
Kedves Testvérem! Ha elolvasta, s lehetősége van rá, adja tovább szomszédjának, ismerősének, esetleg fénymásolja! Köszönjük! 
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Igeolvasás: Péter 4,1-7., 12-19. 

Alapige: Filippi 3,7-8 „Azt, ami nekem nyereség volt, kárnak ítéltem a Krisztusért. Sőt most is kárnak ítélek 

mindent Krisztus Jézus, az én Uram ismeretének páratlan nagyságáért. Őérte kárba veszni hagytam, és 

szemétnek ítélek mindent, hogy Krisztust megnyerjem. 

Róma 6,13 Tagjaitokat se adjátok oda a bűn szolgálatára, hogy a gonoszság fegyvereivé legyenek. Hanem 

adjátok oda magatokat az Istennek, mint akik a halálból életre keltetek. Tagjaitokat is adjátok át az igazság 

fegyvereiként az Istennek.” 

Kedves Testvérek! Mindenkor Isten Igéjére kell, fordítsuk a tekintetünket. Vigasztalást, bátorítást, 

békességet találok most is a felolvasott igeversekben. Hadd szóljak hát Isten mai üzenetéről, hogy számotokra, 

Isten népe számára erőforrás legyen üzenete. Egyrészt Pál apostol bizonyságtétele a mai Ige, másrészt a 

Szentlélek felhívása ez a mi számunkra. Azt mondja az apostol, hogy a Krisztussal való találkozása előtt 

minden „nyereséget” örömmel fogadott, szeretett, de aztán minden kár és szemét lett, mert egy nagyobb értéket 

kapott. Mindezeket nem kötelező jelleggel mondja neked vagy nekem, hogy mi is így érezzünk és tegyünk. 

Pedig bennünket is köt ezer kötelék e világhoz, ígyakár mondhatná is. Csak azt mondja: én ezek nélkül is 

boldog, kiegyensúlyozott, békességben élő ember vagyok. Ennek a titkára tanít az apostol: mert a földi kincsek 

elvesztésének félelme tölti be szívünket. 
Elmondja, hogy ő, előkellő, jómódú családból származott, római polgár, tehát nemesi rang birtokosa. 

Háza, vagyona, rangja, tekintélye volt. Felső iskolát végzett, tehetséges ember, aki előtt szép jövő állt, aki 

várományosa volt a legfőbb méltóságnak elnyeréséhez, akár főpap is lehetett volna. Mindene megvolt. 

Hogyne bántotta volna, amikor egy názáreti mezítlábas vándorpróféta arról beszél, hogy ez, ami neki 

van, az mind semmit sem ér. Ő, a  tarsusi Saul hallja, hogy Jézus a Hozzá forduló előkellő embernek azt 

mondja, hogy osztd szét minden vagyonod és kövess engem, jöjj oda velem, ahol a fejed sincs hova lehajtani, 

gyere velem oda, ahol megvetéssel találkozol, ahol szegények és koldusok élnek, az egyszerű utca népe közé…. 

Saul úgy mérlegel, hogy akkor felfordulna a világ rendje, hova lenne a vagyon a gazdagság és tekintély értéke. 

Ez nem lehet Istentől - mondogatja magában. Ez csak hóbort, önámítás. 

Elindul haraggal, hogy az egyházi és társadalmi rendet féltő aggodalommal menjen Damaszkuszba, 

hogy kiirtsa a tévtanítás gondolatát is. S ezen az úton állította meg Isten és szólította meg őt Krisztus. Óriási 

változás történt Pál életében. A tarsusi nemesi kúriát nem ostromolta meg senki, nem robbantották fel, de szíve 

összetört és megváltozott egész értékítélete. Könnyen megvált mindentől, ami eddig fontos volt neki. Lehet, 

hogy családja is kitagadta, de nyert egy mindenekfelett való nagy értéket, az elveszíthetetlen Krisztust és vele 

együtt üdvösséget és örökéletet. 

Élünk békében, biztos anyagi biztonságban, nyugodtan, hogy ezt mi teremtettük meg magunknak és 

családunknak, DE mindez haszontalanság és szemét, ha nincs ott Krisztus. Milyennek láthatja Pál és milyennek 

látja Krisztus a mi világunkat? Szépek a városaink, a gazdagon termő földjeink, autóink, házaink, 

berendezéseink, virágos kertjeink, parkjaink. 

       
Adventi vásárról megmaradt 5 doboz  Február 3-án bohócelőadás volt a templomban, több mint 110-en vettek rajta részt   

ruha átadása a  Reménysugár Hajléktalanok Nappali Melegedője vezetőjének január végén      (Képek: AÁ) 



 

Mindenkit várunk nagy szeretettel alkalmainkra! Kérem, hogy hívogassuk családtagjainkat, szomszédjainkat, ismerőseinket is! 

Salamon király hatalmában, dicsőséges uralkodásában, nagy gazdagságában keseredett lélekkel vallja: 

hiábavalóság, minden hiábavalóság és léleknek gyötrelme… Még mindig hajlamosabbak vagyunk a vevésre, 

mint az adásra. Mit tegyek, hát e háborgó világban, hogy békességben tudjak élni? Mit tegyek, hogy ne 

aggasszon a holnap? Mit tegyek, hogy ne fájjon a lelkem, ha e világra, Európára és drága magyar népemre 

gondolok? Hogy az emberek gonoszságának a tüzében is meg tudjak maradni? 

Adjátok oda magatokat Istennek. – Ez a Szentlélek üzenete. Próbáltad már? Lehet odaszántuk 

vasárnapunk egy óráját Istennek, de mi van a többivel? Mi van a hétköznapokkal? Lehet, odaszánunk egy-egy 

imádságot Istennek, de lehetne imádságos az egész életed. Lehet, hogy odaszántam adóforintjaimat és 

perselyfilléreimet, de magamat, érzéseimet és gondolataimat még nem egészen. Lehet, hogy a sátán már 

mondta, add oda életed neki, lehet lelked arra biztatott, hogy éljünk a pillanatnak, mert holnap úgyis 

meghalunk. Az ítélet alatt álló embervilág mennyire hallgat ezekre a tanácsokra. Ezért annyi a szenvedélybeteg 

és búskomor, önpusztító… 

Ha elpusztulunk testben és elpusztul a lelkünk is, velünk hal nemzetünk, egyházunk és jövendőnk is. 

Ezt én nem akarom, én életet akarok, Jövőt akarok testem és javaim feláldozásával is. Örökéletet akarok! Igen, 

mindjobban és jobban oda akarom szánni magam Istennek, aki Fiában, Jézus Krisztusban örök éltetet szerzett 

mindannyiunknak. Emlékeztek: mindennek ára van. Add át magad Krisztusnak. E veszendő világban, 

veszendő értékek felett egyedüli nyereségem és vigasztalásom Isten. Boldogok, akik hallják és megértik a 

Szentlélek üzenetét. Ámen.                   Pál Csaba (református lelkész) 
Alkalmaink (2018. február):                       

14. szerda 14.00 Bibliaóra. Téma: Növekedés a keresztyén életben. Kérdések a bejárati asztalon. 

15. 
csütörtö

k 
10.00 

Baba-Mama Klub. Nagy szeretettel várjuk a kismamákat babájukkal 

együtt tartalmas, közösségépítő beszélgetésekre. Ha van kismama 

ismerősünk, bátran szóljunk neki, hívjuk meg őt!  

15. csütört. 17.00 Énekkar 

16. péntek  17.00 Konfirmációs óra 

17. szombat 15.00 

Gyülekezeti Farsang 15 órától kézműves foglalkozás kicsiknek és 

nagyoknak. 16 órától jelmezes felfonulás, majd sorvereny. A 

szeretetvendégséget követően tombola sorsolás. A tombolára és a 

szeretetvendégségre felajánlásokat hálás szívvel elfogadunk. 

18. vasárnap  10.00 

Istentisztelet, s párhuzamosan gyermek-istentisztelet (9.40-től énektanulás). Az 

igehirdetést követően Korompainé Mocsnik Marianna gyermekei: 

Korompai Hunor és Kincső beszámolnak beszámolnak arról a 

reformáció 500. évfordulója alkalmából rendezett „Utazás 

Wittenbergbe” c. versenyről, amelyen Győriványi Csongorral együtt 

vettek részt gyülekezetünk nevében, s eljutottak a verseny döntőjéig.  

18.  vasárnap  17.00 

Zenés dicsőítő istentisztelet, ahol Isten dicsőítése áll 

majd a közeppontban ifjúsági énekek éneklésével. Az 

igét Hájas István teológiai hallgató hirdeti. 

márc 2. péntek  17.00  Filmklub. Ha Isten úgy akarja című olasz vígjátékot nézzük meg. 

Hirdetem, hogy február 10-én, szombat délutáni istentiszteletünkön megkereszteltük Nórát és Lénát, Dr. 

Nyitrai Károly és Dr. Kerékgyártó Zsuzsa gyermekeit, valamint Kornélt, Negró Kornél és Papp Ilona fiát. Ezen az 

istentiszteleten kérték 25. házassági évfordulójukon házasságukra Isten áldását Negró Kornél és Papp Ilona. 

Házasságukra és a megkeresztelt gyermekek életére mi magunk is kegyelmes Istenünk gazdag áldását kérjük.  

) 
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