
JÚNIUS                                                                            II. évfolyam 6. szám 

4/1. oldal 

AGVETŐ AGVETŐ 

 

 
 

 A PÁPATESZÉRI RÓMAI KATOLIKUS PLÉBÁNIA HAVI ÉRTESÍTŐJE 
 

ÉVKÖZI IDŐ 

 

 „Véget értek az ünnepek, 

ünnepeltünk, itt az évközi 

idő, semmi dolgunk!” – 

gondoljuk a húsvéti idő és azt 

az követő ünnepek 

elmúltával. Meg is látszik a 

vasárnapi szentmise vagy 

igeliturgia alkalmával 

megjelenő hívek számán ez az egyszerű gondolat: 

kevesebben vagyunk.  

 Sokan úgy érzik, hogy év közben nincs mit ünnepelnünk, 

nincs mit meghallgatnunk, az egyszerű évközi vasárnapokon. 

Menjen csak el, akinek akkora szüksége van arra a misére. 

Majd karácsonykor újra megyünk, mert az nagy ünnep. 

 Amikor így gondolkodunk, elfeledjük, hogy az életünk,a 

családunk, a barátaink, minden anyagi javunk, amit 

szereztünk, mind-mind ajándék az Istentől. Ezen felül 

ajándék minden nap, melyet eltöltünk a Földön szeretteink és 

javaink körében, egyben új lehetőséget is hordoz arra, hogy 

magunk és felebarátaink lelki üdvén munkálkodjunk. 

 Ajándék minden mosoly, szeretet, együttérzés, melyet 

másoktól kapunk, és ajándék az is, hogy mi is mindezt 

adhatjuk. Ajándék a nehézség, megpróbáltatás, szenvedés is, 

mert leküzdésükkel új távlatok, új lehetőségek nyílnak meg 

előttünk, melyeket ezek nélkül soha nem vettünk volna észre, 

soha nem foglalkoztunk volna velük. 

 Ez utóbbit a legnehezebb elfogadni. Az életben mindig csak 

a jót szeretjük elvenni az Úr kezéből, a szenvedéseket, 

megpróbáltatásokat csak tartogassa másnak. Néha mégis 

találkozunk az élet napos oldala után az árnyas oldallal is. 

Sokan ilyenkor felelősségre vonják az Istent. „Miért pont én? 

Mit követtem el, hogy ezt kelljen elviselnem? Miért ver 

engem az Isten? Miért nem szeret engem az Úr?”- 

kérdezgetjük. Elégedetlenkedünk, néhányan Isten ellen 

fordulnak, többé nem akarnak tudomást szerezni róla. 

Haragszanak rá. Bosszút akarnak állni a vélt sérelemért. 

 Hát eddig tartana a hitünk? Ennyi lenne a reményünk? 

Ekkora lenne csak a szeretet bennünk az Isten iránt? Mikor 

így zúgolódunk a Teremtő ellen, csak arról teszünk 

tanubizonyságot, hogy mennyire kicsinyesek, 

földhözragadtak vagyunk, mennyire nem értjük mindazt, ami 

körülöttünk történik. Nem látunk tovább, mint hogy mekkora 

probléma, megpróbáltatás az, amivel szembe kell néznünk. 

Ezért keressük zömmel rossz helyen a megoldást, majd ha 

meg is találtuk bajaink orvoslásának módját, a tanulságot 

nem vonjuk le, nem akarjuk észre venni azt, amire az Úr fel 

akarta ezzel hívni a figyelmünket. Az életünk ezután is úgy 

csordogál tovább, mint előtte. Nem tanulunk, nem akarunk 

tanulni semmiből. A hasznot keressük ugyanis mindenben, 

nem a célt, és az ahhoz elvezető utat. A Föld pora sárrá vált a 

lábunkon, visszahúz, és nem azzal törődünk, hogyan lehetne 

levetni ezt a terhet, hanem hogy hogyan lehetne így is eljutni 

olyan helyekre, ahol még több a haszon, és ezért mindent 

megteszünk. A saját hasznunkért. A földiért. Az örök életért 

nem. Az túl mesze van. Megfoghatatlan. Talán nincs is. 

Ebből a földi sártengerből oda nem is lehet eljutni. Az eszköz 

(a teremtett világ) lett a cél. Az üdvösséget járandóságként 

kezeljük, mert az szép, jó, kívánatos, és ami szép, jó és 

kívánatos, az nekünk jár. Hogy élvezzük szépségét, jóságát, 

gyönyörűségét 

 Jártunkban-keltünkben találkozunk az Úr alacsonyabb rendű 

teremtményeivel. Némelytől viszolyogva fordulunk el. Ilyen 

állat a hernyó is. Láttára sokunknak borzongás fut át a testén, 

igyekszik megszabadulni a látványtól, akár azon az áron is, 

hogy elpusztítja. Itt is csak a problémát látjuk, a viszolygást 

keltő állatot, a csupasz, vagy épp szőrős hernyót: ez nem kell. 

A pillangóban viszont gyönyörködünk, méltatjuk szépségét, 

könnyed szárnyalását. Soha nem jut eszünkbe, hogy a tegnap 

elpusztított rút hernyóban benne volt a meg nem született 

pillangó szépsége. 

 Az élet nehézségei is ilyen rút, viszolygást keltő dolgok, 

melyekkel nem akarunk találkozni, Ha utunkba is 

kerülnek,elpusztítandó, elkerülendő dolgok, melyek sehova 

nem vezetnek. Viszolygunk tőlük. Nem látjuk meg bennük az 

örök élet megszületésének lehetőségét. Nem halljuk meg 

bennünk az Úr figyelmeztetéseit, tanításait. Ahogy a hernyót 

nem szeretjük, csak a pillangót, ugyanúgy el akarjuk kerülni a 

kellemetlen dolgokat az életben. Ez természetes emberi 

reakció, de többek között azért is hívnak bennünket 

embernek, a teremtett világ birtokosának, hogy ezekkel a 

dolgokkal is szembe tudjunk nézni. Az állat elfut a veszély, a 

megpróbáltatás elől. Az ember leküzdi. Hitével, reményével. 

A hívő ember tudja, hogy földi élete olyan, mint a hernyó 

állapota: készülődik benne valami. Isten létének  

megismerése, szeretetének megtapasztalása és hívásának 

elfogadása a mi bebábozódásunk. Életünk ezen alapokra 

helyezése, átalakítása a mi átalakulásunk, mindennek 

megélése, tettekre váltása a mi újjászületésünk. Az Istenben 

való hitnek, az örök élet reményének, az isteni szeretet 

megélésének köszönhetően lehetünk mi is csodálatos, könnyű 

röptű pillangók az Úr rétjén. Erre az átalakulásra hív 

bennünket a Teremtő nem csak a jó dolgok, hanem a 

nehézségek által is.  

 Ahogy minden hernyóból egyszer lepke lesz, úgy minden 

nehézség alkalmat adhat arra, hogy észrevegyük azokat a 

dolgokat, amelyekre Isten akarja ráirányítani figyelmünket, 

amelyek által tökéletesedhetünk, alkalmasabbá válhatunk az 

örök életre. 

 Ebben segítenek az évközi vasárnapok. Lehet, hogy épp egy 

százszor hallott-olvasott példabeszédet, gyógyítást, tanítást 

hallunk az evangéliumban, amely már nagyon unalmasnak 

tűnik. Vegyük azonban észre, hogy mindaz, amit hallunk, 

Isten irántunk való szeretetéről, irgalmáról, kegyelméről, 

ragaszkodásáról szólnak. Arról, hogy bármi is adódik az 

életünkben, hitünkkel, reményünkkel, szeretetünkkel 

megoldhatjuk, feldolgozhatjuk, tovább léphetünk rajta, sőt 

tanulhatunk belőle. 

 A Biblia éve van. A Szentírásé, vagyis Isten hozzánk intézett 

szaváé. A templomban meghallgathatjuk. Így, évközi 

    AGVETŐ 
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vasárnapok idején is. Az Úr nem csak az ünnepeken akar 

velünk lenni, hanem a hétköznapokban is. Nem csak a 

kiemelt időszakokban, hanem év közben is. Hív bennünket. 

Arra hív, hogy pillangók legyünk: ki fehér, ki kék, ki színes, 

ki egyszerű szürke. A szín mindegy. Különbözők a 

talentumok. Repülni azonban minden pillangó tud. Repülni 

felfelé, a Nap felé. Arra hív tehát, hogy pillangók legyünk és 

hozzá repüljön a lelkünk, a szívünk. Különösen így, év 

közben. 

 ( ) 

Családi rovat 

 

Kitört a szünidő. Vége az 

iskolának, vége a 

hittanóráknak. Nagyon úgy 

tűnik, vége a hétvégi 

templomlátogatásnak is a 

gyermekek részéről. Nincs, 

aki ellenőrizze a következő 

héten a miselátogatási naplót, tehát nem kell misét sem 

látogatni. Nyár van, vakáció, szabadság, kötetlenség. Iskolába 

nem kell menni, hittanra nem kell menni, hát misére sem. 

Ahogy már többször is megjegyeztem, Jézus nem ment 

vakációra, nem utazott el a déltengerekre luxusjachton 

nyaralni, nem vett ki szállodai szobát Foridában, de strandolni 

sem ment el Hawai szigetére, még a koppányi táborban sem 

maradt ott az idei nyáron sem. Jézus itt maradt velünk. Épp 

úgy vár bennünket saját házába, épp úgy szeretne a 

szívünkben lakni, mint iskolai év közben. Sőt: most talán még 

jobban, mert több idő marad rá, mint amikor tanulni kell. Ne 

hagyjuk, hogy hiába várjon. Ne hagyjuk, hogy egész nyáron 

vágyódva gondoljon ránk, hogy egész szünidő alatt a  mi 

szeretetünk nélkül töltse el a napokat. Jézus a gyermekekkel 

akar lenni akkor is, mikor önfeledten játszanak, pihennek, 

nyaralnak, szórakoznak. A legjobb barát akar lenni. A legjobb 

barát, aki jóban-rosszban kitart mellettünk, aki soha, 

semmiféle bajban el nem hagy. Jézus ilyen barát. A jó barátot 

nem szoktuk egyedül hagyni. Meg szoktuk látogatni, el 

szoktunk menni hozzá, ő is lejön hozzánk.  

 Az Úrtól kaptuk életünket, az ő jóvoltából vannak szüleink, 

testvéreink, nagyszüleink, barátaink, barátnőink. Tőle kaptuk 

a világot, amely körül vesz bennünket. Ennyire jó barát az Úr, 

hogy mindezt megadta nekünk. Legalább annyit tegyünk 

meg, hogy hetente egyszer látogassuk meg a házában, a 

templomban. Az az egy óra, amit vele töltünk, igazán nem 

sok a hét 168 órájából. Ennyi időt mindezért a jóért, amit tőle 

kaptunk, ne sajnáljunk tőle. A rajzfilmet megismétlik, a 

kalandfilmet videóra lehet venni, az internet bármikor 

elérhető, játszani és aludni pedig ott van a maradék 167 óra. 

Hálából látogatásunkért Jézus ott marad a szívünkben és 

hazajön velünk. Észrevétlenül velünk marad a következő 167 

órára is, amikor újra meglátogatjuk. Ahogy a jó barát szereti 

és elvárja, hogy meglátogassuk, úgy Jézus, a gyermekek 

barátja is vár bennünket vasárnaponként a házába, látható 

otthonába. Ott meg is vendégel bennünket: örömhírt ad, hogy 

hogyan élhetünk úgy, hogy abban neki és nekünk is öröme 

teljék, és ha már voltunk elsőáldozók, lakomára is meghív 

bennünket, a szentáldozásban önmagát adja nekünk. Ekkora 

szeretet láttán nem tehetjük meg, hogy egyedül hagyjuk 

abban az órában, amikor magához hív bennünket.  Ahogy 

rosszul esik barátunknak, ha hiába vár ránk a megbeszélt 

időben, úgy rosszul esik Jézusnak is, ha magára hagyjuk. Ne 

várjon ránk hiába a szünidő alatt sem. 

 Kedves szülők, ehhez viszont a Ti segítségetek kell. Példát 

kell mutatni a gyermekeknek mindenre, mire meg szeretnénk 

őket tanítani. Ahogy sok minden másban felnéz rátok 

gyermeketek és átveszi szokásaitokat, beszédmódotokat, 

gesztusaitokat, úgy a hit területén is Ti vagytok az etalon 

számára. 

 Nem elég elküldeni a hittanra vagy a templomba, hogy ott 

rosszat úgy sem tanul és legalább jó helyen van. Éreznie kell, 

hogy számotokra is fontos az Isten, Ti is hisztek benne, 

szóltok hozzá imádságaitokban és a tanítása szerint 

igyekeztek élni az életeteket és szeretni a többi embert, aki 

körül vesz benneteket. A tettekben való példamutatáshoz az is 

hozzátartozik, hogy látnak Titeket templomba menni, ott 

imádkozni. Látják Tőletek azt, hogy le lehet és le kell 

mondani sok olyan dologról, amit esetleg szívesebben 

tennénk abban az egy órában, amikor Jézushoz kell menni. 

 Nagyon szépen kérlek Benneteket kedves szülők, hogy 

kísérjétek el lehetőleg mindketten gyermekeiteket a 

templomba és velük együtt vegyetek részt a szentmisén vagy 

igeliturgián. Ti is azt szeretnétek, ha gyermeketek jó felnőtté, 

jó édesapává, édesanyává, értékes emberré legyen, boldogan 

élje az életét. Az igazi boldogság annak az embernek az 

osztályrésze, akinek béke és nyugalom van a lelkében. A lelki 

béke és a nyugalom pedig az Úr ajándéka azoknak, akik 

hisznek benne és követik őt. 

 Engedjétek, vigyétek közel Jézushoz gyermekeiteket, ahogy 

Ő kérte. Azt tudjátok, hogy felelősek vagytok 

gyermekeitekért. Tudom, hogy a legjobbat akarjátok nekik 

mindenből. A legeslegfőbb jó, amit adhattok nekik, az Jézus 

és az ő végtelen szeretete, amely igaz lelki boldogságot ad az 

embernek. Ha igazi boldogságot akartok adni 

gyermekeiteknek, ha boldognak, megelégedettnek akarjátok 

őket látni, ha örömötöket akarjátok benne lelni öregségetekre, 

ha örök életre akarjátok őket vezetni, vigyétek, hozzátok őket 

Jézushoz. Az Ő nevében kérlek erre Titeket! Csak így, ilyen 

neveltetésű gyermekektől várhatjuk azt, hogy megjavul ez a 

világ. A jövőnk, a jővőjük, a boldogságuk megalapozása a 

kezetekben van. 

 ( ) 

 

A hónap szentjei 

 

ÁRPÁDHÁZI BOLDOG JOLÁN 
 1235. v. 1239. + Gnieznó, 1298. június 11. 

 

 Árpádházi Boldog Jolán királyi és szent család sarja. Apja 

IV. Béla, anyja a konstantinápolyi császári családból való 

Laszkarisz Mária. Nagynénje Árpádházi Szent Erzsébet és 

Prágai Boldog Ágnes, nôvére Boldog Kinga, húga Szent 

Margit, unokatestvére Boldog Gertrúd és Boldog Szalóme. 

 A szülôi házban mindössze öt évet tölthetett, amely öt évbe 

beleesik a tatárjárás is. Szülei ekkor Krakkóba vitték, és 

nôvére, Kinga, Boleszláv lengyel király felesége gondjaira 

bízták. Szent életű nôvérében Jolán megtalálta példaképét és a 

keresztény nô eszményét. 
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 1256-ban felesége lett a kaliszi és gnieznói hercegnek, 

Boleszlávnak, akit a nép a Jámbor névvel illetett. A krakkói 

székesegyházban tartott esküvôi szertartás után a fiatal pár a 

férj hazájába, Nyugat-Lengyelországba költözött. 

 Jolán 23 évet élt példás keresztény házasságban. Nemcsak 

származása, hanem erényei szerint is királyi lélek volt, ezért 

nem esett nehezére, hogy úgy engedelmeskedjék férjének, 

akárcsak az Úrnak, tudván, hogy ,,a férfi éppúgy feje az 

asszonynak, mint Krisztus az Egyháznak'' (Ef 5,22). 

Véleményét, akaratát soha nem akarta ráerôszakolni urára. 

Nem vitatkozott és nem védekezett akkor sem, amikor a rossz 

tanácsadók férjét ellene és az Egyház ellen hangolták. 

Imádkozott, tűrt és várt. Isten pedig -- aki csak azért engedte 

meg egy idôre férje elhidegülését, hogy próbára tegye és 

megtisztítsa szeretetét -- amikor a hamis tanácsadók 

gonoszságára fény derült, kétszeresen visszaadott neki 

mindent: ura szeretetét, tiszteletét, elismerését. 

 Jolán napjai a három gyermek (Hedvig, Anna, Erzsébet) 

nevelése mellett állandó imádságban, vezeklésben és jó 

cselekedetekben teltek. Segített a templomokban, 

kórházakban, saját kezűleg gondozta a betegeket, árvákat, 

szegényeket nagynénje, Árpádházi Szent Erzsébet példája 

szerint. 

 Abban a nyughatatlan korban a lengyel fejedelem sokszor 

volt kénytelen harcba indulni hol a németek, hol a litvánok 

ellen. Jolán ilyenkor megsokszorozta imádságait; férje-ura 

testi és lelki épségéért egyaránt könyörgött. Nemcsak azt 

kérte Istentôl, hogy hozza haza hitvesét és gyermekei atyját, 

hanem azt is, hogy a csatában is ôrizze meg férje szívét a 

kegyetlenkedés és a bosszú indulatától, hogy csak hazája java 

vezesse. S amikor Boleszláv az egyik csatából halálos sebbel 

tért vissza, Jolán -- éjjel és nappal el nem távozva a 

betegágytól -- egyszerre tartotta önmagában is, és férjében is 

a reményt, s készítette hitvesét az elköltözésre, arra ,,a kis 

idôre'' amíg nem látják egymást (Jn 16,16). 

 1279-ben halt meg Boleszláv. Jolán ekkor fölosztotta 

vagyonát az Egyház és a rokonai között, s visszatért a krakkói 

udvarba, Kingához. Hamarosan azonban Kinga is özvegy lett, 

s ekkor a két nôvér az ószandeci klarissza kolostorba vonult, 

ahol 12 évet töltöttek egészen Istennek szentelt életben. Kinga 

halála után, 1292-ben Jolán átment a gnieznói kolostorba, 

melyet férje alapított. Apátnôvé választották, de úgy élt, mint 

mindenki szolgálója. Alázata, rejtetten viselt szenvedései 

tökéletesen egyesítették a megfeszített Krisztussal, aki 

gyakran megjelent neki és kinyilatkoztatásokban részesítette. 

Így halála napját is elôre megmondta. 

 Árpádházi Boldog Jolánt a gnieznói klarissza kolostor 

kápolnájában temették el. Tisztelete a halála után azonnal 

megindult, sírját zarándokok látogatták, és sokan nyertek 

rendkívüli kegyelmeket. Boldoggá avatását 1631-ben 

indították el. XII. Leó 1827. szeptember 22-én engedélyezte 

ünnepét a konventuális minoriták és a klarisszák számára. 

XIII. Leó kiterjesztette egész Lengyelországra. 

(Forrás: Szentek élete I.) 

 

Mátraverebély –  

Hasznos-Fallóskút 

zarándoklat 

 Május 31-én a Veszprémi Érsekséghez tartozó 

egyházmegyék közös zarándoklata volt Mátraverebély-

Szentkúton. Pápateszérről csaknem ötvenen vettünk részt 

ezen a zarándoklaton.  

 Megérkezésünk után lehetőség 

volt a szentgyónás elvégzésére, 

majd 11 órakor kezdődött az 

érseki szentmise. Ebéd után 

imaórát tartottunk a bazilikában, 

amelyet jelenlétével megtisztelt 

Márfi Gyula érsek atya is.  

 Mivel Szentkúton a szabadtéri 

keresztút stációit felújítás miatt 

lebontották, engedve a 

zarándoktársak kérésének, a 

keresztutat Hasznos-Fallóskúton 

végeztük el. Itt viszontláthattuk Paszkál remete testvérünket 

is, aki az elmúlt 2 év alatt semmit nem változott, 

vendégszeretete és ízes beszéde a régi maradt. 

Megcsodálhattuk az elkészült templom-komplexumot is. 

 A zarándokútról 

gazdag lelki élménnyel 

térhettünk haza, 

szerencsére ezúttal nem 

szólt közbe a technika 

ördöge, mint 2 évvel 

ezelőtt. Külön köszönet 

illeti a feleségemet, 

Ritát, aki rekedtségem 

miatt az imaórát és a 

keresztutat vezette 

helyettem. Itt talán 

valóban helyénvaló a 

mondás: kinek a 

(szer)pap, kinek a 

(szer)papné….    

( ) 

 

 

 

 

Májusi visszatekintő 

 
Május hónap a Szűzanya hónapja volt. Minden hétköznap 

este 7 órakor elimádkoztuk a Lorettói litániát. A litániák 

alkalmával imádkoztunk minden korosztályért, gyermekekért, 

fiatalokért, középkorúakért, idősekért, betegekért, minden 

testi és lelki szükséget szenvedőért, haldoklókért, 

elsőáldozókért, bérmálásra készülőkért, házasságra 

készülőkért, családokért, szülőkért, vezetőkért, hitért, 

reményért, szeretetért, békéért, falunkért, hazánkért, az egész 

világért, valamint mindannyiunk szándékáért, hogy 

amennyiben üdvösségünket szolgálja, járjon közben értünk 

Szűz Mária, hogy az Úr megadja nekünk, amit kérünk tőle. 

 Közben május 13-án megtartottuk a Fatimai napot, melyet 

körmenettel fejeztünk be. 

 Köszönöm mindenkinek, aki részt vett a litániákon és a 

Fatimai-napon és együtt imádkozott a jelenlévőkkel 

önmagáért és mindenkiért.  

 Az idei tavaszi nagymarosi találkozón is részt vettünk.  

A közös ima, az Istenhez való tartozás tudata az, ami összefűz 

bennünket. Ilyen alkalmak voltak ezek a litániák és az 

engesztelő nap. Adja meg az Úr, hogy az ezen alkalmakon 

szerzett lelki feltöltődés erősítse összetartozásunkat és 

elősegítse üdvösségünket. ( ) 
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Kiadja: Róm.Kat. Plébánia Pápateszér © 
 

Kiadásért felel és szerkeszti:  

Leitner Pál állandó diakonus 

Elérhetőségek: 
Horváth Tamás plébános: Plébánia: 8558 Csót Rákóczi u. 28. Tel.: 89/354-246; Mobil: 06/20/770-8259 
 

Leitner Pál állandó diakonus: Tel.: 89/352-009; Mobil: 06/20/828-0735 

„Tekintetem a hegyek felé emelem: honnan jön segítség számomra? A segítség az Úrtól jön, aki az 

eget és a földet teremtette. Ő nem engedi, hogy botladozzék lábad, nem alszik az, aki őriz téged….. 

Az Úr a te oltalmazód, az Úr védelmez jobbod felől. Nappal nem éget a nap, s éjjel nem árt neked a 

hold. Az Úr megóv minden bajtól, ő vigyáz életedre. Az Úr megőriz jártadban-keltedben, 

mostantól fogva mindörökké.” (121. zsoltár) 
 
Júniusi programok: 
- Rózsafüzér társulat titokcsere: 

június 8. vasárnap délután 3 óra. 

 

- Engesztelő nap: június 13. 

péntek, este 7 óra. 

 

- Június 16-20.: alsós hittantábor, 

- Június 23-27.: felsős hittantábor. 

 

 Június 19-én és június 26-án 

csütörtökön este 7 órakor 

„tábori mise” lesz 

Bakonykoppányban a 

plébánián, melyre a szülőket, 

nagyszülőket, testvéreket 

szeretettel várjuk. 

 

Vidám sorok 
 

Egy kirándulócsoport ballag a hegyoldalban, amikor elhalad mellettük egy rendőrautó, 

lassan tolatva felfelé. Kérdezi az egyik ember a volánnál ülő rendőrtől: 

- Mondja kérem, miért tolatva mennek fel?  

- Mert nem biztos, hogy van a hegytetőn akkora hely, ahol meg tudunk fordulni. - 

Nemsokára ugyanez az autó lefelé jön, de ismét tolatva. Megint megszólítják őket a 

turisták: 

- Miért tolatnak lefelé is? 

- Mert mégis találtunk egy helyet, ahol meg tudtunk fordulni 
---------------------------------------------------------------------------------- 
A parasztbácsi a folyóparton baktat a szekerével. Ott van szolgálatban a rendőr. A 

bácsika megkérdezi tőle: 

- Biztos úr, hol lehet itt baj nélkül átkelni a szekérrel? 

- Jöjjön csak, bátyám, majd megmutatom. Itt nyugodtan áthajthat. 

 A bácsi úgy is tesz, de hamarosan elsüllyed a szekérrel együtt. Megszólal a rendőr: 

- Érdekes! A kacsáknak csak derékig ért. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Akarsz sokat keresni? - Igen. - Akkor jól elbújok. 

 

Egy e-mail üzenet 

 
Miután elolvastad a levelet, tedd fel a kérdést magadnak: “Elfussak ?"  

Képzeld hogy ez veled éppen most történik...  

Egyik délelőtt a templomban Istentiszteletet tartottak. A 2000 létszámú gyülekezet meglepődve tekintett két váratlanul 

betoppanó vendégre. Mindketten felöltözve talpig feketébe és mindegyiknél egy automata géppisztoly 

Egyik így kiált:  

„Bárki, aki úgy gondolja, hogy megéri Krisztusért hogy kapjon egy golyót, maradjon ülve." 

Az énekkar azonnal kirohant... Az előljárók közül is megfutamodtak... És a nagyobb része a jelenlévőknek is elment.... A 

2000 hívő emberből csak 20-an maradtak. Az egyik fegyveres férfi ezután körülnézett, és a lelkészre tekintve ezt mondta:  

“Jól van tiszteletes, megszabadítottalak a képmutatóktól. Most már kezdheted a prédikálást.” 

 A két idegen erre megfordult és elment.  

 

Nevetségesen könnyen dobják el Istent az emberek s ezután kérdőre vonjuk Istent hogy miért ilyen ez a világ.... 

Nevetséges, hogy mennyire hiszünk az újságoknak... 

De a Bibliában kételkedünk... 

Nevetséges hogy mindenki szeretne a mennybe jutni...  

Anélkül hogy hinne, bízna, mondaná vagy cselekedné a biblia tanítását . 

Nevetséges hogy mennyi erőszak, erkölcstelenség, átverés, vicc, pletyka hangzik el naponta...  

De az iskolában, munkahelyen egy szóval sem említjük meg Jézus munkáját. 

Talán szégyelljük ? Nevetséges nem ?  

 Szinte nevetséges, hogy egyesek menyire fellelkesednek a prédikáción... És a hétköznapokban még azt sem tudják, hogy ő 

Istenfélő. Ugyanúgy beszél, cselekszik  mint bárki más. 

Még mindig nevetséges?  

Nevetséges, hogy mikor ezt az üzenetet továbbítani szeretnéd...  

Nem jelölgeted ki a címeid közül az ismerőseid, hanem jól átgondolva válogatod ... 

Hiszen mit hisznek majd rólad, ha ilyeneket küldesz. 

Nevetséges, hogy mennyire érdekel, hogy mit gondolnak mások rólam... 

...de hogy mit gondol Isten ...az már nem fontos.  

Nevetséges, vagy inkább borzasztó ?  

Nos kivel osztod meg ezt az üzenetet? 

Jól gondold át, még azt fogják mondani hogy szereted Istent... 

 

 


