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NASSOLÁS HELYETT… 
 

„Én vagyok az élet kenyere: aki énhozzám jön, nem éhezik meg, és aki énbennem hisz, nem szomjazik 

meg soha.”János 6,35      Olvasmány: Zsoltárok 65 
 

Újkenyér ünnepén sorozatunkban mi más kerülhetne elénk, mint az az ige, melyben Jézus önmagát, 

mint mennyei kenyeret kínálja fel számunkra. A kenyérről szólva itt az idő, hogy elgondolkozzunk a 

helyes táplálkozáson! 

Jézus mellett éhes sokaságot látunk. Ezt az előzményekből, Jézus szavaiból láthatjuk, de ez a 

sokaság nem csak a kenyérre éhes. Amikor Jézus az Isten dolgairól kezdi őket tanítani, arra is 

fogékonyak. Vágyakoznak az ő jelenlétére, csodáira, tanítására: tudják, hogy amire szükségük van, 

tőle megkapják. 

Ma is van vágyódás Jézus után. Aki megismerte őt, az keresi az ő közelségét a gyülekezeti 

közösségben éppúgy, mint otthoni csendességben. Ugyanakkor azt is tapasztaljuk, hogy hiányzik a 

lelki éhség, ami hozzá vinne. Hogy miért? A helytelen táplálkozás miatt. Amikor sok magát kívántató 

apróság tölti be az életünket, s az igazi táplálékra már nincs étvágy. Azt hiszed, táplálkoztál, és 

mégsem. Ugye, ezt hívják nassolásnak?! Bizony, lelki értelemben is ez történik! Gondold csak végig, 

mivel táplálkozol, mivel etetnek téged a médián, az internetes tartalmakon keresztül. S mi mindent 

megeszünk. S közben a valósra már nem jut idő és figyelem, csodálkozunk, hogy elfogy az életünk, 

megsínyli a lelkünk, mert tartalmatlan ürességgel töltekezünk. 

Nassolás helyett, itt az Igéből más javaslatot kapunk: igazi, életet adó táplálékot. Az élet kenyere, 

Jézus, alapvető fontosságú számunkra. Ahogy a kenyér, a régiek számára különösen egyet jelentett az 

élettel. Ha nincs kenyered, nincs életed. Ez bár egyszerű, annál komolyabb üzenet: ha nincs Jézusod, 

nincs életed. Ha nem ő tölt be téged tartalommal, akkor semmivé leszel. 

Az élet kenyere, Jézus, valósággal betölt. Sokszor tapasztaljuk, hogy a kenyerek között is van 

minőségi különbség. Van, ami táplálóbb. Jézus olyat kínál, amely teljességgel megelégít, amely 

minden hiányt kipótol. 

Az élet kenyere, Jézus, önmagát adja értünk. A kenyér, ahogy táplál bennünket, elfogy. De hát nem 

erről szólnak az úrvacsora jegyei is? Jézus önmagát adja, meghal, kárhozatra megy, s nekünk életet 

szerez. Nassolás helyett, örök életre szóló táplálék. Éljünk vele, és éljünk általa. Ámen. 

 
 

HIRDETÉSEK 
 

1. Ma külön szeretettel köszöntjük a jubiláló konfirmáltakat az ige szavával: 

 „Tartsd meg, amit Istened az Úr rád bízott!” (1 Kir 2,3) 

80 éve, 1935-ben konfirmált Németh Dezső, tiszteletbeli presbiter. 

1945-ből – a világháború idejéről – nincs adat. 

60 éve, 1955-ben Berecz Péter, Lázár Irma és Szöllősi Zoltánné sz. Varga Teréz, Gyuga Lídia, 

Böcsödi Lídia. Már nincs közöttünk: Sebők Zoltán, Tálas Károly, Tálas Sándor, Bucsi Ilona, Szántó 

Etel. 

50 évvel ezelőtt, 1965-ben konfirmált Szucsán László, Szucsán Imre, Kuna Jolán, Bóka Sándorné 

sz. Bedő Erzsébet, Szántó Eszter, Fuszkó Imréné sz. Kiss Mária, Kovács Lászlóné sz. Nagy Ilona, 

Nagy Sándorné sz. Kovács Gizella, Tóth Edit, Horváth György és Horváth Györgyné testvéreink. 

1975-ben nem volt konfirmáció a bejegyzések szerint. 

30 évvel ezelőtt, 1985-ben konfirmált Csicsák Andrea, Csőgör Ilona, Gémesi Tímea, Molnár Tímea, 

Orosz Marianna. 

20 éve, 1995-ben konfirmált Erdőhegyi Zoltán, Gönczy Emese, Horváth Géza, Horváth Hajnalka, 

Szalai Hajnalka, Müller Judit és Simon Andrea. 

10 évvel ezelőtt, 2005-ben konfirmált Kondor Rita, Molnár Sándor, Pásztor Renáta, Szőke Mária. 



 

2. Hálaadással élhettünk Újkenyér ünnepén az Úr asztalának áldásaival. Köszönjük a szent jegyek 

felajánlását. A jókedvű adakozót szereti az Isten. A közösség gyakorlását szeretetvendégséggel 

folytatjuk. 

 

3. Alkalmak a gyülekezetben 

A bibliakör sorozatát szeptember 2-án, szerdán 18 órakor kezdjük. 

Szeptember 6-án, vasárnap 10 órakor tartjuk a hittanévnyitó istentiszteletet, melyre hívjuk a 

gyermekeket, családokat, pedagógusokat. Az istentiszteletet szeretetvendégség követi. 

 

4. Október 17-18. napjain gyülekezeti kirándulásra indulunk Sátoraljaújhelyre. Néhány hely még 

szabad, lehet jelentkezni. Egyúttal kérjük a jelentkezőket, hogy a következő két hét során az 5000 Ft 

előleget fizessék be, hiszen a jelentkezés ezzel válik érvényessé. 

 

5. Nagy Gergely, gyülekezetünk korábbi gyakornok lelkipásztora, a Bp-Zuglói gyülekezetben 

hitoktató-lelkipásztorként helyezkedett el; várhatóan egy-egy vasárnap közénk is ellátogat majd. 

Az Úr Jézus legyen gyülekezetünk és életünk őriző pásztora! 

 


