
 

 

 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

(Zsolt 25,6 – Károli fordítás) 
 

 
  

 

(Zsolt 25,6 – újfordítású Biblia) 

 
 Ritkán szoktam álmodni, és kevésszer fordul elő, hogy rossz, vagy ijesztő lenne az álmom. Az elmúlt 

éjjel nagyon jól, pihentetően aludtam. Hajnalban történhetett az álmok világában való kalandozásom. 

Mondhatnám semmi különös, de mégis meghatározta az ébredésemet, és talán egész napon is hatása alatt 

leszek.  

 Egy késő nyári program tervezése munkálkodik a kicsi „szürkeállományomban”. Gondolom, hogy ez 

befolyásolta az álmomat is. Nem akarok semmiféle álomfejtésbe bonyolódni, hanem az álomban való 

találkozás által kiváltott jóérzést szeretném Veled, kedves Olvasó megosztani. Megérkeztem az úti célomhoz 

(erről majd egy későbbi számban írok részletesen), és átéltem azt az élményt, amit huszonhét évvel ezelőtt 



éreztem. Majd megjelentek sora egyetemi évfolyamtársaim és barátaim, és végül egyik gyermekkori barátom. 

Mindegyikkel beszélgettem, terveket szövögettünk, szobabeosztást csináltunk. Arcukon mosoly, szívükben 

szeretet volt. A következő pillanatban édesanyám jelent meg vidáman, nagyon szépen felöltözve, és 

mosolyogva mondta, hogy látogatóba jött, de csak egy napra. Elkezdtem szervezni számára a városnézést. 

Nagyon boldog volt. Jó volt felébredni, és nem volt az az érzésem, hogy maradni szeretnék az álmom 

világában. Felébredtem, és még a szívemben voltak az álmom emlékei.  

 Károli Gáspár igeversünk első szavait „emlékezzél meg” fordítással tette ismertté. Böjt második 

vasárnapja – Reminescere – az emlékezés vasárnapja. Maga az egész Zsoltár csodálatos, versei 

bizonyságtételek sorozatát tárják elénk. Istenről szólnak és az emberről, ahol az ember vágyakozik Isten után, 

sőt azt szeretné, hogy utat mutasson neki, tanítsa az útkeresésére és az azon való járásra. Milyen rendkívüli böjti 

vágyakozás és célkitűzés lehetne felismerni az ige igazságtartalmát. (Olvassuk el az egész Zsoltárt!) Miközben 

az ember vágyakozik Isten helyes szolgálata után, akkor döbben rá az ő emberi alkalmatlanságára, elkövetett, 

számára az Isten előtt vállalhatatlan tetteire. Furcsának tűnhet, de a zsoltáros kéri Istent arra, hogy miközben 

megvizsgálja az embert, akkor tegye azt irgalmával, kegyelmével és jóságával. Azzal és úgy vizsgálja, ami 

Isten „védjegye”. 

 Isten irgalmas és kegyelmes, Ő ebben nem változik. Mindig úgy tekint ránk, és úgy emlékezik meg 

rólunk, hogy bűneink bocsánatát küldi nekünk, azoknak, akik állandóan változnak, alakulnak. Nem tudom, 

hogy Isten szokott-e álmodni, és ha igen, akkor miről álmodna? Amennyiben napjainkról és az azok alatt 

elkövetett cselekedeteinkről álmodna, akkor szomorú, lidérces lehetne az ébredése. Ennek ellenére úgy 

gondolom, hogy álmában minket a húsvéti hajnal fényében látna, a bűn fölötti győzelem dicsőségében.  

 Elszakadva a feltételezésektől, tudjuk, hogy ez nem az álma, ez az irgalmának és szeretetének valósága, 

szeretteimmel kézen fogva a húsvéti hajnal fényében. „Ott álljunk üdvbe öltözötten Én és szeretteim köröttem! 

Uram, tehozzád, Hol fénylik orcád, Vágyódom én.” (EÉ 525,6) 

 Nagyon jó volt ez a hajnali álom, a vidám emlékképek kavalkádja. Azért imádkozom, hogy ebben a 

böjti időszakban is irgalmas szeretettel emlékezzen ránk, és emlékeztessen szeretetére. 

Jakab Béla parókus lelkész 

 

 

 
 

Uram, hozzád emelkedem lélekben! Benned bízom, Istenem, ne szégyenüljek meg, ne nevessenek ki 

ellenségeim! Senki se szégyenüljön meg, aki benned reménykedik, azok szégyenüljenek meg, akik ok nélkül 

elpártolnak tőled! Utaidat, Uram, ismertesd meg velem, ösvényeidre taníts meg engem! Vezess hűségesen, és 

taníts engem, mert Te vagy szabadító Istenem, mindig benned reménykedem. GGoonnddoolljj,,  UUrraamm,,  iirrggaallmmaaddrraa  ééss  

kkeeggyyeellmmeeddrree,,  mmeellyyeekk  öörröökkttőőll  ffooggvvaa  vvaannnnaakk..  (Zsolt 25, 1-6) 
 

  

 

 

 
 

Jézus ekkor példázatokban kezdett szólni hozzájuk: „Egy ember szőlőt ültetett, körülkerítette, borsajtót ásott, és 

őrtornyot épített. Azután bérbe adta munkásoknak, és idegenbe 

távozott.Majd amikor eljött az ideje, elküldött a munkásokhoz 

egy szolgát, hogy megkapja a részét a szőlő terméséből. De 

azok megfogták a szolgát, megverték, és elküldték üres 

kézzel. Ismét elküldött hozzájuk egy másik szolgát, ezt meg 

fejbe verték, és meggyalázták. Újból küldött egy szolgát; ezt 

megölték, azután sok más szolgát is, akik közül némelyeket 

megvertek, másokat megöltek. Egy valakije volt még, a 

szeretett fia. Utoljára őt küldte el hozzájuk, mert így szólt: 

Fiamat meg fogják becsülni. A munkások azonban ezt mondták 

maguk között: Ez az örökös, gyertek, öljük meg, és mienk lesz az örökség! Megragadták, megölték, és kidobták 



a szőlőn kívülre. Mit tesz hát majd a szőlő ura? Eljön, és elveszíti a munkásokat, azután másoknak adja a 

szőlőt. Ezt az írást sem olvastátok: Az a kő, amelyet az építők megvetettek, az lett a sarokkő; az ÚRtól lett ez, 

és csodálatos a mi szemünkben?” Ekkor szerették volna elfogni őt, de féltek a sokaságtól. Rájöttek ugyanis, 

hogy róluk mondta a példázatot. Ezért otthagyták őt, és elmentek. (Mk 12,1-12) 

 

 

 

 

 
Mivel tehát megigazultunk hit által, békességünk van Istennel a mi Urunk Jézus Krisztus által. Őáltala kaptuk 

hitben a szabad utat ahhoz a kegyelemhez, amelyben vagyunk, és dicsekszünk azzal a reménységgel is, hogy 

részesülünk az Isten dicsőségében. De nem csak ezzel dicsekszünk, hanem a megpróbáltatásokkal is, mivel 

tudjuk, hogy a megpróbáltatás munkálja ki az állhatatosságot, az állhatatosság a kipróbáltságot, a kipróbáltság a 

reménységet; a reménység pedig nem szégyenít meg, mert szívünkbe áradt az Isten szeretete a nekünk adatott 

Szentlélek által. Mert amikor még erőtlenek voltunk, a rendelt időben halt meg Krisztus értünk, 

istentelenekért. Hiszen még az igazért is aligha halna meg valaki, bár a jóért talán még vállalja valaki a 

halált. IIsstteenn  aazzoonnbbaann  aabbbbaann  mmuuttaattttaa  mmeegg  rraajjttuunnkk  aa  sszzeerreetteettéétt,,  hhooggyy  KKrriisszzttuuss  mmáárr  aakkkkoorr  mmeegghhaalltt  éérrttüünnkk,,  

aammiikkoorr  bbűűnnöössöökk  vvoollttuunnkk..  Ha tehát már most megigazított minket az ő vére által, még inkább meg fog menteni 

minket a haragtól. Mert ha akkor, mikor ellenségei voltunk, megbékéltetett minket az Isten önmagával Fia 

halála által, akkor miután megbékéltettünk, még inkább üdvözíteni fog élete által. Sőt ezenkívül még 

dicsekszünk is az Istennel a mi Urunk Jézus Krisztus által, aki által részesültünk a megbékélés ajándékában.            

(Róm 5,1-11) 

                                                       
 

 

 

 
   Heti programjaink: 
 

    Hitoktatás – 

    Gyülekezeti házban – hétfő 17 óra. 

    Iskolákban –  órarendek szerint. Az iskolai hitoktatást  

    1 főállású hitoktató és 3 óraadó végzi 13 iskolában,  53 órában. 
     

    Konfirmációra felkészítő oktatás minden hónap harmadik hétvégéjén péntek késő  

    délutántól szombat délig a gyülekezeti házban 
     

     Bibliaóra – szerdai napokon 10 órakor a gyülekezeti házban. 

 

     Számvevőszéki ülés – március 21-én, 17 órakor a hivatali szobában. 
 

    Vezetői találkozó – Alberti március 23. 

 

 

                                                                                              
 

 

 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

  
 

 

 

 

 

 

  

 

 

     
 


