
Kedves Testvérem! Ha elolvasta, s lehetősége van rá, adja tovább szomszédjának, ismerősének, esetleg fénymásolja! Köszönjük! 
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MERT ÚGY SZERETTE ISTEN A VILÁGOT 
 Alapige: Jn 3,16-17 Mert úgy szerette Isten a világot, hogy 

egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, 

hanem örök élete legyen. Mert az Isten nem azért küldte el a 

Fiút a világba, hogy elítélje a világot, hanem, hogy 

üdvözüljön a világ általa. 

 

Kedves Testvérek! Szép ünnepünk volt ez év Pünkösdjében 

újra. Az egy Isten kitöltötte szeretetét, a világra és minden 

ember számára, kínálja Szentlelkének erejét. A világ pedig 

milyen furcsán vesz tudomást, vagy tudomást sem vesz erről 

a szeretetről. Milyen szomorú, hogy elmegyünk mindig a 

szeretet sugarából, hogy reánk ne találjon, meg ne érintsen. 

Nehogy megváltoztasson. Ettől rideg és elidegenedő a világ.  

Ünnepes fél-esztendő végén vagyunk. Mennyi drága 

IGE szólt a templomok sokaságában, mennyi csodás esemény, 

gyógyulás, erő és segítség az, amit kaptunk. Kincsek ezek. Hozzánk és értünk szóltak, hívogattak. Jöjjetek 

énhozzám mindnyájan… Advent, Karácsony, Nagypéntek, Húsvét, Mennybemenetel és minden e világért, a 

teremtett emberért történik. Közben pedig mindent eltékozolunk. Mi marad az ünneptelen félévre? Kipihenjük 

az ünnepeket? Leengedünk? Nem kell annyira figyelnünk? Félre lehet tenni az egyházat, vagy az egyház urát, 

Jézus Krisztust? NEM, mert minden nap ünnep, amikor hálát adhatok Istennek, mert megtartott. Minden perc 

ünnep, amikor imára kulcsolom kezem, amikor Reá figyelek és tudom, hogy velem van minden napon a világ 

végezetéig. Minden kételkedőhöz szól ma az Üzenet, amelyben benne van a minden ünnepre és hétköznapra 

nekünk elengedhetetlen erőforrás, útmutatás, bizonyosság. „Úgy szerette Isten e világot…”  

        
Máj. 20-án volt Szűcs Tibor, Szűcs Tamás és Sükösd Emese konfirmációja és a pünkösdi úrvacsora (Fotó: AÁ) 

 Ha megértjük, hogy mit fed a világ megnevezés, amelyet szeret Isten, hogy egyszülött Fiát adja érte, 

akkor tisztázott a hely és az ember szerepe ebben 

a világban. Az emberi eszmék áradatában még 

közeli időket elevenít meg a Marxi-Lenini tanítás 

miszerint nincs Isten. Csak lett a világ, egy 

ősrobbanásból, véletlenül került ide az élet 

kezdetleges formája és véletlenek sorozata a 

törzsfejlődés, az evolúció. Petrarca (1300-as 

évek) a középkor keresztyénjei között látja meg, 

hogy „ez a világ beteg”, mintha nem lenne 

orvosa. A mai világ akkor hogyne lenne betegebb 

és milyen kevesen keresik az orvost.  Kevesen 

tudnak saját és a világ betegségéről, a gyógyulás 

lehetőségéről. 

 



Hívogassuk családtagjainkat, ismerőseinket! A prédikációk honlapunkon meghallgathatóak, elolvashatóak (furediut.hu).  
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De, hogy is ismernénk fel beteg voltunkat és hogyan is állíthatnánk fel világunk helyes kórképét, 

amikor mi magunk emberek tettük érzéktelenné, rideggé azt. A teremtés koronája didereg a szeretet hiányában, 

ebben az űrben. Mi csak kolduljuk a szeretetet együtt a nagy költőnkkel, Ady-val mormoljuk: „szeretném, ha 

szeretnének”. A szeretet holdfogyatkozásának didergő éjszakájába harsog bele az IGE: Úgy szerette Isten e 

világot, hogy egyszülött Fiát adta. A szeretet ad, mindig ajándékoz. Karácsonykor és két Karácsony között is. 

Folyton. Ma, hiánycikk a szeretet ilyen valósága. Az anyagi világ foglyaiként gondolkozunk és csak a kézzel 

fogható dolgok hiánya szerint gondolkodva, a lelki hiányt nem is látjuk. Pedig, az áldott orvos közel, van 

gyógyítónk, szabadítónk. Adok nektek új szívet – szól az Úr (Jer. 23,39.; Ez. 11,19.). És a prófétai üzenet ma 

is érvényes: Fiú adatik néktek… és Isten adta és ma is kínálja szíve szeretetét e világnak: egyszülött Fiát adta 

örök szeretete bizonyságául. Ez a testté lett Ige, maga a testté lett szeretet. S nincs béke e világban, mert 

fontosabb a gazdasági élet, mint a lelki élet. Fontosabb a pénz, mint a szeretetet. Szeretet hiányában több a 

fegyver, mint az ölelés. 

Isten, aki teremtette az embert tudja, hogy szeretet nélkül nem ember az ember. Az ember lételeme és 

életének feltétele a szeretet. Szeretet nélkül 

kivetkőzünk emberi mivoltunkból. 

elszárad a lélek és marad a harag, a 

gyűlölet. Isten szeretete határtalan, belőle 

mindig meríthet az ember. Jézus lebontja a 

bűn falait, melyeket emberek emelnek. 

Bemegy szamaritánushoz és a farizeushoz 

és a szeretet erejével győzedelmeskedik. 

Van hát esélyünk áttörni magunk emelte 

megkeményített kerítéseinket és lesznek 

embertársból felebarátok, testvérek. 

Engedd ledőlni a válaszfalakat. Így talált 

egymásra a tékozló fiú és az őt hazaváró 

atyja. Így vár ölelésre mennyei Atyánk 

téged és engem. Tedd ünneppé minden 

napodat és ünnepbe öltözik a világ 

körülötted.  Ámen.                    Pál Csaba 
Alkalmaink (2018. június):           

Máj 30. szerda 14.30 Bibliaóra Előkészítő kérdések a kisasztalon: A szeretet örök törvénye 

Máj 30. szerda 16.00 Énektanulás 

Máj 31. csütörtök 10.00 
Baba-mama klub Szeretettel várjuk a kismamákat babájukkal együtt tartalmas, 

közösségépítő beszélgetésekre. Ha van kismama ismerősünk, hívjuk meg őt!  

1. péntek 17.00 Ifjúsági óra 

3. vasárnap 9.40 Énektanulás, párhuzamosan pedig imaközösség a presbiteri szobában.  

3. vasárnap 10.00 Istentisztelet (Szolgálattevő: Csoma Zoltán lelkipásztor), párh. gyermekistentisztelet. 

3. vasárnap 14.00 English-language worship for students (Mustard Seed Chapel) 

8. péntek 17.00 Filmklub: A Bakancslista című film megtekintésére kerül sor. 

8. vasárnap 10.00 Istentisztelet (Szolgálattevő: Bartha Gyula ny. esperes) párh. gyermekistentisztelet. 

- Nyári napközis gyermekhét: június 25-29. 

- Hirdetem az adakozás lehetőségét, tudván azt, hogy „a jókedvű adakozót szereti az Isten” (2Kor 9,7). 

- Hirdetem, hogy az istentisztelet utáni szeretetvendégséghez szívesen elfogadunk kekszet, szörpöt, teát. 
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