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Levetve tehát minden gonoszságot, minden álnokságot, képmutatást, irigységet és minden
rágalmazást, 2mint újszülött csecsemők a hamisítatlan lelki tejet kívánjátok, hogy azon növekedjetek az
üdvösségre, 3mivel megízleltétek, hogy jóságos az Úr. 4Járuljatok őhozzá, mint élő kőhöz, amelyet az
emberek ugyan megvetettek, azonban Isten előtt „kiválasztott és drága”; 5ti magatok is mint élő kövek
épüljetek fel lelki házzá, szent papsággá, hogy lelki áldozatokat ajánljatok fel, amelyek kedvesek Istennek
Jézus Krisztus által.
Kedves Testvéreim!
A múlt héten méredzkedés volt. Gyermekeim szépen sorban odaálltak az ajtófélfához, én pedig bejelöltem a
magasságukat. Az eredmények szerint, október óta Vince nőtt a legtöbbet, ő is alig egy centit, a többiek
eredménye pedig a mérési hibahatáron belül mozgott, gyakorlatilag nem nőttek semmit. A csalódottság
érzékelhető volt, hiszen szeretik a növekedést. És bár én anya minden tiltakozása ellenére igyekeztem
közben is segíteni növekedésüket, amikor a bokájukat fogva fejjel lefelé lógattam őket, de ez nem hozta meg
a várt eredményt. Miért nem nőtünk? – jött a kérdés. És a szülő kénytelen volt válaszolni – inkább nyáron
szoktatok nőni, télen még a fák se nőnek… próbáltuk magyarázni. Ezúton üzenem gyerekeimnek, hogy
rájöttem a megoldásra, ha szeretnének nőni, egyenek több gyümölcsöt, vitamint – talán az segít. Mondjuk
nem biztos, hogy a növekedésben, de legalább a szervezetük ellenállóképességében segít.
A gyerekek növekedését nem tudjuk befolyásolni. Ahogy a növények növekedését sem, bár azért van
néhány dolog, amit meg tudunk tenni ennek érdekében.
Mai igénkben Péter apostol a növekedésről beszél. Mégpedig a hitben való növekedésről. Nem véletlenül
kerül elénk ma Péter levelének ez a része. Hetvened vasárnapja van. Ami annyit jelent, hogy 70 nap van
hátra húsvétig. Egy jelzőszám ez, ahogy az előttünk lévő még két vasárnap elvevezése is mutatja: 60-as, 50ed. Egy visszaszámlálás kezdődött. Úgy is nevezik ezt a három hetes időszakot, hogy böjtelő ideje. Amikor
a középkorban elnevezték ezt az időszakot, akkor annak oka az volt, hogy az egyház éppen egy nehéz
időszakon ment keresztül, és úgy határoztak, hogy az előttük álló böjti 40 napot nem várják meg, hanem már
korábban elkezdik a böjtöt. Ez a böjti idő, akkor meghozta a várt eredményt, elhárult a veszély, és még
néhány évtizedig úgy is maradt, hogy a 40 napos böjt helyett 70 napost tartottak, aztán idővel, amikor már
nem volt miért böjtölni, inkább visszatértek a 40 napra, nekünk pedig maradt egy elnevezés.
De újra és újra elmondjuk, hogy azért a néven túl, lehet tartalmat kölcsönözni ennek a három hetes böjtelő
időszaknak. Mert ahogyan az ember életének egy-egy nagy eseményére készül, úgy ez is valami ilyesmi.
Felkészülünk a növekedésre. – Mármint nem a testi növekedésre, hanem a lelkire, hiszen a böjt éppen ezt a
célt hivatott szolgálni, növekedni a hitben, erősödni lélekben, az Istennel való kapcsolatunkban.
Mai igénk tehát erről a növekedésről szól. Péter apostol olyan gyülekezetekhez szól, ahol nemrég alakult ki
a keresztyén közösség, még egészen fiatalok ezek a gyülekezetek, és a hitben való megerősödésük nagyon
fontos. És bár ő maga nem lehet ott egyszerre minden helyen, ezért levélben igyekszik erősíteni, bátorítani,
bíztatni őket. Mert szükség van erre, mert rengeteg kísértés éri őket, sok-sok dolog próbálja elterelni a
figyelmüket arról, hogy a legfontosabbat tegyék. Ráadásul a hitben való növekedés, fájdalommal jár, éppen
ezért fontos, hogy felészültek legyenek. Épp készültem, amikor Hanga bejött hozzám és azt mondta: apa,
szerintem nő a fogam. Megnéztem, és valóban így van, több helyen kezdenek előbújni – ahogy ő nevezi – a
felnőtt fogai. Mikor mondtam, hogy nem csak egy helyen nőnek, akkor azt válaszolta: akkor azért fáj. Igen,
mert a növekvő fogaknak át kell törniük az ínyt, ki kell tolniuk maguk előtt a tejfogakat, amelyekre addig
volt szükség.
Péter azt írja: 1Levetve tehát minden gonoszságot, minden álnokságot, képmutatást, irigységet és minden
rágalmazást, 2mint újszülött csecsemők a hamisítatlan lelki tejet kívánjátok, hogy azon növekedjetek az
üdvösségre, 3mivel megízleltétek, hogy jóságos az Úr.
Mi a lelki növekedés receptje?
Az első lépést nem mi tesszük, bár ha csak önmagában nézzük mai igénket, akkor úgy tűnhet, de érdemes az
egész levelet elolvasni. Már a címzésben ezt írja az apostol, miután felsorolja a címzetteket: akik ki vannak
választva 2az Atya Isten eleve elrendelése szerint a Lélek megszentelő munkája által az engedelmességre és
a Jézus Krisztus vérével való meghintésre.
Mit jelent ez? Péter a saját életéből is hozhatta volna a példát, de ezt már bizonyára elmondta ezeknek a
hívőkké lett embereknek korábban. Hogy hogyan választotta ki, hívta el őt Jézus a halászháló mellől, hogy ő
semmit nem tudott tenni, csupán azt, hogy miután megszólította őt a Mester, leborult a lába elé: menj el
tőlem Uram, mert bűnös ember vagyok.

Az Isten az, aki először megszólít. Hogy hogyan? Nem mennyei hangszórókon keresztül – bár meg tudná
tenni… nem angyalok ezreinek megjelenésével – bár ez sem lenne akadály az ő számára. Hanem a szentírás
szaván, és az igehirdetésen keresztül. Ezt bizonyítja Péter is, amikor idézi az ószövetséget – mai rövid
igeszakaszunkban pl. három Ószövetségi könyvet is elővesz, illetve éppen az ő igehirdetése az, amire
figyelve ezekben a gyülekezetekben elkezdődött az élet, hit támadt.
Isten megszólít, akár azon keresztül, hogy a szüleink azt mondták egyszer: öltözz, megyünk a templomba.
Vagy elküldtek: menj járj hittanórára, ártani nem fog. Vagy, ahogy a nagyszülők elénk élték a hitüket. Az
egyik hittanórán a Bibliáról beszélgettünk, az egyik kislány azt mondta: a nagymamának nagyon fontos volt,
hogy minden nap olvassa… de lehet, hogy egy barát szava, egy valamikor hallott temetési prédikáció, egy
esküvő, vagy keresztelés volt az, ami elindított valakit. Sok-sok út, amely egy irányba vezet. Ez az első
lépés. Igen az első, hogy Isten megszólít, hív. De ez még nem a kész keresztyén élet. Mert a növekedés is
fontos. Növekedés nélkül, csak gyermekek maradunk, növekedés nélkül nem lehetünk részesei a felnőttek
világnak.
Márpedig Isten ezt szeretné. Az az Isten akarata, hogy eljussunk a nagykorúságra. Ahogyan erről Pál apostol
is beszél az efezusi levélben: míg eljutunk mindnyájan a hitnek és Isten Fia megismerésének egységére, a
felnőttkorra, a Krisztus teljességét elérő nagykorúságra, 14hogy többé ne legyünk kiskorúak, akik mindenféle
tanítás szelében ide-oda hányódnak és sodródnak az emberek csalásától, tévútra csábító
ravaszságától; 15hanem az igazsághoz ragaszkodva növekedjünk fel szeretetben mindenestől őhozzá, aki a
fej, a Krisztus
A hitben való növekedés fontos ahhoz, hogy a kísértésekben megálljuk, hogy el tudjunk igazodni a lelki
kihívások között.
Péter szerint ehhez a növekedéshez a már megszólított, Isten által kiválasztott embernek: nekem és neked,
hiszen most itt vagyunk a templomban, vagy éppen a technika segítségével megszólítottá váltál, nekünk
mondja az apostol: : 1Levetve tehát minden gonoszságot, minden álnokságot, képmutatást, irigységet és
minden rágalmazást, 2mint újszülött csecsemők a hamisítatlan lelki tejet kívánjátok…
Ez már konkrét feladat. Levetni a gondoszságot, álnokságot, képmutatást, irigységet, rágalmazást. Ha
megfigyeljük, ezek a fogalmak a másik emberhez való viszonyunkat szeretnék rendezni. Az Istennel való
kapcsolat helyreállása után, ugyanis ez következik. Az, hogy odafigyelek rá, hogy nem csak a saját
érdekeimet érvényesítem, hanem a másikra is figyelemmel vagyok. És bár egy darabig képesek vagyunk
elmenni ebben, de jól mutatja a lassan egy esztendeje húzódó járványhelyzet, hogy mennyire gyengék
vagyunk e tekintetben. Mert még 1,2,3 hónapig ment az egymásra figyelés, aztán egyre inkább oldódott,
aztán miután szinte már visszatértünk régi életünkbe, megint jött egy figyelmeztetés, mert visszatért a vírus
is, így ismét odafigyelni kényszerültünk, és most egyre inkább az érződik, hogy újra szeretnénk a régit, már
nem figyelünk annyira a másikra, már lankad a kényszerű lelkesedésünk.
Isten ismer minket, éppen ezért – hogy ebben az egymásra figyelésben segítsen, tanácsol, vezet, útmutatást
ad: leli tejjel, az ő igéjével táplál. Így, ha odafigyelünk rá, ha olvassuk a Szentírást, hallgatjuk az
igehirdetést, akkor könnyebb lesz, a lelki növekedés útján maradni.
Péter egy másik képet is használ ennek érzékeltetésére, szintén az Ószövetségből: az élő kő, és a lelki ház
képét.
Én nagyon szeretem ezt a képet. Mert nagyon egyszerűen mondja el, hogy mire van szükségünk az Istennel
való kapcsolatban.
4
Járuljatok őhozzá, mint élő kőhöz, amelyet az emberek ugyan megvetettek, azonban Isten előtt „kiválasztott
és drága”; 5ti magatok is mint élő kövek épüljetek fel lelki házzá, szent papsággá, hogy lelki áldozatokat
ajánljatok fel, amelyek kedvesek Istennek Jézus Krisztus által.
Első lépés: járuljatok hozzá. Azaz Jézus Krisztushoz, a megvetett, kidobott, kitaszított kőhöz.
A Jézus Krisztusban való hit, akkor alakul ki, ha találkozunk vele, és akkor erősödik, ha kapcsolatban
maradunk vele. De ez egy önmagát gerjesztő folyamat, hiszen, ha kapcsolatban kerülünk Jézussal, akkor
már vágyunk a vel való folyamatos kapcsolatra. Persze mindig van, ami igyekszik elválasztani tőle, de
éppen ebben segít a keresztyén közösség, a gyülekezet, az élő kövek egyháza. Épüljetek fel lelki házzá. Ez a
lelki ház, az egyház, a gyülekezet, amely nem egy szervezet, nem egy klub, nem egy egyesület, párt, vagy
alapítvány, hanem a Jézus Krisztushoz kapcsolódók közössége. Ebben a lelki házban tudunk igazán
növekedni.
Gyerekeink pénteken megkapták a bizonyítványukat. Büszkén mondhatom, hogy mindkét iskolásunk
nagyon szépen teljesített. Dani most először lett kitűnő, aminek természetesen nagyon örültünk. Sok
munkája volt benne, igyekezett is. Két dolgot mondtam neki: az egyik, hogy köszönje meg anyának is, mert

nagyon sokat tanultak együtt, a másik, pedig, hogy megkérdeztem, hogy az osztályból még hány gyereknek
lett jó a bizonyítványa, és amikor azt mondta, hogy többeknek, akkor nagyon megörültem, és mondatam is
neki, hogy ez nagyon jó, mert ez azt jelenti, hogy a tanulás nem szégyen az osztályban, hanem örülhetnek
egymás sikerének, és törekedhetnek rá, hogy még jobbak legyenek, segíthetik egymást, támogathatják
egymást, és így kiváló dolgokra lesznek képesek. Persze arról is fogunk majd beszélni, az öröm után, hogy
ahhoz, hogy megmaradjon ez az eredmény, komoly munkára lesz szükség a jövőben. De, ha ez a munka
megvan, akkor nem lesz panaszunk akkor sem, ha becsúszik egy-két rosszabb jegy.
Isten azt szeretné, hogy kitűnjünk, és segít, mint egy szülő, aki együtt szenved, együtt gyötrődik, együtt
aggódik velünk. De van keresztyén közösség is, amely megtart, amely támogat és segít, hogy együtt elérjük
a célt. Növekedjünk együtt! Ne keressünk kifogásokat, hogy miért nem növekszik a hitünk! Készüljünk
együtt így a böjtre, hogy az valóban a hitünk megerősítése, az Istennel való kapcsolatunk megszilárdítása
lehessen!

Hirdetések
2021. 01. 31. Hetvened
- Az örök élet és a feltámadás reménységében búcsúztunk: Kovács Lászlóné sz. Tóbiás Ilona
testvérünktől, akit életének 77. évében szólított magához az élet és halál Ura.
- Heti alkalmainkat hirdetem:
o csütörtökön bibliaóra lesz – online 18 órakor
o pétneken szintén online ifjúsági óra 17 órától
o vasárnap felnőtt konfirmációs előkészítő alakalom kezdődik. Két heti rendszerességgel tartjuk
pünkösdig ezeket az alkalmakat, a felnőtt konfirmációra pünkösdkor kerül sor. Ha valaki
szívesen csatlakozna, megteheti, kérem előtte egyeztessünk, telefonon, emailben, személyesen.
o farsang van. Mivel a szokásos jelmezversenyes délutánunkat nem tudjuk megtartani, ezért
meghirdetjük a nagy farsangi fánkkészítő kihívást. Február 14-én, ötvened vasárnapján a
templomkertben szeretnénk ha kiállításra kerülnének a gyülekezetünk tagjai által készített
fánkok. Kérjük aki szívesen csatlakozna, az csak annyit jelezzen e-mailben egy névvel, hogy
szeretne részt venni ebben a kihívásban.
o szintén a farsanghoz kapcsolódik, egy kreatív gondolat. Talán ismert, hogy a velencei karnevál
maszkjai között szerepel egy ún. pestismaszk, egy madárcsőrre emlékeztető álarc, melyet az
1630-as pestisjárvány idején használtak az orvosok. Mára már diszletté vált, ez a maszk,
szeretnénk, ha a mi maszkjaink is diszletté válnának már, addig is egy kihívást hirdetünk,
melynek lényege a következő.
Egy bibliai szereplőt, vagy történetet kiválasztva, ki-ki elkészíthet egy olyan maszkot, amelyből
rá lehet jönni, hogy mely történetről, szereplőről van szó. A lényeg, hogy ezt nem szabad
elmondani. A maszkokról készült képeket feltöltjük honlapunkra egy sorszámmal, és aki az
összes elkészült maszk bibilai történetére, szereplőire rájön, és azt nekünk megírja, értékes
jutalomban részesül.
Ez a játék is február 14-ig tart, ekkor hirdetünk eredményt. Tehát lehet készíteni a maszkokat,
álarcokat.

