bibliatanulmányozó hetek:
• 07.25-07.29 (20-40 évesek számá-

ra)
• 08.01-08.05
• 10.10-10.14
• 12.05-12.09

Ezeken felül, a Golgota Budapest 
honlapját is érdemes felkeresni, akik női 
hétvégéket szoktak tartani.

Ha valakinek van kérdése az alkal-
makkal kapcsolatban, szívesen segítek.

Kívánom mindenkinek, hogy merjen 
vállalkozni az újra. Nem fogja megbán-
ni.

Kovács Andrea 
                                       presbiter
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Keresztkérdések

Isten kegyelméből a 2021/2022-es 
Keresztkérdések kurzust már személyes 
jelenléttel tudtuk megtartani. Az októberi 
kezdések mindig kicsit izgatottan telnek. 
Vajon fognak-e jönni, hányan lesznek? 
Ezek a kérdések járnak az eszünkben, 
miközben szorgosan készülődünk a 
résztvevők fogadására. Terítünk, szend-
vicseket készítünk. 

Majd ahogy közeledik a hat óra 
megjelennek a kurzus után érdeklődők 
kicsit félve, kicsit feszengve. De ez a 
feszengés csakhamar elmúlik, és egy-
két alkalom után már nem érdeklődők, 
hanem aktív résztvevői, tagjai lesznek a 
kurzusnak. Nagy öröm azt látni, átélni, 
érezni, ahogy kinyílnak, megnyílnak 
a kurzus tagjai egy-egy téma felett, és 
megértik azt, hogy mi a célja a kur-
zusnak, mit kaptunk az Úrtól.Álljon 
itt néhány résztvevő gondolata is arról, 
hogy mit jelentettek neki az alkalmak.

Hitet próbára tevő események során 
kaptam meghívást a Keresztkérdések 
kurzusra. Járok az alkalmakra bízva ab-
ban, hogy választ kapok a kérdéseimre és 
megerősödőm hitemben miközben gyás-
zolok.  Márk evangéliumán keresztül 
megismerhettük Jézust, és ezáltal tanul-
hattunk magunkról és magáról az életről 
is. Kendőzetlenül beszéltünk bűnről és 
kegyelemről, mennyországról és pokol-
ról, múltról és jelenről, problémákról 
és megoldásokról. A beszélgetések al-
kalmával nem mindig értünk egyet, 
hiszen, ha az ember értetlenül áll dolgok 

előtt és takarja hitét a düh, idő kell a 
bibliai igazságok megértésére.  Hiszem, 
hogy ami megingott az megerősíthető, 
vagy ami elveszett az újra megtalál-
ható. A csoport rengeteget segít ebben. 
Köszönöm. (Kitti)

Tavaly kora ősszel beszélgettem 
tiszteletes úrral arról, hogy szeretnék a 
közösség teljes értékű tagja lenni, vala-
mint terveim közt szerepelt a konfirmá-
lás is.

Ő tanácsolta a csoportot. Nagyon 
nem bántam meg. Megvettem életem 
első Bibliáját, énekeskönyvét, amit 
azóta is gyakran lapozok. Nem gondol-
tam volna, hogy a Bibliában mennyi 
olyan értékes ige, gondolat van, ami a 
hétköznapi életben is visszaköszön. Jó 
a közösség, ami alkalomról-alkalomra 
jobban összekovácsolódik.

Andrea, Árpád, Péter és Ferenc 
segítenek értelmezni a nem egyértelmű 
igéket. Hálás vagyok, hogy megmutat-
ták/megmutatják az utat, amin már ré-
gen el kellett volna indulnom.

Köszönöm nekik és a csoport minden 
tagjának, hogy megismertem őket, s ha 
valaki csak kicsit is nyitott arra, hogy 
változtasson az életén /mint mi/ bátran 
ajánlom, nem fogja megbánni! (Ferenc)

A „ Keresztkérdések” kurzus nar-
ratívája az Istenhez való megérkezés-
nek. Aki Jézust akarja követni, az jó 
helyre érkezett: a szerzett ismeretek 
elvezetnek bennünket az origóhoz. Az 
itt megtapasztalt lelki ölelésben az isteni 
szeretet frissessége érezhető. Lelkipász-
torunk és a presbiterek alkalomról alka-
lomra terített asztallal várnak, s amivel 
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kínálnak az egyszerre finom és tápláló: 
az étel, az ima, a bibliai igék, az em-
beri történetek. S az idő előrehaladtával 
az ima egyre testesebb és zamatosabb 
lesz, megszédít, akár a jó bor. Általa 
változunk, formálódunk.  Lelkünkben 
viaskodó nemes és gonosz farkas közül 
a hit ismerete által a nemeset tápláljuk, 
győzelemre vezetve azt.”(Nikoletta)

Hálás vagyok az Égnek, hogy részt 
vehettem ezen a kurzuson.  Számtalan 
fordításban olvasható a Biblia (héber, 
latin, görög stb...) az ember mégis a saját 
nyelvére fordítja. Mit is értek ez alatt? 
Az olvasottak értelmezését. Lelkész 
úr magyarázatával kiegészült mindaz 
a tudás, ami eddig bennem élt. Megé-
rtettem, hogy Jézus szenvedése értem/
értünk történt. Ennek felelősségével 
kell és érdemes élni. Mindazok számára 
ajánlom ezt a kurzust, akik hozzám ha-
sonlóan csak hiszik, de igazából nem 
értik Isten igéjét.

„Életem ott van Isten tenyerén
azért nem félek én.
Bármi fáj nekem, mosolyog a szemem.
Száz jajszó között is bízom vakon,
hitem fel nem adom.
Rám törhet vadul ezer baj, veszély,
Isten így szól: Ne félj!
Miért is? Mitől is félhetnék én?

 az Isten tenyerén!”  (Noémi)

 
Bányai Péter 

                                          presbiter 

Házasság heti alkalmon vettünk 
részt Trizsben

 
Szegedi Csaba, Trizsben szolgáló lel-

kipásztor február végén a házasság hete 
alkalmából hívta meg gyülekezetünk 
lelkészét vendégszolgálatra. Almási 
tiszteletes úr pedig minket kért fel a 
trizsi bizonyságtételre. Munkahelyi el-
foglaltságok miatt nem tudtuk biztosan, 
hogy sikerül-e eleget tennünk a felkérés-
nek, de végül elhárultak az ebbéli akadá-
lyok. Mivel lelkipásztorunk éppen eb-
ben az időszakban betegedett meg, ezért 
feleségemmel, Katival kettesben utaz-
tunk el erre a szolgálatra. Bizonyság-
tételünket az Énekek éneke 8. részének 
6. verse alapján íródott dallal kezdtük, 
melynek a címe: “Tegyél engem pecsé-
tnek, tegyél a karodra”. Az apropót az 
adta ehhez az énekhez, hogy az esküvői 
meghívónkon is szerepelt ez az ige, 
amelynek az üzenetében nagy hang-
súlyt kap az elköteleződés. A házasság 
egy szövetségkötés, ami nagyszerű, ha 
lángoló szerelemmel indul. Az Úrral 
való szövetség kötésünk is általában lel-
kesen kezdődik. A feladatunk mindkét 
szövetségkötés után az, hogy ezt a tüzet  
megőrizzük a házastársunkkal és az Úr-
ral való kötelékünkben is! A különböző 
nehézségek próbatételt jelenthetnek, de 
ha hűségesen kitartunk egymás mel-
lett, akkor megerősödik a kapcsolatunk. 
Mi ezt már a házasságunk elején meg-
tapasztaltuk. Egyrészt amikor az első 
kisbabánkat a várandósság félidejében 
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elvesztettük, másrészt amikor Ábel fi-
unk születése után 6 héttel kötelező ka-
tonai szolgálatra vittek. Ez lelkileg és 
fizikailag is nagyon nehéz időszak volt 
számunkra, de az Úr gondoskodását 
és békességét ekkor is éreztük. Ezután 
következett az építkezés, majd a vál-
lalkozás indítása. Arra mindig próbál-
tunk figyelni, hogy az egymással és az 
Úrral való közösség ápolására tudjunk 
időt fordítani. Fontosnak tartottuk a 
közös igeolvasást és imádkozást, mert 
számunkra a problémák megoldásához 
ez volt a közös alap. Az estéket ig-
yekeztem a család számára, illetve a 
vasárnapot az istentiszteletek látoga-
tására szabaddá tenni. A szeretet gya-
korlása  gyakran a saját elgondolásunk 
feladását jelenti. Az Úr célja a mi hitbeli 
fejlődésünk, és ebben a növekedésben 
a házasság egy jó eszköz. Bizonyság-
tételünket egy hálaadó énekkel zártuk, 
ami Isten őrző, gondoskodó szeretetéről 
szólt. Kegyelemből tartatunk meg! 
Az alkalom végén a gyülekezet tag-
jaival gazdagon terített asztalok mellett 
beszélgethettünk. Nagyon hálásak vol-
tunk a lelkészházaspár és a gyülekezet 
vendégszeretetéért!   

  dr. Bartha Árpád és felesége Kati
                   gyülekezeti tagok

„Férfinak teremtette” ,  
„Nőnek teremtette”

Megteremtette Isten az embert a maga 
képmására, Isten képmására teremtette, 
férfivá és nővé teremtette őket. Azután 
megáldotta őket Isten, és ezt mondta 
nekik Isten: „Szaporodjatok, sokasod-
jatok, töltsétek be a földet, és hajtsátok 
uralmatok alá! „ (1Móz1, 27-28)

A Biblia azt tanítja: férfi és nő, mind-
ketten Isten képére teremtettek. A külön-
böző nemek szellemi-lelki és biológiai 
szempontból is gazdagítják egymást, az 
élet minden területén egyaránt fontosak 
a női és a férfi szempontú megközelíté-
sek.

NŐ

Már gyerekkorban megtapasztaltam 
mind a saját gyerekkorom, mind a 
gyermekeim, mind az unokáim játszási 
szokásainál, hogy egész kicsi korban 
elkülönülnek a fiúk és lányok kedvenc 
játékai, játszási szokásai.

Gyerekkoromban nem volt annyi 
játékunk, mint manapság. Én a barát-
nőkkel, vagy egymagamban is nagyon 
szívesen babáztam, eljátszottam, elját-
szottuk, hogy nagylányok, menyasszo-
nyok, anyukák vagyunk, főzőcskéztünk, 
babáztunk… Ezt tapasztaltam a jóval fi-
atalabb húgomnál is.

Két lányunk van, nekik is sok 
játékbabájuk volt, nagyon szívesen pör-
gették a szoknyákat, játszottak lányos 
játékokat, a királylány kedvenc volt az 
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óvodában is. Persze szívesen társasjá-
tékoztunk velük, légóztak, volt néhány 
autójuk is, de a játékvásárlás során, ha 
együtt vásároltunk is nem a fiújátékok-
nál álltunk meg (autók, robotok, tipiku-
san fiús játékok).

Aztán született két fiú unokánk. 
A padláson lévő babák, babaház, 
bababruha ott is maradtak, most elke-
rüljük a lányos játékokat, az autók, ku-
kásautó, rendőrautó, markolók, repülők, 
dömperek, mozdonyok világába kerül-
tünk. És ez így jó. Rájöttem, hogy amíg 
a lányok nagyon szívesen leültek bárhol 
színezni, kreatívkodni, addig a fiúknak 
sokkal több a mozgásigénye, szinte fá-
radhatatlanok a játszóházban, játszóté-
ren.

Fiúnak, vagy lánynak teremtettünk….
és  ez már gyermekkorban kiderül.

Később, az óvodában, általános isko-
lában a lányok egymással sugdolóztak, 
beszélgettünk lányos dolgokat, csodál-
tuk, hogy a fiúk mennyit dulakodnak…

Vannak dolgok a családban, amiket 
leginkább a nők végeznek, és vannak 
olyanok, amit a férfiak. Nekem műsza-
ki végzettségem van, de gyakorlatban 
minimális műszaki vénával áldott meg 
az Úr (a munkahelyen sokszor rácsodál-
kozom, hogy a többi nővel ellentétben 
ez az adottság minimális). Így a javítási, 
szerelési munkákat nálunk a férjem vég-
zi, én egy szeget nem vertem még be….
Nagyon jólesik, ha a háztartási munká-
ban besegít, és, hála Istennek, be is se-
gít, de a pénzügyi dolgokat is teljesen 
rábízom. Lehet, hogy maradi vagyok, 
de úgy érzem, és elismerem, hogy van-

nak férfiaknak és nőknek való felada-
tok. Isten áldása, ha sikerül megtalálni 
az egyensúlyt.

FÉRFI

Azzal, hogy a férfi a család feje, talán 
lehet vitatkozni, és nem is mindenki 
ért vele egyet. Isten Igéje és személyes 
meggyőződés alapján akkor vannak 
rendjén a dolgok, ha a férfi a család feje, 
és nem más.

Pál apostol két levelében is kihangsú-
lyozza, hogy az asszony feje a férfi:

„Engedelmeskedjetek egymásnak, 
Krisztus félelmében. Az asszonyok en-
gedelmeskedjenek férjüknek, mint az 
Úrnak; mert a férfi feje a feleségnek, 
ahogyan Krisztus is feje az egyháznak, 
és ő a test üdvözítője is. De amint az 
egyház engedelmeskedik Krisztusnak, 
úgy engedelmeskedjenek az asszonyok 
is a férjüknek mindenben. Férfiak! Úgy 
szeressétek feleségeteket, ahogyan 
Krisztus is szerette az egyházat, és ön-
magát adta érte, hogy a víz fürdőjével az 
ige által megtisztítva megszentelje, így 
állítja maga elé az egyházat dicsőség-
ben, hogy ne legyen rajta folt, vagy ránc, 
vagy bármi hasonló, hanem hogy szent 
és feddhetetlen legyen. Hasonlóképpen 
a férfiak is szeressék a feleségüket, mint 
a saját testüket. Aki szereti a feleségét 
,az önmagát szereti.” (Ef 5,21-33)

Szeretném kihangsúlyozni, hogy 
mind a férfinak, mind a nőnek szükséges 
az Isten teremtési rendje szerint élnie 
életét. Hiszen akkor élhetünk teljes és 
boldog életet, ha Urunk akarata szerint 
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éljük az életet. Ebben a rendben pedig a 
férfi felett áll Krisztus. Így mondja Pál: 
„De tudnotok kell, hogy minden férfinak 
Krisztus a feje, az asszony feje a férfi, 
Krisztus feje pedig Isten.” (1Kor 11,3). 
Tehát, ha úgy tetszik, akkor a hitben 
élő férfi családjában Krisztus a család-
fő, illetve végső soron pedig a családfő 
Isten. De látjuk azt, hogy ez már csak 
értelmezés kérdése. Vannak, akik hívő 
emberként úgy mondják, hogy náluk Is-
ten a családfő. És vannak - velem együtt 
- olyanok, akik szintén hívő emberként 
azt mondják, hogy Istentől azt a felada-
tot kapták, hogy mint férfiak, legyenek 
családfők. Krisztusban Isten nekünk 
maradandó identitást ad. Az identitás-
zavaros ember azt keresi, hogy kicsoda. 
A genderideológia szerint akár napon-
ta is változtathatjuk az identitásunkat, 
pedig ennek állandónak kellene lennie. 
Nekünk, keresztyénként az a dolgunk, 
hogy kimondjuk az igazságot. Ha nem 
tesszük, a hazugság lesz hangos. Egyre 
kevésbé lehetséges nem állást foglalni. 
Erősödjünk meg abban, hogy Isten az 
élet ura, az Ő teremtményei vagyunk. 
Kezdjünk úgy élni, ahogy Ő erről beszél 
a Bibliában. Valljunk színt, ragaszkod-
junk az igazsághoz. Szeretném ennek 
a gondolatkörnek a végén arra kérni az 
asszonyokat és a nőket, hogy segítsék a 
férjeiket, a fiaikat, családjuk férfi tagjait 
abban, hogy lehessenek igazi családfők. 
Lehessenek olyan vezetői a családjuk-
nak, akik Krisztus vezetését és főségét 
ismerik el a saját életükben, és így igye-
keznek családjukat is vezetni.

HÁZASSÁG

És néhány szó a házasságról. 
Teljesen világos, hogy Isten a házas-

ságot kezdetektől fogva áldott, betelje-
sedett és boldog egyesülésnek szánta. 
Először is embert teremtett a saját ké-
pére: aki képes szeretni, kommunikálni 
és alkotni, majd elhelyezte őt egy cso-
daszép kertben, ahol a tiszta emberi szív 
minden kívánsága teljesíthető volt. Isten 
dicső teremtési munkája viszont nem 
volt teljes egészen addig, míg meg nem 
teremtett egy nőt. „Azután azt mondta 
az Úristen: Nem jó az embernek egyedül 
lenni, alkotok hozzáillő segítőtársat.”  
(1Móz2,18). Egy segítőt, egy egyenran-
gú társat, valakit, akivel megoszthatja 
legmélyebb gondolatait, és aki vissza-
adja kifogyhatatlan szeretetét. Amikor 
Isten odavezette a nőt, Ádám öröme 
teljes volt és ezt mondta: „Ez most már 
csontomból való csont, testemből való 
test.” (1Móz 2,23.)

Ezen nyilatkozat után pedig ezt olvas-
hatjuk: „Ezért hagyja el apját és anyját 
a férfi, ragaszkodik feleségéhez, és ezért 
lesznek egy testté.” (1Móz 2,24). Jézus 
maga ismételi ezt a verset a Máté 19,5-
ben, és hozzáteszi, „Úgyhogy már nem 
két test, hanem egy. Amit tehát Isten 
egybekötött, azt ember el ne válassza!” 
(Máté 19,6).
Pál apostol szintén erre az igeversre 
utal, megmagyarázva, hogy a házasság-
ban történt összeolvadás „nagy titok”, 
Krisztus és az egyház képmása. (Efézus 
5,32)
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Isten nem változtatta meg a vélemé-
nyét a házasságról a bűn ellenére, ami a 
világba jött az első házaspár által! Szíve 
vágyik arra, hogy ez sikerüljön nekünk. 
Szeretetében ellátott minket törvények-
kel, melyek megtartásával megszaba-
dulhatunk emberi természetünktől és 
megtanulhatjuk egymást szeretni úgy, 
ahogyan Ő szeretett minket. Ámen.

Szöllősi Márton és Katalin
                              gyülekezeti tagok

Jutalmam, hogy tehetem 

 
Amikor  február 24 reggelén  felé-
bredtünk, már minden a háború híreitől 
volt  hangos. Döbbenten figyeltük a 
képernyőket, percekig azt remélve, 
hogy mindez tévedés, álhír talán. De 
mindegyik csatorna ugyanazt  ismételte. 
Megtörtént.  Semmi kétség. A béke 
színes  üvegmozaikja újra összetört az 
öreg kontinensen… Megdermedtünk. 
Gondolatainkat csak percekkel később  
sikerült annyira összeszednünk, hogy 
a következő lépést megtegyük. A  tel-
efon után kaptunk s felhívtuk szeret-
teinket. Jól voltak. Kárpátalján nem 
volt bombázás. De a határátkelőket, 
üzleteket, töltőállomásokat, bank au-
tomatákat  megrohamozták az emberek, 
s gyorsan elindult a menekülthullám is. 

Amilyen hirtelen a tavaszi vihar 
felhői besötétítik az eget, olyan gyorsan 
leptek el minden csatornáról a megrázó 
hírek, képek, videók. S olyan gyor-

san váltották egymást a tehetetlenség, 
szomorúság, harag, bizonytalanság és 
félelem érzései is bennünk a következő 
napokban. Éreztük magunkon és érez-
tük egymáson is. A napi munka, rutin 
sem tudott igazán kimozdítani  ebből, 
s imádságainkban sem tudtuk mara-
déktalanul feloldani görcsbe rándult 
lelkünk bénultságát. Ahogy napról-nap-
ra  feszülten figyeltük a híreket, egyszer 
csak arra lettünk  figyelmesek, hogy 
zöld kabátos segítőkről beszélnek, akik 
élelemmel fogadják a határátkelőkön 
a háború elől menekülőket, sz-
ervezik a továbbutazásukat, elszál-
lásolásukat, gyűjtenek a számukra. 
A Magyar   Református Szeretetszolgálat 
önkénteseiről szóltak ezek a hírek, akik 
a határátkelők mellett a pályaudvarokon, 
gyűjtőpontokon is helytálltak, s egy nap  
alatt  több  százan csatlakoztak hozzájuk.  
S akkor, bár a nyári zivatar  felhői ug-
yanúgy takarták még az eget, mégis egy 
pici  fénysugár valahogy megtalálta az 
utat, hogy egyenest az arcunkba világít-
son. Egy új gondolat kezdett eluralkod-
ni a sok korábbi nyomasztó helyén. 
Az,  hogy “én miként  tudnék segíteni?” 
E-mailt írtunk,  jelentkeztünk, s három 
nappal később  a  vonaton ültünk a 
záhonyi vasútállomás felé. Az Ukra-
jnából érkező vonatokon naponta több 
száz menekült  érkezett. Tolmácsokra, 
segítőkre, sok-sok munkás kézre volt 
szükség. Odaérkezve nagyon hamar 
kiderült, hogy ki miben lehet majd 
hasznos. Fordítani, vonatjegyet venni, 
informálni, szállást keresni, cipeked-
ni, szendvicset kenni, vagy teát főzni. 
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Észre sem  vettük, s eltelt 6  óra úgy, 
hogy nehéz gondolataink súlyától 
szabadulva, a visszavágyott múlt és a 
sötétnek tűnő jövő helyett  a jelen fe-
ladatainak tudtuk átadni magunkat. S 
amit kitakartak előlünk a hirtelen jött 
viharfelhők, azt észrevétlenül visszany-
ertük menekülő anyák, gyermekek, ket-
tészakadt családok tagjainak szemeiből, 
köszönő szavaiból, kézszorításából aho-
gyan anyanyelvükön üdvözöltük vagy 
igazítottuk útba őket, ahogyan megkap-
ták az  ingyenes vonatjegyüket, meleg 
ételüket, szálláshelyüket. És visszakap-
tuk egymásban, amikor ott, a pályaud-
varon, zöld mellényben találkozva,  
megölelve egymást rácsodálkoztunk, 
hogy az a kis fénysugár sokakat meg-
világított a sűrű felhőkön át, egymástól 
függetlenül is, s arra indított,  hogy itt 
legyen. Igen. Több napja először ott 
tudtunk újra mosolyogni egymásra. 

A viharfelhők  azóta sem vonultak 
el. Milliók számára a jövő még min-
dig bizonytalan, a múlt elérhetetlen, az 
élet talán kilátástalan. És igen, béke a 
világban is ugyanilyen törékeny, a gon-
osz pedig kézzel foghatóan  jelen van.

De mindezeken túl, a jelenben, 
mindannyiunk számára mégis ott a 
lehetőség arra,  hogy a sűrű felhőkön 
át  rajtunk keresztül is elérjen valakit 
az a fénysugár, ami magában  hor-
dozza a jelen szabadságát, jövő remé-
nységét, az Isten gyógyító szeretetét. 

Azóta többször vonatoztunk már Záh-
onyba. Nehéz lenne megválaszolni, hogy 
ki kap többet ezáltal, akinek segítenek, 
vagy aki segít. Nem egyértelmű. Ez 

már az Ő gyógyító szeretetének misz-
tériuma. De  annyi bizonyos, hogy 
minden sötétségbe utat tud törni az a 
fénysugár. S mindig megtalálhatjuk, ho-
gyan lehetünk annak továbbító  részesei. 
 

dr. Oroszi Dávid
                                       gyülekezeti tag                

Tanítványság

I. A TANÍTVÁNYSÁG ÁLTALÁNOS 
JELLEMZŐI, ALAPPILLÉREI

Sok-sok évvel ezelőtt hallot-
tam egy igehirdetésben: „Istennek 
sok gyermeke van, maroknyi szol-
gája és csak néhány tanítványa.”

A Szentírásból tudjuk, hogy Jézus 
Krisztust eleinte tömegek hallgatták, 
sokan követték. Ki-küld 70 tanítványt, 
akik beleláthatnak Isten hatalmába, 
erejébe.”Még az ördögök is engednek 
nekünk a Te neved által,” mondják nagy 
lelkesedéssel.Aztán ahogy az út egyre ne-
hezebbé válik, Jézus Krisztus nem telje-
síti be az ő elvárásukat, váradalmukat, 
- lemorzsolódnak. Marad 12 tanítvány!

Ma sincs ez másképp. Saját elvárások, 
célok, elképzelések;  gyors eredmények, 
sikerek; - ha nem így van, lemorzsolódás.

Sok ígéretes indulás törik derékba, 
mert az elindulás még nem célbaérés.
Mást jelent szolgálni és mást tanít-
ványnak lenni.Szolgálni ugyanis lehet 
a régi, óemberi, romlott természettel 
is.A tanítványságnak része a szolgálat, 
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1. Jézussal töltött csend, Benne való 
gyönyörködés. Áhítat.

A tanítványság nem a szol-
gálattal kezdődik, hanem a Jé-
zussal töltött csendes órákkal.

Csendben, sok időt tölteni Jézus 
lábánál.Az Igén keresztül hallgatni, 
nézni Őt, gyönyörködni Benne. Hagyni, 
hogy Ő egyre mélyebben, jobban ki-
jelentse, megmutassa Önmagát. Az Ő 
lényének megismerése nagy segítséget 
jelent a Neki való engedelmességben.

Az áhítat nem más, mint ámulattal 
vegyes tisztelet, imádat. Azt is mond-
hatnánk, ez a betániai Mária lelkülete.

Tudjuk, ő sokat ült az Úr Jézus lábánál, 
hallgatta, nézte Őt, gyönyörködött 
Benne.És tudjuk, hogy ő volt az, aki 
megértett valamit, amit senki más, és 
meg is cselekedte azt, amit megtehetett.

2. Mélyülő közösség,izgalmas,meghitt 
kapcsolat az Úrral.

A tanítványság jellemzői, mint valami 
láncszemek kapcsolódnak össze, és 
egészítik ki egymást.Az előzőekből 
következik a közösség. A mély, meghitt, 
szoros kapcsolat munkálja tovább Isten 
egyre mélyebb megismerését. Isten 
hatalmának, fenségének, nagyságának, 
szentségének megismerése. Atyai 
szívének, kedvességének,szeretetének, 
jóságának megtapasztalása. Az Ő lé-
nyének megismerése, az engedelmes-
ségre való készség mellett, mélyülő 
bizalmat, hitet munkál a szívünkben.

de az többet jelent, mint a szolgálat.
Talán feltűnt már a testvéreknek, mi-

lyen más az, amit Jézus Krisztus mond 
a tanítványok kiküldésénél,  a Máté 
10,1-42-ben, mint a Mt 28, 18-20-ban.
A Máté 10-ben, a tanítványok a 
kiküldésnél hatalmat és oktatást ka-
pnak: hova menjenek, hova ne men-
jenek. Mit vigyenek magukkal, és mit 
ne. Hogyan viselkedjenek, mit kell 
prédikálniuk. Felkészítést kapnak.

Ellenben a Máté 28-ban, - bár 
Jézus biztosítja őket arról, hogy 
minden hatalom az övé, és Ő
velük lesz,- de itt már csak a kül-
dés van, határozott céllal: tanítván-
nyá tenni. Itt már nincs felkészítés.
Késznek kell lenni! Előbb tanítványnak 
lenni, aztán tanítvánnyá tenni.
A    Márk 8,34-ben  az  Úr  Jézus  a 
következőt   mondja: ”Ha  val-
aki én utánam akar jőni, tagad-
ja meg magát, és vegye fel az ő 
keresztjét, és kövessen engem.”

És ha a Lukács 14, 26-27.33 
versein keresztül figyelünk Jé-
zus szavaira, meglepődve halljuk,
hogy, mint valami „refrén” tér vis-
sza a figyelmeztetés: ha a keresz-
tyén nem tesz eleget bizo-
nyos feltételeknek, nem lehet tanítvány.

Az Úr Jézus nem azt mondja, hogy 
ezek nélkül valaki nem lehet Isten gyer-
meke, vagy nem szolgálhatja Őt, hanem 
ezt: nem lehet az én tanítványom. Nézzük 
meg tehát, mit tanít az Ige, mit mond 
az Úr Jézus, mik az Ő tanítványainak 
jellemzői, mik a tanítványság feltételei.
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Az Isten szeme előtt, az Ő jelenlé-
tében való élet változtat, formál. És 
egyben fegyelmezett-ségre is tanít. 
Lehet, hogy senki sem lát bennün-
ket, de mégsem tehetünk akármit, ha 
az  Ő jelenlétében éljük életünket.

3. Jézus által tanított.

A tanítvány, ahogy a neve is mu-
tatja, olyan valaki, aki tanul.
Tanítható, Jézus által tanított.

4. Önmegtagadás. Odaadás. Odaszánás.

Jézus Krisztus világosan mond-
ja, hogy az Ő követése nem le-
hetséges önmegtagadás nélkül.

Az önmegtagadás, odaadás,odaszánás 
nem más, mint  uralom átadás. Nemet 
mondok ön-magamra, a régi természe-
temre, saját elképzeléseimre, terveimre;- 
bármily szépnek és vonzó-nak tűnő is 
némelyik-, és igent mondok Isten akara-
tára. Jézus Krisztus Úr lesz az életemben.

Ezáltal Isten valósíthat-
ja meg az Ő tervét, akaratát.

Az önmegtagadás valójában ki-
bontakozás: Azzá leszek, akivé 
Isten gondolta el az életemet.

Sok keresztyén élvezi a bűnbocsánat 
örömét, az Ördög kezéből való szabadí-
tást. Jézus Krisztus Megváltó és 
Szabadító az ilyen keresztyén számára. 
Ezért Jézus Krisztus tett meg mindent. 
Ha azonban valaki nemet mond a régi, 
óemberi, romlott természetére, nem 
hagyja azt érvényesülni, nem ragasz-
kodik a saját igazához, hanem Jézus 

uralma érvényesülhet az életében, ez már 
a keresztyénnek is kerül valamibe, áldo-
zat. De az  ilyen keresztyén személyisé-
gén átragyoghat a krisztusi, új természet.

5.     Áldozatvállalás. Lemondás. Elveszítés.

Ha a Máté 10,1-42 alapján figyeljük a 
tanítványok életét, akkor azt láthatjuk, 
hogy annak elengedhetetlen része a 
lemondás, áldozatvállalás. A kényelmes 
élet feladása. Lemondás a megszokott 
dolgokról, a pénzszerzésről, a meggazd-
agodásról, anyagi javak gyűjtéséről. 
Nem ez a cél. A cél, hogy az evangé-
lium eljuthasson a „farkas-lelkületű” 
emberekhez, hogy megtérjenek.

A tanítványok úgy indul-
tak el, hogy nem tudták, ki foga-
dja be őket, hol fognak megszállni,
hol alszanak, mit esznek. Úgy tűnik, 
a teljes bizonytalanságba indultak el. 
De épp ellenkezőleg! Mert aki így 
kész beletenni az életét az Úr kezébe, 
az a legnagyobb biztonságban van, 
és valóban átélheti, hogy Isten gon-
dot visel rá, és mindenütt, minden-
kor, minden szükségessel ellátja.

Az áldozatvállalás, lemondás nem 
öncélú. A remeték is vállalják a lem-
ondást. A buddhista szerzetesek néme-
lyike is elvonul egy időre a kolostorból 
egy barlangba, hogy ő megvilágo- sod-
jon. Az Ige arról az áldozatvállalásról 
beszél, amit az evangélium terjedéséért 
vállaltak a tanítványok. A tanítvány 
nem aszkétikus, elkülönült remete, ha-
nem felelősen él mindazzal a jóval, amit 
Isten ad, de kész bármilyen áldozatra 
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Jézusért és az  evangélium terjedéséért.

6. Szenvedés.Kereszthordozás.

Ha az áldozatvállalás lemondás, 
„elengedés”,  akkor a szenvedés inkább 
felvállalása, elfogadása azoknak a 
következményeknek, amik a hűséges 
Krisztus-követésben érik a tanítványt: 
feljelentés,vádaskodás, rágalmazás, 
hazugság. A konfrontáció felvállalása.

Elutasítás, ellenségeske-
dés, gyűlölködés. Menekül-
és, veszedelem, börtön.

Az Ige a kereszt hordozása miatti 
szenvedésről beszél; vagyis arról a 
szenvedésről, ami Jézus nevéért, a Neki 
való szolgálatért, Isten országa építé-
séért ér valakit. És ha ezt a  keresztyén 
nem kész felvállalni, Jézus azt mondja 
erre: nem lehet az én tanítványom!

7. Helyes sorrend. Rangsorolás.

Isten és az Ő Igéje, az Úr Jézus és 
az Ő szava abszolút tekintély! Min-
dennel és mindenkivel szemben.

Mindennel szemben:A tanítványnak 
meg kell tanulni a különbségtételt fon-
tos és elhanya-golható, elsőrendű és 
másodrangú között. Nincs jelentősége 
annak hol lakunk, mit eszünk, hol alszunk, 
ha ez az ára annak, hogy Jézus Krisztus-
ról tehessünk bizonyságot. És meg kell
tanulni azt is, hogy Jézus Krisz-
tus több, mint a Neki való szol-
gálat. És Jézus Krisztus több,
mint az emberek, akiket szeretünk, 
akik közel állnak a szívünkhöz.

„Ha valaki énhozzám jő, és meg 
nem gyűlöli az ő atyját és anyját, fe-
leségét és gyermekeit, fitestvérét és 
nőtestvérét, sőt még a maga lelkét is, 
nem lehet az én tanítványom.” Lk 14,26.

Nem érzelemről van szó, ha-
nem helyes sorrendiségről: szülő, 
testvér, férj, feleség, gyermek.

Jézus Krisztus abszolút tekin-
tély mindenkivel szemben.

Úgy gondolom, ezek azok a kötelékek, 
amik a legkeményebb választás, döntés 
elé állítják a hívő embert. És bizony van, 
hogy Isten nem engedi kikerülni ezt a 
döntést. Nekem sem engedte ezt meg.

Édesanyám nagyon mélyen hitt a 
Gondviselő Istenben. Jézust akkor még 
nem ismerte. Az élete példa volt a szá-
momra. Bátran megélte, vállalta a hitét a 
szocializmus alatt is, és bennünket is így 
nevelt.Tőle tanultam meg, hogy mindig 
lehet az „árral szemben úszni” és min-
den körülmény között bízni Istenben.

Amikor azonban a fülébe jutott a Jé-
zusnak való engedelmességem, hogy 
nem fogadok el pénzt a betegektől, 
válaszút elé állított, és a következőt 
mondta: „Nem azért nevelt, hogy sze-
gény legyek. Hagyjam abba az enge-
delmességet. Válasszak! Vagy Jézus, 
vagy ő; de, ha Jézust választom, ak-
kot őt többet nem látom”…Néhány 
másodpercnyi döbbent csend, és a 
következőtt mondtam: „Anyukám, ké-
rlek, ne haragudj, bocsáss meg nekem, 
de én Jézus nélkül már nem tudok élni. 
Nem vagyok képes rá.” Sarkon for-
dult, becsapta az ajtót és el-ment. Nem 
volt könnyű, de a történet mégsem így 
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ért véget. Nem elveszítettem, hanem
 visszakaptam őt később, Isten kezéből! 
És az Úr olyan mély szülő-gyermek 
szeretet-kapcsolatot munkált ki kettőnk 
között, ami korábban nem volt köztünk. 
Sőt, Isten még azzal is megajándékozott, 
hogy láthattam, ahogy idős korában élő 
hitre jutott és megismerte Jézus Krisztust.

8. A tanítvány megajándékozottsága: 
Jézus közösségvállalása az övéivel

A tanítványságnak része az ál-
dozatvállalás, a szenvedés, lem-
ondás, de ugyanakkor egy
megajándékozott ember, mert Jé-
zus Krisztus személyes közösségvál-
lalása a tanítvány életének a része.

Amikor az Úr Jézus elküldi a tanítván-
yait, a következőt mondja:”Betegeket 
gyógyítsatok, poklosokat tisztítsatok, 
halottakat támasszatok, ördögöket 
űzzetek.” Vagyis olyan erővel, hatalom-
mal ruházza fel őket, amely egyedül az 
Övé, az Ő Messiás-voltának jellemzői.

Azt hangsúlyozza ezzel, hogy  
tanítványai, az Ő követei,  kül-
döttei. Rajtuk keresztül alap-
jában Ő jut el az emberekhez.

Jézus a tanítványaival teljes egységet 
vállal. „ Aki titeket hallgat, engem hall-
gat; és aki titeket megvet, engem vet 
meg” , mondja Lukács evangéliumában.

És a Vele ilyen mély kapcsolatban 
lévő tanítványokat nem szolgáinak, ha-
nem barátainak tartja, akiknek belső, 
bizalmas dolgokat, titkokat jelenthet ki.

Az Úr Jézus nemcsak  az em-
berek előtt vállal teljes közös-

séget az övéivel, hanem az Atya
előtt is.  Mt 10,32.

Jézus tanítványait pedig az Atya is 
egészen személyesen számon tartja, 
olyannyira, hogy a tanítványnak még a 
feje hajszálai is számon vannak tartva.

És olyan jó tudni, hogy Jézus 
Krisztus nemcsak elküld, hanem el 
is kisér.” És imé én tiveletek vagyok 
minden napon a világ végezetéig” 
ígéri a kiküldött tanítványoknak.

Bátorítást, vígasztalást adhat 
ez minden tanítványnak, amikor a 
Krisztus-követés különösen is  ne-
héz, veszélyes, vagy szenvedéssel 
teli.Tudhatja, hogy bárhol legyen is 
a világon, soha sincs egyedül. Olyan 
jó látni, hogy az Úr, a tanítványság 
útjának nehezei mellé belehelyezi az
Ő ajándékait is,  és főként Önmagát.

„Aki énutánam akar jőni, tagadja 
meg magát és vegye fel az ő keresz-
tjét…”   Most a tanít-ványságnak ezt a 
részét, az alapjait, feltételeit néztük meg.

Sok keresztyén szaladgál egyik al-
kalomról a másik alkalomra, egyik 
csendeshétről a másik csendeshétre. Jó 
lenne megvizsgálni, mi az indítóok, mi 
a cél? Tudást, ismeretet gyüjteni? Arra 
is szükség van. De, ha ez a cél, akkor a 
hívőből csupán kritikus, vagy tudós lesz.

Jézus Krisztus viszont az övéiből 
tanítványokat szeretne formálni!

                                                                      dr. Keszi Krisztina
                                      gyülekezeti tag
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„…És nem vesznek vala észre 

semmit…” Máté 24,39

 Ha a Bibliában megkeressük az idézett 
ige helyet – legtöbben tudják- de mind-
nyájan olvasni, látni fogjuk, hogy az 
egész rész, melyben Jézus elmarasz-
taló megállapítását hallhatjuk, az utolsó 
időkről és az Ő visszajöveteléről szól. Jé-
zus először a teremtettségünkben kapott 
rendekből sorol fel néhányat, s a felül-
etes olvasás esetén azt gondolhatnánk, 
mintha ezeket is elmarasztalná (esznek, 
isznak, házasodnak, férjhez mennek), 
de erről távolról sincs szó, hanem arra 
figyelmeztet, hogy földi életünknek 
ezek az Úrtól kapott ajándékai – akár 
hitben élünk, akár nem - úgy betölthet-
nek, hogy életünk napi eseményein 
túl, egy erőteljesen, jelentkező – már 
pünkösdkor elkezdődő, de kiteljesedő 
- üdvkorszakot nem veszünk észre. 
Lehet, hogy nagyon távol áll tőlünk, 
hogy Isten üdvtervén belül, ennek egyik 
legmegdöbbentőbb és az egész em-
beriség számára látható eseményére: 
Jézus Krisztus visszajövetelére és an-
nak jeleire odafigyeljünk, noha Őt, ak-
kor „még azok is meg fogják látni, akik 
által szegezték” Jelenések 1.7. Ha most 
a minket és földünket is elért járványra 
gondolunk, akkor kérdéssé válik ben-
nünk, hogy hogyan is reagáljunk erre 
az eseménysorra. Szabad talán egy ne-
ves tudós, mélyen hívő férfiúnak John 
C. Lennox megnyilatkozását idéznünk 
a járvánnyal kapcsolatosan: „A 
járvány hatása talán abban nyilvánul 

meg a legerősebben, hogy mindanny-
ian sebezhetőnek érezzük magunkat. 
Hozzászoktunk ahhoz, hogy a világ 
viszonylag stabil, az élet meglehetősen 
kiszámítható, de úgy látszik most mind-
en szerte foszlik.” (John C. Lennox - Hol 
van Isten a koronavírus idején? Harmat 
Kiadó) És ha a járvány globalitása és 
üzenete egyre többeket emlékeztetett az 
ember Isten nélkül tervező, kivitelező, 
globális ambíciójára, megvalljuk, hogy 
ebben mindnyájan érintettek vag-
yunk. Isten minden olyan váratlan és 
rendkívüli eseményt, amely a Jézus 
utolsó időkre vonatkozó próféciáiban 
is szerepel, nagyon fontossá teszi szá-
munkra. Isten népe nyilván hamarabb 
fogja észrevenni a jelekben, jelzések-
ben Isten figyelmeztető, hívogató, keg-
yelemre utaló munkáját. De a világ fiai 
is sok mindenben tájékozódni szeret-
nének.  Egy európai nagyságrendben 
felelősséget hordozó férfiú, a napok-
ban így nyilatkozott megszólítottként: 
„Mi lesz még a jövőben, nem tudom, 
de a jelen állapotot úgy élem át, mint a 
21. század első világháborúját.” Tehát 
van, amit már embertársaink közül is 
sokan rendkívüli jelenségnek tartanak 
a fertőzés kapcsán. Óriási kegyelem, 
hogy megjelenhetett a vakcina is. Egyre 
közelebb reméljük a járvány elcsend-
esedését és megszűnését. Az egyetemes 
kívánság az, hogy minden kerüljön vis-
sza a régi helyére, sok esetben érthető 
kívánság, de vajon valóban minden-
nek kell és szabad visszakerülnie?!

Bizonyára nem! Az utolsó időkről 
szóló kijelentései az Úr Jézusnak éppen 
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arról tájékoztatnak, hogy Isten soha nem 
tapasztalt világesemények során át szólít 
majd meg újra, meg újra. Hogy mit kell 
elrendeznünk külön-külön és együtt az 
egész világunkkal, csak az Úr Lelke 
tudja megmutatni és kimunkálni, de vár-
ja, hogy észrevegyük: kegyelmi időben 
megszólított állapotunkat. A bűnökről 
csak úgy szólhatunk, mint Dániel: „Vé-
tkeztünk mi és a mi atyáink”. Fel kell 
vállalnunk közös terheinket akkor is, 
ha valaki éppen a szabadítás munkájába 
állíttatott be. Gondoljuk el, az évi 40 
millió igazolt és 100 millió feltétlezett 
abortusz a világon, szinte nem is téma. 
A gyermekmunkások és gyermekpros-
tituáltak világhelyzete és a leány- és 
nőkereskedelem európai mértéke újabb 
és újabb kötetekben olvasható. A pén-
zhegyek és a világ szeméthegyei, lakói 
közötti különbségek, akár ugyanab-
ban a városban és országban! A terem-
tési rendek megtámadása és eltörlésére 
irányuló törekvések (Férfi, nő, házasság, 
család, nemzet...). A tízparanacsolaton 
és a hegyi beszéden, boldogmondásokon 
történő vakmerő átlépésünk.A készé-
telek egyharmadának elpusztítása és 
éhenhalók percenkénti tömegei. A 
kettős nagy parancsolat megtagadása. 
Közelebbről a Mikeás 6,8 igéinek az el-
vetése az igazság, irgalmasság és alázat 
dolgában. Majd az Úri Imádság utolsó 
sorainak magunkhoz ragadása: „Mert 
az enyém, a miénk az ország, a hatalom 
és a dicsőség.” A teremtett világ pusztí-
tása, a komfort, az élvezet és a birtoklási 
vágy gyilkos eluralkodása. A globális 
eltévelyedésre Isten globális megszólí-

tással és globális evangélium hirdetéssel 
válaszol, kegyelmes bűnbánatra hívás-
sal, szabadítással és munkába állítással. 
A mi örök életünkért, az Országáért, 
az Ő hatalmának az áldásaiért és az Ő 
dicsőségébe történő bevonásunkért.

Fogadjuk el: nem kell és nem szabad 
mindennek a régi helyére visszakerül-
nie! Az Úr már most újat akar cselekedni 
velünk, közöttünk. Legyünk Őt befogadó 
és megáldott néppé és országgá. SDG!

D. Szabó Dániel

Levél egy kedves gyülekezeti 
tagunktól

Drabon József testvérünk hűséges, 
odaadó, aktív tagja volt gyüle-
kezetünknek évtizedeken át. Egész-
ségi állapota miatt idősek otthonába 
került Tiszaújvárosba, ahol kényszerű 
helyzetében áldott otthonra ta-
lált. Őt is elértük böjti estékre kül-
dött levelünkkel, ő így válaszolt:

Kedves Nagytiszteletű úr és családja!

Az egyházi alkalmakról szóló értesítő 
levelét megkaptam március 22-én. Egy 
pár sorral válaszolok rá.

Köszönöm a levelet, de sajnos nem 
tudok részt venni, de jól esik, hogy mint 
egykori tetemvári egyháztagot számon 
tart a nagytiszteletű úr.

Én a húsvéti ünnepekre készülök haza 
a családomhoz Miskolcra, reménység 
szerint el tudok menni az ünnepi isten-
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tiszteletre.
Nagy Imre barátommal is beszéltem, 

tőle is kaptam híreket.
Itt az otthonban minden vasárnap 

délelőtt van istentisztelet és hétfőnként 
bibliaóra.

Nagy örömömre szolgál a Tetemvári 
Gyülekezet lelki- és anyagi gyarapodása 
és élénk egyházi élete.

Itt korlátlanul van szabadidőm és 
szoktam verseket írni. Ezúton küldöm 
egy versemet.

Zárom soraimat, a gyülekezetre, val-
amint a nagytiszteletű úrra és családjára 
Isten áldását kívánva,
áldást, békességet:
 
                                Drabon József
                     (volt) tetemvári egyháztag

 

Drabon József

Mi Atyánk minden időben
Uram! Én csak egy gyarló kisember 
vagyok,
Tőled az elszámolásnál mit várhatok?
Mégis, kérlek most, adj nekem erőt, 
hitet,
életem viharában megálljam helyem.
Ehhez nagy elszántságot adjál 
énnekem,
tudom azt, hogy sokat vétkeztem 
ellened,
ezért bocsásd meg, kérlek, minden 
vétkemet.
Az idő eloroz vágyat, álmot,
legyőz, emléket oszlat, megaláz,
egyszer úgyis széttép minden szálat,
mely életünkhöz köt, kaput bezár.
Elhozza az álmos némaságot,
nyomában ott lapul a feledés,
akaszt nyakamba örökös jármot,
és ebből soha nincs már menekvés.
Összegzés végül is, mit sem ér,
mind-mind általános közhely csupán,
ki van jelölve számomra a cél,
hiszen már sejtem, mi jön ezután.
Benned bízva, hittel, akarattal,
legyek elégedett, mi mégis fáj,
ne érjem meg a kibírhatatlant,
erre kérlek, hallgass meg, jó Atyám!
 

2022.
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      GYERMEKSAROK
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            FÉNYKÉPALBUM

ovikóstoló

tavaszi templom takarítás

böjti esték

presbiteri csendesnap

Keresztkérdések
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