
V. évfolyam 7. szám  2017. július 

„Ti adjatok nekik enni!” 

Mt 14,14-22 

Az evangélium bemutatja, hogy 

Jézus és hallgatósága egy puszta 

helyen vannak, beesteledett, az 

emberek éhesek, és el kellene küldje 

őket a városba, mert ott lehet élelmet 

kapni. A pusztában nincs lehetőség 

ételt beszerezni, és a tanítványoknak 

sincs elég élelmük, hogy éhségüket 

csillapítsák. 

Az evangéliumnak mindig van egy belső értelmezése, ami a szó szerinti értelem 

mögött van. Oda kell figyelnünk, ha Isten szavának nemcsak a jól látható, érzékelhető, 

hanem a lelki értelmét is meg akarjuk látni. Azt kell keresnünk, akár az Újszövetséget, 

akár magát az egész Szentírást tekintjük, hogy az evangélium szavai, hogyan 

vonatkoznak ránk. Isten szava ugyanis hatékony, valóban képes felvilágosítani, de 

csak akkor, ha erre vágyunk, hittel és figyelemmel olvassuk. Először is vizsgáljuk meg 

a helyet, ahol Jézus tanította a népet. Egy köves hely volt, a fák is csak elvétve adtak 

árnyékot. Életünkben mi is gyakran kerülünk ilyen puszta sivatagba. Milyen sivatagról 

beszélünk? A sivatagról, a pusztáról a mi lelkünkben. Nem érzünk-e tikkasztó 

forróságot, szárazságot, a köveket, amikor bajokban, nehéz helyzetben vagyunk, vagy 

hiányzik a hitünk, esetleg a félelem vesz erőt rajtunk? Nem sivatagi érzés ez? 

A mi sivatagunk: amikor egyedül érezzük magunkat; amikor bűnöket hordozunk 

magunkkal, és nem tudunk tőlük szabadulni. Imádkozunk Istenhez, és nem hallunk 

választ, meghallgatást imáinkra; amikor olyan dologra vágyunk magunk vagy mások 

részére, ami jó, mindenféle önzés nélkül, és nem valósul meg.  



Ezek a mi pusztáink, ezek a mi sivatagjaink. Ha ezekben a helyzetekben a városba 

megyünk, hogy élelmet szerezzünk be magunknak, elmulasztjuk a csodát. A városba 

menni azt jelenti, hogy a dolgokkal való szembesülés helyett a világi élvezetekbe 

menekülünk, vagy, ha imáinkra nem kapunk választ, akkor abbahagyjuk az imádságot, 

ez a városba menetel.  

Krisztus Urunk azt mondja: "Nem kell". Nem kell a városba menniük. Amikor a 

pusztában vagy, amikor a sivatagban vagy, maradj! Egy keresztény ember életében, 

aki szívét Istennek adja, gyakori tapasztalat a sivatagi állapot, mert folyamatos 

küzdelem van a test és a Lélek között. Ez pedig elfárasztja az embert. Néha nehéz 

elhinni, hogy a siker útján járunk. Egyedül érezzük magunkat.  

Gondoljunk csak Illés prófétára. Legyőzi Baál papjait, amikor azok hiába hívják le 

áldozatukra istenük kezét, neki pedig miután háromszor is vízzel leönteti a fára 

helyezett áldozatot, az Isten tüze egy pillanat alatt megemészti az egészet. Az egész 

Baál papságot legyőzi (1Kir 18,20-40). És aztán mi történik? Egy ekkora győzelem 

után is egyedül érzi magát. Elvonul, és azt mondja az Úrnak: "csak én maradtam élve 

egyedül". És az Úr „helyre teszi” Illést, mondván, hogy nincs egyedül. Nem vagyunk 

egyedül az igazságban, ha igazságosan élünk. Maga Krisztus is így élt, hogy mi is 

igazéletűek lehessünk. Megvan a képességünk rá, és a sivatagban kell maradnunk,  

elfogadni az ételt, amit az Úr kínál nekünk. Jézus azt mondja: nem kell elmenniük, ti 

adjatok nekik enni. Képesekké kell válnunk arra, hogy a megfelelő helyről szerezzük 

be magunknak a táplálékot. Az egyházatyák ezt a mondatot: "Ti adjatok nekik enni", 

mindig az egyházra mutató mondatként értelmezték. Az apostolokat rendelte, szentelte 

az Úr ennek a feladatnak az elvégzésére. Az egyházban kell ennünk. Erőt az Úr 

testéből nyerhetünk, ami az Egyház melyben az Úr a szőlőtő és mi a szőlővesszők. 

Életünket, fennmaradásunkat a tő adja nekünk. 

Maradjunk meg tehát mi is a lélek sivatagában, a pusztában, tűrjünk és tartsunk ki a mi 

Urunk mellett, akkor is, ha a világ számára a kereszt, a mi hitünk, az igaz életre való 

törekvésünk ostobaságnak tűnik. Tartsunk ki a keresztény életünk küzdelmeiben, s az 

Úr megmutatja nekünk is csodálatos erejét. 

Koleszár Ákos 
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Uram ments meg… 

Figyelned kell és megértened, hogy az egyház 

olyan, mint egy kórház, mely segít és gyógyít 

bennünket, hogy szeressük Jézus Krisztust. Krisztus 

szeretete fény, mely bevilágít szívünkbe, és segít 

megvizsgálni azt, hogy Isten szeretete lakik-e 

bennünk. Észre vesszük-e a bennünk rejtőző 

rosszindulat és önzés formáit?  

Nem lehet, hogy Krisztus lakjék a szívünkben, 

amikor tele van „ecettel”! Hogyan lehet imádkozni, 

ha tele vagyunk a másik személy felé keserűséggel? 

Hogyan tudom olvasni az evangéliumot, ha nem 

fogadom el testvéremet, akit Krisztus elfogad? 

Hogyan tudom azt mondani éveken át, hogy a 

Szentlélek temploma vagyok, akiben az „alfa és az 

omega”, vagyis a szeretet él? Hol van a türelem? 

Meg tudom-e mutatni türelmemet a mellettem 

élőnek, vagyis a testvéremnek?  

Amennyiben nem kezdeményezem a szívem megváltozását, nem valósul meg semmi. 

Semmi. Semmi. 

Megtesszük a vallási feladatokat, de a szívünk változik a legkevésbé. A szív nem 

változik, mert nem szereztük meg a kapcsolatot Krisztussal, mert amit csinálunk azok csak 

feladatok, vallási feladatok és nem élő, elevenítő kapcsolat. Vigyáznunk kell, hogy a 

„vallásos ember” kifejezés ne egy torz személyiségre utaljon, akinek még soha nem volt 

személyes kapcsolata Istennel. Ezek az emberek soha nem gyógyulnak meg, mert azt 

hiszik, közel vannak az Istenhez. Alapvető érzésük, hogy a kötelességüket teljesítsék Isten 

felé anélkül, hogy bármilyen komoly kapcsolat lenne közöttük. Tapasztalataim alapján 

talán ők azok, akik legtöbbet ártanak az egyháznak, mert kötelességeket és teljesítményt 

sugallnak a személyes élő kapcsolat hiánya miatt. Az emberek nem akarnak több terhet, 

nekik Szabadítóra van szükségük, aki eddigi nehéz állapotunkból kiemeli őket. 

A szív változása azt jelenti, hogy már nem vagyunk azok, akik korábban voltunk. 

Készen állok arra, hogy nem támadok vissza, nem rágalmazom a másikat, nem öntöm rá a 

keserűségemet, hanem elkezdem szeretni, még akkor is, ha nem érdemli meg. Ahol véget 

ér az én akaratom, ott kezdődik a szeretet, ott helyezem magam Isten Uralma alá.            

Ott helyezem magam Isten szeretetébe.  

Pacsai János  
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Napi munka 

Különböző munkahelyek, munkák vannak, de mindegyikben törekedni kell, 

hogy Isten munkatársai legyünk. Ő teremtett minket és mi emberek folytatjuk 

ezt a teremtést. Munkát bízott ránk az Isten, ezen a látható világnak a 

gondozását, Isten munkatársai vagyunk, bármilyen feladatot is látunk el. 

Nem számít milyen természetű a munka, vagy a napi feladat, de Isten bízta 

ránk.  

1. Fontos a munkához való hozzáállás. Tedd úgy, mintha Krisztussal tennéd, 

csináld megfelelően a pozícióddal és a szakmai tudásoddal. A munkához 

való hozzáállásod olyan legyen, amit Isten igényel tőled. A valóságban 

Isten tevékeny, nem pihen és hagyja magára a világot. Veled együtt 

tevékenykedik, rajtad keresztül is a te munkádon keresztül ismerhető fel 

(?) Pál apostol ezt mondja: 23Bármit tesztek, szívből tegyétek, mintha az 

Úrnak, és nem embereknek tennétek! (Kol 3,23) 

2. Végezd minden munkádat teljes odaadással, Szívvel és Lélekkel” 

morgolódás nélkül, szívesen. Ne feledjem, amit megteszünk bármilyen 

munka is, Istenért tesszük. 

3. A munkámon belül minden feladatkört vagy helyzetet gondosan és 

helyesen kezelek. Nem lassítjuk- e feleslegesen a munkát vagy vagyunk 

nem törődöttek? 

4. Ha munkáját jól végzi és ütemes, nem tulajdonít-e ezen túl nagy 

jelentőséget, tud-e hálát adni Istennek vagy csak a maga erőfeszítését 

domborítja ki. Jézus mondja tanítványának, Jánosnak: 5Én vagyok a 

szőlőtő, ti pedig a szőlővesszők. Aki bennem marad, és én őbenne, az bő 

termést hoz, mert nálam nélkül semmit sem tehettek. (Jn 15,5) 

5. Ha a feladatát, amit meg kell tennie, nehéz, kellemetlen vagy megalázó, 

vagy rossz szándékú emberek hátráltatják, vagy szerencsétlen 

körülmények lassítják, nem keseríti-e el annyira, hogy tiszteletlenül 

beszéljen, vagy negatív-rossz gondolatoknak adja át magát. Ne engedje 

meg magának, ha a düh felpattan, hogy tovább hevítse, hergelje, mert 

akkor megragadja a harag, a türelmetlenség vagy a zúgolódás. 



6. Nehéz megőrizni a lélek békéjét, de a nehéz helyzetben a következőt 

teheti. 

a,  Gondoljon arra, hogy ezen az úton keresztül adja Isten a megváltást. 

Istennek mindig ez a célja: a feladatokon keresztül az üdvösség felé 

vezetni. 

b,  Gondoljon arra, hogy ez a munka lesz életem utolsó feladata, ha 

most kellene megjelenni Isten ítélőszéke előtt, akkor mit tudok 

ebben a pillanatban felmutatni. 

c,  Ne feledje, ezt a munkát, amit el kell viselnünk nem tart örökké.     

A földi élet végével megszűnik. Ez az időszak felkészülés az örök 

életre. 6s ő majd megfizet mindenkinek tettei szerint: (Zsolt 62,13)    

(Róm 2,6) 

7. Amikor maga számára kellemetlen egy ember, énekeljen, daloljon.         

Ez az éneklés (felszabadít) megnyugtatja a lelket. 

8. Amikor mechanikus munkát végez, pl. áll egy gépsor mellett, akkor 

emlékezzen a megtanult hit-igazságokra, szentírási részekre, egy 

prédikációra, vagy valamilyen tanulságos könyv tartalmát idézze fel. 

9. Gondoljon a munka céljára, Isten munkájában nem az számít, mit 

követelnek. Gondoljon arra is, hogy ebben a világban minden ideiglenes.  

10. A munka során gyakran emelje fel szívét Istenhez, rövid petíciókat, 

könyörgéseket fogalmazzon meg. Nagyon alkalmas a Jézus-imát mondani 

– szüntelenül ismételgetni. 

11. A mindennapi munka, mint valami robot arra szolgál, hogy fenntartsa a 

fizikai életet, a kényelmet, a jólétet legalább ennyire fontos az üdvösség, 

hogy lelkét Isten közelében tartsa. Úgy gondolja, hogy minden munkát 

Isten dicsőségére tegyen, ahogyan Szent Pál tanácsolja. 31Tehát akár 

esztek, akár isztok, és bármi mást tesztek, mindent Isten dicsőségére 

tegyetek. (1Kor 10,31) 

Szeretettel: Lelkiatyád 

Dátum       Program 

Július 3 –6.    Zsolozsmás tábor.  
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22+ Útonlevők (fiatal felnőttek) Zarándoklata 

Időpont: 2017. július 20-22. 

Erre a zarándoklatra, a 22. évüket már 

betöltött érdeklődőket várják, a 

zarándoklat az Illés búcsúra érkezik 

meg Máriapócsra. 

Gyülekező: Tokajban 

Útvonal:  

Tokaj - Nyíregyháza - Máriapócs 

A zarándoklat teljes költsége:  

5000 forint + 1000 forint, ha valaki 

szeretne a búcsún részt venni. 

Jelentkezni: a www.ifjusagizarandoklat.hu oldalon lehet.  

További információ Salai Szabolcs diakónustól kérhető.  

Telefon: 06 20/592 75 94. 

Ferenc pápa, A családban megélt szeretetről című 

apostoli buzdítását, ajánlja keresztény 

házastársaknak, és világi híveknek egyaránt.           

A Szentatya rögtön az első pontban ezt írja.          

„A házasság válságának számos jele ellenére a 

család utáni vágy továbbra is eleven, és ösztönzi az 

Egyházat, főként a fiatalok között. E vágy 

válaszaként a családra vonatkozó keresztény üzenet 

valóban örömhír." 

 

A Kegytárgybolt nyitvatartása: 

Július és augusztus hónapban,  

hétfőtől péntekig 900-1630 6 

http://www.ifjusagizarandoklat.hu/
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Lassan közeledik az iskolai tanév vége, s befejeződik a 

gyerekek számára a tanítás. Szeretnénk előrelátók lenni és kérni 

azt, hogy segítsék missziós munkánkat majd az új tanév 

kezdetén.  

A szeptemberi tanévkezdés nagyon sok családnak komoly kihívást jelent. 

Szeretnénk rajtuk úgy segíteni, hogy a még jó állapotban lévő iskolatáskákat, 

tolltartókat, tornazsákokat összegyűjtjük, és igény szerint görögkatolikus 

nagycsaládosoknak, rászorulóknak továbbítjuk. 
 

A még jó állapotban lévő táskákat, kérjük juttassák el a:  

Missziós Irodánkba (Miskolc, Szeles u. 35.),  

a Görögkatolikus Egyetemi és Főiskolai Kollégiumba (3519 Miskolc, 

Görömbölyi u. 23-24.), valamint a 

Georgikon Görögkatolikus Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakgimnázium, 

Szakközépiskola és Kollégiumba (Sátoraljaújhely, Kossuth út 26.) 

Bízunk benne, hogy az előző évekhez hasonlóan idén is sikerül számos 

családnak megkönnyíteni az iskolakezdést adományaink felajánlásával. 

 

 

Baba—mama foglalkozás 

Szeretettel várunk minden anyukát és babáját (0-3 éves korig),  

a Missziós Irodában!  

(3526 Miskolc, Szeles utca 35.) 
 

Nyári foglalkozások időpontjai: 

2017. 07. 04. (kedd): 16:30-17:15 

2017. 08. 08. (kedd): 16:30-17:15 
 

Ölbeli játékok, mondókák, énekek, 

kötetlen játék, beszélgetés...  

Érdeklődni lehet: Bárányné Nagy Melindánál 06-30-630-5202 



 

Július 1-jén Szerencsen kerül megrendezésre a metropólia nagy            

Családi napja, a család minden tagja számára érdekes programokkal.  
 

Július 3-6. között ismét megrendezzük az évek óta már hagyománnyá vált 

zsolozsmástábort Sajópálfalán, együtt imádkozva a szerzetesnővérekkel. 

Jelentkezni a 30-9692138-as telefonszámon vagy a spzarandokhaz@gmail.com 

címen lehet.  

A meghatározások alapján fejtsd meg a rejtvényt.  

A megfejtés a vastagon szedett oszlopban olvasható! 

 

 

 

 

 

 

1.) Csak kit szabad imádni?  

2.) A napkeleti bölcsek egyike. 

3.) A zsidó nép első királya. 

4.) A hét szentség közül a második. 

5.) ...... volt, Pál lett.  

Megfejtés: Próféta, akinek ünnepét júliusban tartjuk.  

A cikkeket vagy véleményüket a következő e-mail címre várjuk: missziosiroda@gmail.com 

Kéziratokat nem őrzünk meg és nem küldünk vissza. Lapzárta: előző hónap 25. 

Kiadja: A Miskolci Egyházmegye Missziós Irodája — MI 

Ezt a hírlevelet Csoma Zsuzsanna szerkesztette. (tel.: 06 30 9577069) 

Felelős  kiadó: Juhász Géza első helynök (tel.: 06 30 7426266) 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 


