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(AZ ISTEN ITT ÁLLT A HÁTAM MÖGÖTT...) 

Az Isten itt állt a hátam mögött 

s én megkerültem érte a világot 

 

Négykézláb másztam. Álló Istenem 

lenézett rám és nem emelt föl engem. 

Ez a szabadság adta értenem, 

hogy lesz még erő, lábraállni, bennem. 

Ugy segitett, hogy nem segithetett. 

Lehetett láng, de nem lehetett hamva. 

Ahány igazság, annyi szeretet. 

Ugy van velem, hogy itt hagyott magamra. 

Gyönge a testem: óvja félelem! 

De én a párom mosolyogva várom, 

mert énvelem a hűség van jelen 

az üres űrben tántorgó világon. 

 

József Attila 

 



 

 

 Kérjetek, és adatik nektek, keressetek, és találtok, zörgessetek, és megnyittatik nektek. Mert aki kér, mind kap, aki keres, 

talál, és a zörgetőnek megnyittatik.       (Mt 7,7-9) 

  Szeretettel köszöntöm a testvéreket őszi körlevelünkben. 
Isten országának alapigazságai között található a kérés, keresés és a zörgetés lehetősége. Maga Jézus Krisztus biztatja 
tanítványait a Hegyi beszédben, hogy érdemes a mennyei Atyához járulni, hiszen jókat remélhetünk tőle. Ez az esély 

mindannyiunk számára adott, csak élni kell vele minél többször. 
Amikor az Úrtól kérünk, akkor nem a szavaink és nem is a többször ismételt kifejezéseink hoznak gyümölcsöt, hanem az a 

bizalom, hogy szerető Atyánk van. Talán szüleinket néha zavarta, hogy már megint kérünk valamit tőlük, már megint 
nyaggatjuk őket vágyainkkal. Az viszont biztos, hogy sohasem akartak nekünk rosszat, és a legjobb tudásuk szerint adták azt 

számunkra, amit jónak tartottak. Szüleink tévedhettek, dönthettek akár rosszul is a legjobb szándékuk ellenére, de jóakaratuk 
megkérdőjelezhetetlen. Jézus Krisztusban megtaláltunk egy utat a mennyei Atyához. Atyánk a tulajdon Fiát nem kímélte, 

hanem mindnyájunkért odaadta, hogyne ajándékozna nekünk vele együtt mindent (Róm 8,32)? Járuljunk tehát bizalommal a 
kegyelem trónusához, hogy irgalmat nyerjünk, és kegyelmet találjunk, amikor segítségre van szükségünk (Zsid 4,16)! Kérjünk, 

és kapni fogunk, keressünk, és találni fogunk, zörgessünk, és Istenünk megnyitja az ajtókat! 
Jövő héten indul egy új időszak, hiszen elkezdődik a tanév. Lehetünk érintettek, mert tanítunk, vagy gyermekeink tanulnak, 

magunk tanulunk, vagy hozzátartozónk jár ebben a cipőben. A fent idézett igével, nemes egyszerűséggel forduljunk a Felettünk 
Álló felé és kérjünk.  
Hogy mit is? 

Kérjünk megújulást, nyitottságot. Ha el tudom mondani, hogy feladataimat hittel és alázattal végeztem és végzem, akkor a 
tőlem telhetőt vélhetően megtettem. Megtettem, amit meg kellett tennem vagy megtehettem egy nap, vagy egy időszakban. 

Nehéz, szinte lehetetlen mindig ebben a készenlétben lenni. Ezért adj Uram megújulást, nyitottságot. 
                

Albert Gábor 
 
  



 
 

Uram, adj türelmet,  

Hogy elfogadjam amin nem tudok változtatni,  

Adj bátorságot, hogy megváltoztassam,  

Amit lehet, és adj bölcsességet,  

Hogy a kettő között különbséget tudjak tenni.  

Uram, tégy engem békéd eszközévé,  

Hogy szeressek ott, ahol gyűlölnek,  

Hogy megbocsássak ott, ahol megbántanak,  

Hogy összekössek, ahol széthúzás van,  

Hogy reménységet keltsek, ahol kétségbeesés kínoz,  

Hogy fényt gyújtsak, ahol sötétség uralkodik,  

Hogy örömet hozzak oda, ahol gond tanyázik.  

Ó Uram, segíts meg, hogy törekedjem,  

Nem arra, hogy megvigasztaljanak,  

Hanem, hogy én megvigasztaljak,  

Nem arra, hogy szeressenek,  

Hanem arra, hogy szeressek.  

Mert aki így ad, az kapni fog,  

Aki elveszíti magát, az talál,  

Aki megbocsát, annak megbocsátanak,  

Aki meghal, az fölébred az örök életre. 

 
 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ünnepeikre, életükre Isten áldását kérjük! Erős vár a mi Istenünk! 

 

Czeba Katalin sk.    Albert Gábor sk. 

felügyelő      lelkész 
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