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Ő TELJESEN MÁS 
 

„Isten azonban abban mutatta meg rajtunk a szeretetét, hogy Krisztus már akkor meghalt értünk, 

amikor bűnösök voltunk.” Róma 5,8      Olvasmány: Zsoltárok 115 
 

Az ókor világában a különböző népek számos istenséget imádtak. Talán a legismertebbek számunkra is a 

görög és római kultúra istenei, akikről tudjuk, hogy emberi ábrázattal és emberi tulajdonságokkal rendelkeztek. 

Mi több, a mitológia azt őrzi, hogy még az embereknél is szertelenebbek voltak. Amit szabad Jupiternek, nem 

szabad a kis ökörnek – őrzi a mondás. Az emberek olyan tulajdonságokkal ruházták fel isteneiket, amilyenek ők 

szerettek volna lenni. Ezek az isteni lények ’megengedhették maguknak’ amit az átlag nem. 

Ma ezt a szerepet leginkább a média hírességei töltik be, akiken lehet élcelődni, botránkozni, akik olyan 

életmódot élnek, amire a többség titokban csak vágyik, de nem meri élni. Nincs új a nap alatt az embervilágban. 

Mi magunk alkotjuk vágyaink tárgyát, isteneinket, akik ugyanakkor semmivel sem többek, mint amilyenek mi 

magunk vagyunk. Bálványaink minket tükröznek. 

Húsvét után azonban kiderül, hogy mégis van új a nap alatt! Egy olyan Isten, aki teljesen más, mint mi. Talán 

egyben ez is a legnagyobb gond vele, hogy lehetetlen őt emberi fogalmakkal jellemezni, mert ő több, mint mi. 

Ő pont úgy viselkedik, ahogy az ember nem szeretne. Egy Isten, aki épp az ember ellentettje? És éppen ez adja 

meg a valódiságát a sok bálvány között! Látszik rajta, hogy nem mi alkottuk, ő tényleg igazi és valóságos. Nem 

az ember vágya alkotta, hanem olyat kínál, ami minden vágyunkon túlmutat. 

Miben látszik az ő különössége? Olyat tesz, amit mi nem tennénk. Isten életét áldozza az istentelenekért, 

azokért, akik az ő ellenségei. Mi magunk áldozatot főleg magunkért hozunk, esetleg szeretteinkért. Egy jó 

ügyért, még csak-csak. De ellenségért?! Ilyen embert nem ismerek. Lásd Istent, aki emberré lesz, és helyettünk 

áldozza fel magát. Aki ezt felismerte, Isten szeretetét tapasztalta meg, ahogy Pál maga is átéli: ő is ellensége 

volt Krisztusnak, de az ő szeretete őt is elérte, rátalált az igazira – az igaz Istenre, akit nem ember talált ki, aki 

teljesen más, mint mi vagyunk. Aki megmutatta irántunk való szeretetét és jóságát, mikor még bűnösök 

voltunk: és az övéi lettünk. Ámen. 
 

HIRDETÉSEK 
 

1. Közösségi istentiszteletünkön szeretettel köszöntjük a felsős hittanosokat és szeretteiket. 

Szeretettel várunk mindenkit a szeretetvendégségre, melyet a gyülekezeti házban tartunk. Köszönjük a 

hozzájárulásokat! 

2. Alkalmak 

Délután 15 órakor Lovasberényben folytatódik az egyházmegyei képzési sorozat. Az Újszövetség 

ismeretében Dr. Pecsuk Ottó kalauzolja a résztvevőket. Szerdán 18 órakor folytatjuk a Bibliakör 

sorozatát (1 Tim 4,1-11) Pénteken 18.30-ra várjuk a konfirmandusokat. Szombaton 17 órakor 

folytatódik Dr. Békefy Lajos testvérünk előadása Pénzről-Korrupcióról-Istenről. 

Vasárnap 9 órakor gyermekistentiszteletet tartunk. Vasárnap 10 órakor keresztelési istentiszteletet 

tartunk. Alföldy-Boruss Áron és Rákosi Anikó, Kincső nevű kislánya részesül a keresztség 

sákramentumában. A keresztelés szolgálatát és az istentiszteleti szolgálatot Alföldy-Boruss Dezső 

lelkipásztor testvérünk végzi. Hívogassunk másokat is szép ünnepünkre! 

3. Visszatekintés Különös alkalom volt március, hiszen minden vasárnapra jutott legalább egy 

ünnepünk. Bibliavasárnapon az ovisok bemutatkozásával kezdtük, majd nemzetünk ünnepét ültük. A 

nagyhét és a feltámadás ünnepnapjai következtek ezután, melyet népes gyülekezet közösségében 

ünnepelhettünk. Isten áldása legyen az megértett igéken! Egy alkalommal kellett ravatal mellett 

megállnunk a vigasztalás üzenetével, egy alkalommal pedig születésnapos testvérünket köszönthettük. 

A lelkiek mellett anyagiakban is gyarapodtunk. 140.000 Ft-tal lett több a bevételünk, mint a 

kiadásunk. Fenntartói járulék: 180.000 Ft Perselyadomány: 150.000 Ft; Adomány: 50.000 Ft érkezett. 

Köszönünk minden pénzben, tettben, természetben tett felajánlást! 
 

Az Úr Jézus legyen gyülekezetünk és életünk őriző pásztora! 


