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2019. augusztus, XXIII. évfolyam 8. szám

Tisztelt Csókakőiek!
Az elmúlt időszakban számos
program és esemény volt a községünkben. Július 19-én a Kárpátok
Őre szobor felavatására került sor.
A szobor felavatását megelőzően a
Művelődési Házunkban a témával
kapcsolatban neves előadók szólaltak meg. Az avatáson az ötletgazda Visegrádi József, és a Kárpátok
Őre szobor témáját felkaroló Kocsis
László szólaltak fel. Megtartotta
avató beszédét Németh Zsolt a külügyi bizottság elnöke, országgyűlési
képviselő, és Demeter József fafaragó iparművész, a szobor alkotója.
A rendezvényen az Erdélyből érkezett Aranykalász Néptánccsoport
és a Barkócaberkenye Néptánccso-

port is fellépett, valamint a felvidéki Rockszínház is elhozta műsorát
Csókakőre. Az avatást követően az
Álomút, valamint a Kárpátia tartott
egy fergeteges koncertet a vár alatti
Előadó téren. A szobor avatását követően augusztus 4-én a község védőszentjének Szent Donátnak a búcsúját ünnepelhettük, megszentelték
a borainkat, a Csókakői Polgárőrség
pedig a megalakulásának 100. évfordulóján az önkormányzat jóvoltából
zászlót bontott, s lejátszotta első tétmeccsét a focicsapat is.
Sajnos a rendezvényeink előtt
sajnálatos esemény történt községünkben, a Jókai Mór utcában súlyos
kutyatámadás történt. A balesetben
súlyosan megsérült kislány, már túl

van az életveszélyen, és több műtét
vár még rá. Kérem a kutya tulajdonosokat, hogy fokozottan ügyeljenek kutyáikra, és tartsák be a tartásra vonatkozó szabályokat. Tudom,
hogy a gazdák sokszor elfelejtik,
hogy a kis házikedvenc veszélyes
üzem, és bizony a kutyák másoknak súlyos, életveszélyes, akár halált
okozó sérülést is okozhatnak. Kérem
a lakosságot, hogy akiknek az anyagi lehetősége engedi, az újság hasábjain közölt számlaszámra, vagy a
boltokban, forgalmas helyekre kitett
gyűjtőládákba juttassák el támogatásukat a családnak, hogy a kis Léna
minél előbb felgyógyulhasson.
Csókakő, 2019. augusztus 7.
Fűrész György polgármester
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ELNÖKI NYILATKOZAT a 2019. évi önkormányzati választások kiírásáról
Demokráciánk erejét, stabilitását
a nemzet választójoggal rendelkező
polgárainak szabad és felelős akaratnyilvánítása biztosítja. Az 1990-ben
megtartott első szabad választások
óta minden alkotmányos feltétel
adott ahhoz, hogy magunk döntsünk
saját sorsunkról, a jelenünket és jö-

vőnket meghatározó kérdésekről.
2019 őszén a rendszerváltoztatás óta nyolcadik alkalommal nyílik
lehetőségünk, hogy önkormányzatainkról döntsünk. Ezért Magyarország köztársasági elnökeként arra
biztatom minden honfitársamat,
hogy állampolgári jogával élve ve-

gyen részt az idei önkormányzati
választáson, melynek időpontját az
Alaptörvény előírásaival összhangban 2019. október 13-ára tűzöm ki.
Budapest,

2019.

július 26
.
Áder János
Magyarország köztársasági elnöke

SÚLYOS KUTYATÁMADÁS CSÓKAKŐN
Július 01-én súlyos kutyatámadás
történt Csókakőn a Jókai Mór utcában.
A kislányért, akit súlyosan megmart
a kutya mentőhelikopter érkezett. A
Rendőrség, Mentők, Csókakői Polgárőrség is kiérkezett a helyszínre. A Csókakői Polgárőrség elterelte a forgalmat
és biztosította a helyszínt, a mentőhelikopter leszállásához. A helyszínre
érkeztem én is, mint polgármester, tájékozódtam a rendőröktől, és mentőktől a kialakult helyzetről. A helyszínre
érkezett, a Fejér Megyei Kormányhivatal Állategészségügyi Osztály képviselője is. A kislány életveszélyes állapotban volt, a kiskorút ért támadásra
való tekintettel a Móri Rendőrkapitányságtól a Fejér Megyei Rendőrkapitányság hivatalból átvette az ügyet.
A kutya gazdája ellen büntetőeljárás
van folyamatban, és nyomozás indult
a körülmények kivizsgálása érdekében. Az esettel kapcsolatban nekem,
mint polgármesternek semmilyen jogköröm nincs, s a jegyző is csak kérhet
a különböző hatóságoktól és a rendőrségtől. A törvény, megköti egy ilyen
támadásos ügyben a kezünket, ám
ez nem jelenti azt, hogy nem tettünk
semmit. A részemről kértem a jegyzőt,
hogy a helyzet súlyosságára való tekintettel, a következő testületi ülésen
tárgyaljuk meg az ügyet, ha szükséges
módosítsunk a jogszabályainkon, és
ha van lehetőség, akkor a jegyzőnek a
kutyatartással kapcsolatban nagyobb
jogkört adva, akár chipleolvasó beszerzésével, az ellenőrzést, és a bírságolás lehetőségét kiterjesztve, hatékonyan tudjunk fellépni a szabályt sértők
ellen, hogy megelőzzük az ilyen és

ehhez hasonló eseteket. Kértem azt is,
hogy azonnali ebösszeírást rendeljünk
el, ám tájékoztatott a jegyző, hogy ez
pont esedékes az idei évben, ennek
iratainak előkészítését is elvégezte.
A jegyző a chipleolvasó beszerzését
megkezdte, és a jogi háttér előkészítése folyamatban van. A kutya másnap délelőtt a gyepmesteri szolgálatot
ellátó ASKA telephelyére Székesfehérvárra elszállításra került 14 napos
karanténba. Az ASKÁ-val napi kapcsolatban vagyunk, hiszen szerződéses partnerünk, a kutya elaltatásáról is
telefonon tájékoztattak. Mivel a kutya
gazdája nyilatkozatban kérte a támadó
kutya elaltatását, így a 14 nap letelte
után az ebet elaltatták. Arra most nem
kívánok kitérni, hogy közben a gazdák
meggondolták magukat, és ki vagy
milyen határidőkről csúszott le, vagy
nem tartott be, úgy gondolom, hogy
ebbe a jogszerűséget, majd egy másik
eljárás kideríti, hogy ki hibázott, illetve ennek a jogosságának a kiderítése
a hatóságok,és a Rendőrség dolga. Az
ASKA is adott ezzel kapcsolatban ki
nyilatkozatot, illetve a sajtó is felkapta
az ügy ezen részét, aki még nem találkozott ezzel, annak ajánlom, hogy az
interneten tájékozódjon erről a részéről az ügynek, van fenn bőven cikk.
Mivel a kutya elpusztult így a támadó
kutyával kapcsolatban az önkormányzatnak már nincs további teendője.
Sajnos több esetben lakóink összekeverik az állatvédelmi hatósággént eljáró Járási Hivatalt, és az önkormányzati
hivatalt. A megmaradt kutyákkal kapcsolatosan önállóan csak az állatvédelmi hatóságként eljáró hatóság: a Járá-

si Hivatal indíthat eljárást. Miután a
jegyző érzékelte, a kialakult állapotot
az ügyben, a Rendőrséggel és a Járási
Hivatallal folyamatosan egyeztetett,
kéréseket fogalmazott meg a hivatalos
szervek felé, illetve tájékoztatást kért.
A folyamat közben az utca lakói is aláírásgyűjtést szerveztek, amiben kérték, hogy az ingatlanokon a kutyatartás megszüntetésére, megtiltására irányuló eljárást indítson meg a jegyző.
Erre az eljárásra a jegyzőnek nincs lehetősége, ám a beadványban szereplő
indokok alapján, jegyzői minőségében
eljárva szemlét tartott a helyszínen,
ahol a kutyák gazdája együttműködött
és a tulajdonos nyilatkozata alapján
megállapította, hogy az ingatlan tulajdonosai csökkenteni kívánják a minimális létszámra a kutyák számát. Egy
másik napon, a hatósági állatorvos is a
jegyző kísértében járt a helyszínen és
a kerítés megjavítását is ellenőrizték.
A jegyző válaszában kitért arra, hogy
az aláírók által kért kutyák tartására
vonatkozó tilalom kérésére nincs jogalap, erre az 1998. évi XXVIII. törvényben biztosított jogszabályi alap
nincs. Több aláíró nehezményezte,
hogy nem kaptak mindannyian tájékoztatást a jegyzőtől. Az aláírók felé
a tájékoztatást, nem a jegyzőnek kellett volna elvégezni, hiszen volt egy
eljáró ügyfél, aki megkapta hivatalos
levélben a jegyző válaszát. Véleményem szerint az aláírást gyűjtőnek, és
a beadványt beadónak kellett volna a
tájékoztatót az aláírók részére rendelkezésre bocsájtania. Egyébként ebbe
az ügyiratba az aláírók betekinthetnek,
az ügy folyamatáról az önkormányzati
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hivatalban lehetősége van tájékozódni
mindenkinek. A kérdéses kutyákkal
kapcsolatban eddig egy bejelentés érkezett a sajnálatos baleset óta. Az ügyben az önkormányzatnál bejelentést
az áldozat családja eddig nem tett, a
jegyzővel érdemben nem egyeztetett,
az aláíróíven a nevük nem szerepelt,
nem kértek betekintést az ügyiratba, s
nem is ők kezdeményezték ezt az eljárást. Az eljárások jelenleg is folyamatban vannak, a jegyző a törvény adta
lehetőségeihez mérten maximálisan
elment a jogszabályok által biztosított hatáskörének határáig. A jegyző a
Fejér Megyei Kormányhivatal Bicskei
Járási Hivatal Élelmiszerlánc-biztonság és Állategészségügyi Osztálynál
a támadó kutya gazdájának tulajdonában lévő minden ebet érintően kérte a szakhatóságot, vizsgálják meg a
veszélyes ebbé nyilvánítás lehetőségét. Bárki előtt igazolható módon az
önkormányzatunk az ügyben megtett
mindent, amire lehetősége volt. A
kutya gazdáival is tartottuk a hivata-
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los kapcsolatot, és az áldozatul esett
családdal is tartottam a kapcsolatot.
Igyekeztünk minden segítséget, információt megadni, hogy ebben a nehéz
helyzetben segítsünk. Megmozdítottuk a civilszervezeti hálónkat, a helyi
vállalkozókat, beszállítóinkat, akit
csak lehetett, a kislány meggyógyításának ügye mellé akartunk állítani.
Nagyon sok helyen, önkéntes alapon
adományokat gyűjtenek a gyógyulás
költségeihez, megmozdultak a luxemburgi partnertelepülésünk aktivistái
is az ügyben, a helyi csókakői küldöttségünk kérésének köszönhetően.
Megmozdultak a csókakőiek is és nagyon sokan a lehetőségeikhez mérten
igyekeznek segíteni. Azt gondolom,
hogy példaértékű az az összefogás,
amit tapasztaltam Csókakőn. A család
gyorssegélyt, segélyt nem kért, hivatalos megkeresést az ügyben felénk még
nem intézett, nyilván érthető módon a
gyermekük egészségének helyreállítása lefoglalja minden idejüket. Ettől
függetlenül a következő képviselő-tes-

tületi ülésen foglalkozunk az ügyükkel
és igyekszünk további segítséget adni
a családnak ebben a nehéz helyzetben.
A családot többen megkeresték, hogy
szeretnének segíteni. Bár az jellemző
rájuk, hogy inkább szeretnek adni,
mint kapni, így a nyomásnak engedve,
a család úgy döntött, a kislányuk helyzetét nézve, mivel még sok kezelés
és műtétek sora vár rá, nyitottak egy
bankszámlát, s elfogadják a segítséget.
Mi az önkormányzatrészéről kérjük,
hogy aki tud, és akar segíteni az a következő bankszámlán, vagy a kihelyezett adománygyűjtő dobozokban tudja
támogató szándékát megvalósítani.
Rácz László-Rácz Léna
Erste bank
11600006-00000000-84566139
A támogatást ezúton is köszönjük,
és tolmácsoljuk a család háláját a felajánlott segítségért!
Csókakő, 2019. augusztus 7.
Fűrész György polgármester

EBÖSSZEÍRÁS - Tájékoztató 2019. évi ebösszeírásról
Tisztelt Ebtartó Lakosunk!
Csókakő község közigazgatási
területén az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII.
törvény 42/B. §-a alapján kerül sor
az ebek összeírására a jogszabályban
meghatározott adattartalommal.
Az eb tulajdonosa, vagy az eb
tartója az ebösszeíráskor köteles
az adatlapon feltüntetett adatokat a
települési önkormányzat rendelkezésére bocsátani (az adatszolgáltatási
kötelezettség elmulasztása állatvédelmi bírságot vonhat maga után).
Az Ebösszeíró adatlap további
példányai beszerezhetők a Csókakői
Közös Önkormányzati Hivatal (8074
Csókakő, Petőfi S.utca 3.), a nyomtatvány letölthető a község honlapjáról,
illetve nyomtatással, fénymásolással
is sokszorosítható.

Az ebösszeíró adatlapot ebenként
kell kitölteni és eljuttatni a Csókakői Közös Önkormányzati Hivatal
részére az alábbi módokon:
•
Levélben postai úton a 8074
Csókakő, Petőfi S. utca 3. levélcímre;
•
A fenti címen található irodában leadva,
•
Elektronikus
úton
(aláírva, majd scannelt formában) az
igazgatas@csokako.hu e-mail címre.

kedjenek a transzponderrel meg nem
jelölt ebeket szolgáltató állatorvosnál
megjelöltetni.

Az
ebösszeíró
adatlapok
leadásának határideje:
2019. szeptember 30.

Felhívjuk a figyelmet, hogy amenynyiben a nyomtatvány kitöltését és
benyújtását követően az Ebösszeíró
adatlapon szereplő adatokban változás
állna be, továbbá amennyiben ezen
időpont után kerül eb a Tisztelt Lakos
felügyelete alá, azt a változást követő
15 napon belül szintén be kell jelenteni.

Tájékoztatjuk
továbbá
az
ebtartókat, hogy a kedvtelésből tartott
állatok tartásáról és forgalmazásáról
szóló 41/2010. (II.26.) Kormányrendelet 17/B. § (10) bekezdése szerint –
2013. január 1-től – a négyhónaposnál
idősebb eb csak transzponderrel (chippel) megjelölve tartható, ezért szíves-

A transzponderrel már korábban
megjelölt, ám az adatbázisban nem
szereplő eb adatait az állat tartója
köteles a szolgáltató állatorvossal az
adatbázisban regisztráltatni. A regisztrált eb adatának megváltoztatása miatt
történő adatmódosítás díjmentes.

Csókakő, 2019. augusztus 7.
Dr. Klima Olga jegyző
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POLGÁRŐR HÍREK
A Csókakői Polgárőrség az idén
ünnepelte fennállásának 100. évfordulóját, aminek alkalmából átvehette a
Csókakő Községi Önkormányzat által
adományozott 3 darab csapatzászlót.
A Csókakői Polgárőrség alapításának pontos időpontja már feledésbe merült, amikor a tűzoltóink 2-3
évvel ezelőtti helytörténeti kutatásainak eredményeképpen napvilágra került alapító okiratok szerint 1919-ben
nem a tűzoltó egyesületünket alakították meg, hanem a Csókakői Polgárőrséget. A jegyzőkönyvek tanúsága
szerint, a tanácsköztársaság bukását
követően az akkori Csókakő Községi Önkormányzat képviselő-testülete
alapította meg a szervezetet, az 1919.
augusztus 8-i testületi ülésén, ezzel
az alapítási dátummal. A határozat
szerint, az akkori polgárőrség tagjait
rendeletileg sorozták be, minden 45
életévet betöltött katonaviselt férfi 60
éves korig tagja volt, az akkori önkormányzat által életre hívott szervezetnek. A besorozott polgárőrök 1919.
augusztus 10-én a Szent Donát Napi
Búcsú alkalmából a Szent Donát Plébánia Templomban tették le esküjüket.
Ennek az eskütételnek az emlékezetére tértek vissza, a 100. éves zászlóbontásra a mai polgárőreink, ezzel is megerősítve az elődök iránti tiszteletet, s
megerősíteni az akkoriak fogadalmát.
A működését tekintve 1919-től 1950ig a helyhatóság felügyelete alatt
működő szervezet látta el a faluban
az éjjeliőrséget, a szőlőhegyek csőszszolgálatát, a mezőőri szolgálatot, ellenőrizte és felügyelte a Legeltetési
Bizottság által kiadott legelők rendjét,
használatát, segítette az aratási időszakban az önkéntes tűzoltóság tűzőrségét, segítette az erdőbirtokosság,
erdő, vadvédelmét és a polgárvédelmi
feladatokat is ellátta. A Csókakői Polgárőrség állandó, a rendvédelmi szervekkel szorosan együttműködő szervezet volt. A Magyar Királyi Csendőrség állandó őrsöt nem tartott fenn, ám
a csendőr járőrszolgálat a község által

beosztott polgárőr járőrpárjaival, csőszeivel, mezőőreivel szorosan együttműködött 1945-ig. Nem volt véletlen
az sem, hogy a Csendőrség melletti
irodában volt az első székhelye kialakítva a helyi Polgárőrségnek. Ezzel
az együttműködésnek a községben a
közbiztonságot sikerült magas szinten
fenntartani. A Csendőrség 1945 utáni
megszűnését követően a Rendőrség
vette át a közbiztonság megteremtésének feladatát, aminek biztosításában
1950-ig nagyon jó volt az együttműködés. A polgárőrségünk 1950-től,
1956-ig főként a csőszszolgálatban,
és a vagyon védelemben vettek részt,
az akkori belügyi erők nem szívesen
látták a működésüket, ezért inkább
csendben csősz, és mezőőri feladatokra korlátozódott a tevékenység, és
a községi tanács szervezésében, annak
védőernyője alatt próbálták fenntartani a helyi közbiztonságot. Az 1956-os
forradalomban és szabadságharcban a
Nemzetőrség alakult meg, több polgárőr részt vett a hivatal megvédésében, majd segítették a Nemzetőrség
rendfenntartói munkáját. A körzeti
megbízotti rendszer 1957 utáni kialakítását követően, nem szívesen
támaszkodott a tapasztalt helyi erőre
a Csókakői Polgárőrségre, az akkori
karhatalom. Az 1960-ban megalakult
Váralja MGTSZ védernyője, és alkalmazásában a csőszszolgálat biztosításában vettek rész, majd az Önkéntes

Rendőrség 1962-es megalakítását követően, annak támogatásában, a helyi
közbiztonság biztosításában, a községi
tanács szerveződéseként 1990-ig folytatták tevékenységüket. Bármilyen
nehéz is volt ebben a rendszerben működni, sosem szűntek meg, s a tanács
sem szüntette meg tevékenységüket.
A rendszerváltozást követően 1991ben Barabás Károly a helyi Önkéntes
Rendőrség megszűnését követően, a
Csókakői Polgárőrség nevében, teljes
jogkörrel és az önkormányzat támogatásával átveszi a helyi közbiztonság
civil szervezését, a Rendőrség támogatása mellett. Barabás Károly lemondását követően 1997-ben Ábele Márton veszi át a Csókakői Polgárőrség
vezetését. Az országos polgárőr mozgalom kialakulását követően a szervezet tagjai és a község önkormányzata
kezdeményezi az egyesületté történő
átalakulást, majd megalakul a Csókakő Község Polgárőr Egyesület. Innentől kezdve egyesületi formában
működnek a polgárőreink, a helyi önkormányzat, és a Rendőrség szakmai
támogatása mellett.
A mostani polgárőrök, rendezvényeink biztosításában, a közbiztonságunk felügyeletében, járőrszolgálat
biztosításában, ideiglenes útlezárásokban, polgári védelemben, társadalmi
életünkben nagyon fontos szerepet töltenek be. Az itt feladatot vállaló csókakői polgárok szabad idejüket, anya-
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gi forrásaikat feláldozva önkéntesen
biztosítják számunkra a nyugodt élet
lehetőségét. Az önkormányzat, az elmúlt egy évszázad áldozatos önkéntes
munkáját elismerve, tiszteletét kife-
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jezve a nagy múltú civilszervezetünk
előtt csapatzászlókat adományozott az
egyletnek. Kívánjuk, hogy legalább
ilyen kitartással szervezzék egyesületi életüket, mint ahogy azt az elődeik

tették! Önkéntesen, önmagunkért és
mindenkiért!
Csókakő, 2019. augusztus 5.
Fűrész
György
polgárőr
Csókakői Polgárőrség 1919-2019

„Ám az Isten így szól hozzá: Esztelen, még az éjjel visszakérik
tőled lelkedet. Amit gyűjtöttél, kire marad?” - Lk 12,20

EGYHÁZI HÍREK
Ezen a héten még, augusztus 11ig bezárólag, a hétköznapi liturgiák
a bodajki és a magyaralmási pénteki
szentmisék kivételével szabadságolások miatt elmaradnak (Isztimér kedd
17.00; Fehérvárcsurgó, Csókakő csütörtök, 17.00, 18.00). Továbbá közös
bodajki plébánia hivatalunk is csak
hétfőn és pénteken tudja fogadni híveinket reggel fél 9-től délig, illetve délután 2-től 5 óráig. Megértésüket előre
is köszönjük!
Csókakő
A Csókakői Szent Donát Plébánia
Templomban, az egyházunk szervezésében 2019. augusztus 4-én vasárnap
megtartottuk védőszentünkSzent Donát búcsús szent miséjét. A szent misét
Mórocz Tamás plébános tartotta meg.
A szent mise keretében a Szent Donát
Borrend megszenteltette a csókakői
gazdák borait. A borszentelést megelőzően a Csókakői Polgárőrség megalakításának, és 100. éves fennállásának
évfordulójára emlékezve, az önkormányzattól kapott csapatzászlókat áldotta meg a plébánosunk. Az egykori
100 évvel ezelőtti polgárőrök a búcsú
napján 1919. augusztus 10-én esküdtek fel ugyanebben a templomban. Az
akkori polgárőrök esküjét erősítette
meg a mai polgárőrök zászlóbontása.
Ezt követően a Szent Donát téren tavaly felállított, Szent Donát szobornál
a megszentelt borral megvendégeltük
a védőszentünket, s Mórocz Tamás
plébános áldást kért a községre, és
annak minden lakójára. Dél után megkezdődött, immár 246. alkalommal a
búcsúsforgatag, s a csókakőiek megülték védőszentjük ünnepét, így fenn
tartva a 245. éves hagyományt.

Bodajk
Kérjük híveink segítségét, szombati napokon délután 4 órától templomtakarításban. A felújításérinti a
templomteret, melyet szombati napokon kell takarítanunk a hétvégi liturgiák végzéséhez.Köszönjük az idősek
napi rendezvény szervezését, lebonyolítását a Karitász munkatársainak!
Magyaralmás
Két
hét
múlva
vasárnap,augusztus 18-án lesz templomunk búcsúünnepe a Mennybe Felvett Szűzanya tiszteletére, melynek
hetében,két hét múlva csütörtökön,

augusztus 15-én az esti szentmisét
felajánljuk a templom előtti Máriaszobor adakozóiért, illetve a szentmise után imádsággal, szerény agapéval
megemlékezünk a szobor állításának
egyéves évfordulójáról. Szeretettel várunk Mindenkit az ünnepségre!
Zámoly
Jövő vasárnap, augusztus
11-én délután 4 órakor imádkozzuk
templomunk búcsúját Szent Lőrinc
tiszteletére. A szentmise után szeretetvendégséget tartunk, melyre sütemény
felajánlást elfogadunk.

Közös programok
Dátum

,GĘSRQW

08.04.

11.00
10.00
16.00
17.00
20.30

&VyNDNĘ
Ercsi
Zámoly
%RGDMN6HJtWĘ6]Ħ]0iULD
kegytemplom

08.15.

19.00

Magyaralmás

08.17.
08.18.

15.00
11.00

Bakonykúti
Magyaralmás

08.11.
08.13.

Helyszín

Esemény
Szent Donát búcsú MT
Ercsi Búcsú (jegyesek megáldása)
6]HQW/ĘULQFE~FV~07
Fatimai engesztelés
Szentségimádás
6]HQWPLVHpVPHJHPOpNH]pVDWHPSORPHOĘWWL
szobor egyéves évfordulója alkalmából
Nagyboldogasszony búcsú

XXIII. évfolyam 8. szám

6
Liturgikus elmélkedés
Kezdődik a Barnabásnak tulajdonított levél(Cap. 1, 1-8; 2, 1-5:
Funk 1, 3-7)
Az örök élet reménye: hitünk kezdete és beteljesedése
Üdv és béke fiaimnak és leányaimnak az Úr nevében, aki szeret minket.Mivel nagy és gazdag az Úr rajtatok végbevitt műve, szerfelett örülök boldog és dicsőséges szellemetek
megnyilvánulásain. Ezek tanúsítják,
hogy a belétek oltott lelki adományok birtokában vagytok. Ezért még
inkább örvendezem, remélve üdvösségemet, hiszen látom, hogy az Úrtól
fakasztott forrás bőségéből eláradt a
Lélek rajtatok. Nagyon boldoggá tett
áhított viszontlátástok.Az igazság
útján az Úr kísér engem. Abban a
tudatban és meggyőződésben, hogy
sokat megértetek szavaimból, amikor köztetek beszélek, arra kényszerülök, hogy magamnál jobban szeresselek titeket, hiszen az örök élet
reménye által nagy hit és szeretet

költözött belétek. Arra gondolva tehát, hogy a ti üdvötök rám is tartozik, és hogyha közlök veletek valamit
abból, amit én is kaptam, az nekem
is javamra szolgál, s mivel magam
is ilyen lelki adományokkal szolgálhatok, eltökéltem, hogy röviden írok
nektek, és így hitetek mellett ismeretetek is teljesebb lesz.Az Úrnak három rendelkezése van: az örök élet
reménye, amely hitünk kezdete és
beteljesedése; a megigazulásunk,
amely az ítélet kezdete és vége; a jókedvű és örvendező szeretet, amely
megigazulásunk bizonysága. Az Úr
az elmúltakat és jelenvalókat a próféták által nyilvánította ki, és módot
adott rá, hogy a jövendőbe is betekinthessünk valamennyire. Amikor
látjuk, hogy minden olyan rendben
következik be, ahogy megmondta,
akkor gazdagodjék és mélyüljön el a
mi istenfélelmünk. Én pedig nem is
mint mesteretek, hanem mint közületek való társatok rámutatok egyre s
másra, hogy a jelen életben örvendezők legyetek.Mivel rossz napok

járnak és a Gonosz hatalmon van,
önmagunkra figyelve kell kutatnunk
az Úr igazságos ítéleteit. Hitünk segítsége az istenfélelem és a türelem,
küzdőtársunk pedig a nagylelkűség
és az önmegtartóztatás. Ha ezeket az Úrral kapcsolatosan tisztán
megőrizzük, akkor meglesz bennünk
a bölcsesség és az értelem, a tudomány és a megismerés.Isten nyilvánvalóvá tette számunkra prófétái
által, hogy sem áldozati adományra,
sem egészen elégő áldozatokra, sem
ajándékokra nincs szüksége, hiszen
ezt mondja: Minek nekem megannyi
véres áldozatotok? – mondja az Úr.
Jóllaktam már kosokból készült égőáldozataitokkal és a hizlalt borjak
hájával. A bikák és bakok vérében
nem lelem kedvemet. Ha elém járultok színem látására, ki kér rá benneteket, hogy udvaraimat tapodjátok?
Ne hozzatok nekem többé értéktelen
ételáldozatot, mert a füstjük utálattal tölt el. Újhold, szombat és ünnepi
összejöveteleitek … hogy tűrjem tovább ünnepeiteket? (Iz 1, 11-13)

Irodai szolgálat:
Bodajki Plébánia Hivatal H-8053 Bodajk, Szent István tér 1.
Hétfő: 14.00-16.00; kedd, szerda 8.30-12.00, 14.00-16.00; csütörtök: zárva; péntek: 8.30-12.00
Tel: 22/410-039 • www.bodajkikegyhely.hu • e-mail: bodajkikegyhely@gmail.com

CSÓKAKŐ VÉDŐSZENTJE
Szent Donát: Rómában született
isz. 140-ben. Római polgári családból
származott. Római légiós katona, a híres XII. légió tagja, Marcus Aurelius
parancsnoksága és császársága alatt
centurio, a nagyrészt keresztényekből álló Melitinai Légió parancsnoka,
majd később császári testőrparancsnok. Rómában szenvedett mártírhalált
isz.180-ban a negyedik nagy keresztényüldözés során. Miután a kereszténységéért halálra ítélték és lefejez-
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ték, holtestét a Szent Ágnes templom
udvarában lévő katakombában temették el. Ezért is nevezik őt is katakomba szentnek. A sírját 1646-ban találták
meg a katakombák feltárásakor a Jezsuiták. Az ereklyét 1649-ben indították útnak Rómából, és Münstereifelbe érkeztek a csontok 1652-ben. Az
ókori csodás legendákat, a vele kapcsolatos lejegyzett életpéldákon kívül,
az út során számos megmagyarázhatatlan jelenség történt. Ilyen csoda történt az út vége felé 1652. június 30-án,
amikor a szent ereklyéit Rómából a
Rajna-vidéki Münstereifelbe szállították. A hiteles történet szerint pater
Jacobus Heerde kísérő pap misét mondott a szent ereklyéje előtt, közben
hatalmas vihar kerekedett. A villám a
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templomba csapott, és a pátert a földhöz vágta. Azt hitték, hogy meghalt. Ő
azonban Szent Donát közbenjárásáért
fohászkodott, felkelt és rövid időn belül rendbe jött. A súlyos sérülései ellenére csodálatos módon betudta fejezni
a szent misét, sőt még végigvezette
a körmenet is. Szent Donát közbenjárásának köszönhetően, így el tudta
kísérni az ereklyéket szállító menetet
Münstereifel-be. Ünnepnapja eredetileg június 30-a, de van ahol július második vasárnapján ünneplik. Magyarországon az augusztus 7-i ünnepnapja
terjedt el, mivel a 19. század közepén
az Arezzói Szent Donát püspökkel keverték össze a személyét. Mások szerint a régi római termékenységi ünnep,
németül: „Ertedankfest” napja miatt

lett Szent Donát ünnepe ez a nap, ahol
a bő termésért szokásos hálaadó ünnepre vezethető vissza ez a nap, így
ezt az ünnepet hagyományként megtartották és Szent Donát személyével,
annak megünneplésével egyesítették.
Szent Donát tisztelete a rajnai szőlővidéken gyorsan terjedt, a XVIII.
század óta Ausztriában és Magyarországon is elemi csapások, villámcsapás, jégeső elhárításáért könyörögtek
hozzá, emléknapján, augusztus 7-én
körmenetet is tartottak tiszteletére.

lójáról megemlékező szent misét is zavartalanul meg tudták tartani a várban.
A Csókakői Várbarátok Társasága
hagyományt teremtett a szent búcsúmiséjéből. A civil szervezet alapítója
és elnöke, Sörédi Pál elmondta, hogy
az 1559. július 22-én, Brindisben született szerzetes bejárta az egész kontinenst, és utazásai során, 1601-ben eljutott Magyarországra is, csatlakozva
Mátyás főherceghez, mint tábori lelkész. Míg Európában hirdetett és térített, addig hazánkban a seregek élére
állt. A sárréti csata során ő volt a 18
ezres, németekből, franciákból, osztrákokból és magyarokból egyesített
sereg lelki vezetője, segítségével megfutamították a közel 80 ezer fős török
sereget. Úgy hírlik, hogy a fogságba

esett muzulmán harcosok határozottan állították, hogy a sereg élén egy
négyméteres szerzetes állt fenyegetőn,
és ezért voltak kénytelenek feladni a
küzdelmet. A legendák, a bátorsága,
illetve helytállása naggyá tették Szent
Lőrincet, ezért is gondoltak rá a várkápolna szentelése során.
Lőrinc 1619-ben a saját születésnapján halt meg, és erről is megemlékezett Oravetz Attila plébános, mikor
az emlékező szentmisét celebrálta a
csókakői várban. A vallási ünnepet
követően kisebb vendéglátással egybekötött agapéval zárta a napot a közösség.

Csókakő, 2019. augusztus 7.
Karácsonyi Imre akadémiai
restaruátor

VÁR HÍREK
Brindisi Szent Lőrinc búcsúja a
Csókakői Várban
A folyamatosan épülő és szépülő
középkori vár tetején álló kápolnában
másodszor tartottak szentmisét Brindisi Szent Lőrinc tiszteletére. A Csókakői Várban, kezdetét vette az alsó-vár
védőtető építésének második üteme. A
munkaterületet július 9-én adták át a
Csókakő Községi Önkormányzat képviselői, a kivitelezést végző Balkony
Kft. képviselőinek jelenlétében. A beruházást a tulajdonost képviselő MNV
Zrt. finanszírozásával valósítják meg,
ami 15 millió Ft-ba kerül majd. A vár
látogatását, a vár használatát, azonban
a kivitelezés nem zavarja, így a vár
továbbra is nyitva lesz, így a Brindisi
Szent Lőrinc halálának 400. évfordu-

Csókakő, 2019. július 25.
PJ

SPORT HÍREK
Kiestünk a kupából
Júniusban megkezdte csapatunk
a felkészülést a következő bajnoki idényre. Heti rendszerességgel
edzésbe, nyári felkészülésbe kezdtek fiaink. Több edzőmérkőzést is

játszottunk, a kupában a Bakonycsernye gárdáját fogadtuk.
Június közepén Balatonaligára
vonult a csapat összetartásra, ezzel
megkezdték a nyári felkészülést, majd
becsatlakoztunk a Megyei II. osztályú

Pusztavámi TC edzésprogramjába,
ahol játékos felkészüléssel hangolódtak fiaink, az elkövetkező edzőmérkőzésekre. Július 11-én jóváhagyta a szövetség a nevezésünket, a Simix-Üveg
Megyei III. osztály nyugati csoportjá-
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ba kerültünk be. A következő csapatok
szerepelnek ebben a 2019/2020-as
bajnoki szezonban: Csókakő, Csákberény, Söréd, Magyaralmás, Nádasdladány, Jenő, Videoton Baráti Kör,
Sárszentmihály, Kőszárhegy, Sárkeresztes, Iszkaszentgyörgy, Polgárdi.
Az első edzőmérkőzést a Bakonynána
ellen játszottuk, ahol 0-0-s félidő után
3-0-ra kikaptunk. Ezután a Fehérvárcsurgó ellen léptünk pályára, ahol a
fehérvárcsurgói 3-1-es vezetést követően 5-3-ra sikerült nyerni. Ez követte,
a kupamérkőzés, ahol sajnos kiestünk.
Bár, jók voltunk mezőnyben, és nem
érződött az osztálykülönbség mégis a
magasabb osztályú Bakonycsernye jutott tovább:
Fejér Megyei Kupa 2019.08.04. 1.
forduló Csókakő – Bakonycsernye 0 –
2 (0 – 1)
Gólszerzők: Ódor Ákos 40’, Molnár Ákos 73’ (Bakonycsernye)
Az átigazolási időszak még tart,
eddig 27 főt igazoltunk le, ebből három átigazolásunk volt. Csákberényből visszatért Kutassy Barnabás, Móri
SE-ből Koller Gábor. Szintén Móri
SE-ből érkezett Nagy Martin Gábor.
Még két átigazolásunk van függőben,
jelenleg 27 fős kerettel dolgozhat a

szakmai stáb. Az idei évben a szakmai
stábban az előző évekhez hasonlóan,
nem történt változás, a vezetőedző:
Szabó Zsolt, technikai segítője pedig Wittner Márton. A HeffingenCsókakő Baráti Társaságtól labdákat
küldtek a legutóbbi adományszállítmánnyal, ezúton is köszönjük luxemburgi barátainknak a támogatást!
A csapat legközelebb Bársonyos csapatával játszik edzőmérkőzést
Csókakőn 2019. augusztus 11-én 17
órakor, majd szintén itthon augusztus
17-én 17 órakor a Jenő ellen elstartol
a bajnokság. Mérkőzéseinkre szeretettel várunk mindenkit!Sajnálatos
kutyatámadás érte elnökünk Rácz
László családját június 25-én. Sajnos Léna, aki rendszeres látogatója a
mérkőzéseinkneksúlyos, életveszélyes

sérüléseket szenvedett. Egyesületünk
a kislány gyógyulásának elősegítése
érdekében azonnal gyűjtésbe kezdett,
az adományt átadtuk a családnak.
Bízunk a gyógyulásodban Léna, és
üzenjük, hogy mihamarabb gyógyulj
meg!
Ezúton kérjük az olvasóinkat,
drukkereinket, csókakői polgárokat,
hogy a kirakott gyűjtőedényekbe, vagy
itt a Csókakői Hírekben is meghirdetett számlaszámra, ha van lehetőségük
támogassák ezt az ügyet, segítsük a
családot, hogy a kicsi lány minél hamarabb felépülhessen. Támogatásukat
ezúton is köszönjük! Hajrá Csókakő!
Csókakő,

2019.

augusztus 7.
Fűrész György

BIZALOM, A HIT ALAPJA
Bizalom, a hit alapja
Szeretném ezúttal bíztatni azokat
az embereket, akik ilyen-olyan módon
hisznek Istenben és az Evangéliumban. Esetleg keresztényként rendszeresen imádkoznak is vagy szolgálják
valamilyen módon az Urat. De szól
ez az írás Nektek is, akik még sosem
hallottátok az Evangélium üzenetét
vagy még nem válaszoltatok rá elfogadással, hogy a Ti hitetek erősödésére
legyen. A bíztatásom célja a bizalom
kimunkálásának elősegítése. Azért,
hogy bátran merjétek odaszánni magatokat Istennek, hogy mind többen
hirdessük és építsük Isten országát.

„1. Az embernél vannak az elme
gondolatai; de az Úrtól van a nyelv
felelete.
2. Minden utai tiszták az embernek
a maga szemei előtt; de aki a lelkeket
vizsgálja, az Úr az!
3. Bízzad az Úrra a te dolgaidat;
és a te gondolatid véghez mennek.”
Példabeszédek 16:1-3
Vegyük sorra:
1. az ember tervezget, ugyanakkor
az Úrtól van a bölcs válasz, vagyis a
tökéletes megoldás.
2. Mindenki helyesnek tartja a saját tetteit, de az Úr az, aki vizsgálja
a szívünk szándékát, vagyis a mo-

tivációkat.
3. Ha rábízzuk magunkat, a dolgainkat az Úrra, akkor leszünk sikeresek.
A közmondás szerint: „ember
tervez, Isten végez”. Véleményem
szerint ez azért helytelen, mert Isten
nem egy dzsin, aki rákényszeríthető
az emberi tervek megvalósítására.
Másrészről Isten terve minden esetben
tökéletes, míg a mi emberi elképzeléseink csak emberiek, vagyis tökéletlenek maradnak. A helyes hozzáállás,
ha azt mondjuk: „Isten tervez, ember
végez”, vagyis az adott helyzetben
keressük Isten tökéletes akaratát és a
szerint járunk. Egy egyszerű példa:
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eltervezi a család, hogy lemegy a
Balatonra holnapután. Aznap reggelre
viszont viharokat mondanak országszerte. Erre szokás használni a közmondást: „Ember tervez, Isten végez”.
Viszont, ha mi csupán megfogalmazzuk a vágyat, hogy „Uram, szeretnénk
lemenni a Balatonra, kérlek vezess
abban, hogy melyik az a nap, amikor
ezt jó körülmények között megtehetjük”, akkor ezek után már csak figyelni kell a vezetésre és a megfelelő
napon elindulni. Mondhatod: „kötött
a munkaidőm és nem tudom csak
úgy aznap reggel kikérni magam a
munkahelyemről”, de vajon Isten ezzel nincs tisztában és nem fog időben
szólni vagy úgy alakítani a körülményeket, hogy elutazhassatok? Az
Örökkévaló előtt nincsenek korlátok!
„Az embernek elméje gondolja
meg az ő útját; de az Úr igazgatja annak járását.”
u.a. 9.vsz
Ez azt jelenti, hogy a vágyainkat
mi fogalmazzuk ugyan meg, de az Úr
irányítja a lépteinket. Nagyon helyes,
ha vannak motivációi az embernek,
vagyis kíván dolgokat. Természetesen a céljainknak összhangban kell
lenniük Isten igazságával, a bűnös
kívánságokat egyébként sem támogatja. Ugyanakkor helytelen minden
részletet emberi módon előre eltervezni. Egész egyszerűen akkor fog tudni
Isten segíteni rajtunk, ha miután elmondtuk Neki a szívünk kívánságait
azutánhagyjuk, hogy Ő vezessen el
azok megvalósulásához. Mi csak figyeljünk az Ő feleletére, tanácsaira.
Ehhez elengedhetetlen a bizalom és a
hit, hogy minden rendben lesz, mert
elvégre az Élő Isten vezeti az embert.
Ugyanakkor érdemes föltenni a kérdés: „Vajon Isten mit vár el tőlem?”
- de ezt bővebben talán a következő
írásban fejteném ki. Az előbbiek
megerősítéséül:
„És mikor imádkoztok, ne legyetek sok beszédűek, mint a pogányok,
akik azt gondolják, hogy az ő sok
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beszédükért hallgattatnak meg.
Ne legyetek hát ezekhez hasonlók;
mert jól tudja a ti Atyátok, mire van
szükségetek, mielőtt kérnétek tőle”.
Máté 6:7-8
Kitérnék röviden arra, hogy ha
valaki pusztán a saját képességeiben
bízik, az már önmagában kevélységnek, büszkeségnek számít. Ez azért
igaz, mert mindannyian teremtmények vagyunk és mindenkinek az élete
Isten kezében van! Ha valaki azt hiszi,
hogy kihagyhatja az életéből azt a személyt, aki Őt életre hívta, úgy -mint
már többször fogalmaztam korábbi
írásokban- kudarcra, csalódásra és
legvégső soron kárhozatra van ítélve.
De fontos tudatosítani, hogy mindez
bármikor megváltozhat, ha az illető
odafordul Istenhez az Ő fia, Názáreti
Jézus által és megvallja a bűneit. A
kegyelem korszakát éljük, aminek a
végén járunk. Addig lehet ezt megtenni, amíg még ebben a korszakban vagyunk, utána az ajtók bezáródnak és többé nem lesz rá lehetőség, legalábbis
nem ilyen egyszerű módon.

biztonságban, hogy valamiben/valakiben bízunk, mert a szó jelentése
csak egyfajta belső viszonyulást fejez
ki. Bízhat valaki a plüss kabalájában
és gondolhatja úgy, hogy általa biztonságban van, de az attól még nem
az igazi valóság! Legfeljebb csinált
magának az illető egy bálványt, amely
cselekedetet viszont a 10 parancsolat
alapján átok alá helyezte az Úr. De
mondja is az Ige:
„Van oly út, mely igaz az ember
szeme előtt, de vége a halálnak útja.”
u.a. 25. vsz
Bízni abban érdemes, aki hűséges,
kegyelmes, erős, megbízható (nem
állít mást, mint amit tesz): az Örökkévaló egyedül ilyen, mert nem ember
Ő, hogy hazudjon, sem nem embernek
fia, hogy megváltozzon.

„Aki figyelmez az igére, jót nyer;
és aki bízik az Úrban, oh mely boldog
az!”
u.a. 20.vsz

Keressük Isten egyéni programját
életünkre vonatkozólag, ugyanis Ő
már mindent eltervezett, elkészítette
minden ember számára a tökéletes élet
utat. Az viszont a mi döntésünk, hogy
ebből mit végzünk be, mert a szabad
akarat jogát meghagyta nekünk. Ebből
a szemszögből nézve az eleve elrendelés nem létezik, mert Isten tökéletes
programját szabad akaratból, a döntéseink által eltékozolhatjuk. Jobbítani
nem tudjuk, csak rombolhatunk rajta.
Ugyanakkor helyes döntések által be
tudjuk tölteni, azaz megvalósíthatjuk
az isteni tervet! Amikor megvalósítjuk, akkor viszont az eleve elrendelés útjára lépünk, vagyis Isten
tökéletes tervét valósítjuk meg.
A következőket a Prédikátor
könyve 3. fejezetében találjuk:

Vagyis, aki odafigyel Isten beszédére, annak jó dolga lesz, és aki bízik
Benne, milyen áldott (boldog) az!
Ellenőriztem a bízni/bízik szó
jelentéseit és olyanokat találtam, mint:
„rá hagyatkozni valakire, reménykedni” és azt is, hogy „biztonságban
van, nincs félnivalója”.
Hozzáteszem, nem attól leszünk

1.vsz: „Mindennek rendelt ideje
van, és ideje van az ég alatt minden
akaratnak.
11. Mindent szépen csinált az ő
idejében, e világot is adta az emberek
elméjébe, csakhogy úgy, hogy az ember meg nem foghatja mindazt a dolgot, amit az Isten cselekszik kezdettől
fogva mindvégig.

„A megromlás előtt kevélység jár,
és az eset előtt felfuvalkodottság.”
Példabeszédek 16:18
Az „eset” szó eredeti jelentései: botlás, bukás, esés. Úgy is lehet
fordítani, hogy „a büszkeség a közelgő
összetörés (pusztulás) előzménye, az
elbizakodottság pedig a (meg)bukásé”.
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13. De még az is, hogy az ember eszik és iszik, és jól él az ő egész
munkájából, az Istennek ajándéka.
14. Tudom, hogy valamit Isten cselekszik, az lesz örökké, ahhoz nincs mit
adni és abból nincs mit elvenni; és az
Isten ezt avégre műveli, hogy az ő orcáját rettegjék.
15. Ami most történik, régen megvan, és ami következik, immár megvolt,
és az Isten visszahozza, ami elmúlt.”
1. versszak: Mindennek van egy
maga ideje és helye, ezért nem jó
siettetni a dolgokat, mint ahogyan
elodázni sem célszerű. Előbbi esetnél
az ember a sorozatos kudarcok miatt
kiéghet mire egyáltalán odaér a „rendelt időhöz”, míg a második esetnél
folyamatosan lemarad róla. Mindkét
lehetőség frusztrációt vált ki, aminek
hosszú távon sok egyéb mellékhatása
lehet. A lényeg tehát, hogy akkor tudunk felszállni a vonatra, amikor az
megérkezett az állomásra. Talán úgy a
helyes, ha picivel előbb érkezünk, nehogy lekéssük. Vagyis tudni kell, hogy
hol vannak azok a pontok az életben,
amikor nyugton kell maradni és várni,
amíg meg nem jön a vonatunk. Ezekben az esetekben, ha türelmetlenek
lennénk és elhagynánk az állomást,
akkor megint csak elmegy a vonat (az
aktuális helyzet/lehetőség elúszik) és
lehet, hogy a legközelebbi vonat csak
10 év múlva jön! Még valami: olyan
is van (velem diákkoromban többször
megesett), hogy nem mondják be,
hogy milyen vonat futott be. Legyünk
tehát mindig résen, mert:
1.rossz vonatra szállunk, ami bár
lehet, hogy ugyanabba az irányba
indul, de a következő váltónál már
más vágányra fut át és hosszú távon
egészen máshol köt ki az eredeti
elképzeléstől,
2. bizonytalanságból vagy csupán
azért, mert nem jó forrásra támaszkodtunk (például az ismerősök véleményére hallgattunk a vasutas helyett)
nem szálltunk fel a vonatunkra és az
így megint csak nélkülünk robog el…
Ezért most bátorítalak Benneteket,

hogy forduljatok Istenhez, kérjétek az
engedelmesség ajándékát és hiszem,
hogy az Ő kegyelme szerint meg is
adja azt Nektek. Mert nincs annál
jobb, mint Isten Szelleme/Lelke által
vezetett emberként járni, amikor ott
van az emberrel mindig és vezet, szól,
hogy mikor mit érdemes tenni. Mikor
kell elindulni a vonathoz, hogy időben
odaérjünk.
A 11. versszakban olvasható:Isten a
világot (valóságot)adta a mi gondolatainkba, olyan módon, hogy közben
nem láthatjuk át az egész teremtést és
meg sem találhatjuk, érthetjük emberi
gondolatok útján Isten munkáját. Mi
csak legfeljebb részigazságokat tudunk felfedezni. Ennél többet egyedül
Isten tud nekünk kijelenteni. Vagyis
megint egy érv, ami alapján érdemes
keresni az Ő akaratát.
14. versszak: Akkor tudunk megbízni valakiben és rábízni az életünket, ha tudjuk, hogy amit mond, az
mindig jó lesz. Csupán emberekben
bízva a legtöbb esetben rá vagyunk kényszerítve, hogy a szerint válasszunk,
hogy melyik lehetőség jár a legkevesebb rosszal. Az Örökkévalóban bízni
viszont a legjobb döntés!
15. versszak: Mivel a Mennyben
kész terv van (a lehető legjobb) az
életedről, ezért írja Salamon: „ami
most történik, régen megvan”. Itt van
egy csodálatos állítás: „és az Isten visszahozza, ami elmúlt.” Ezek szerint,
ha lekéstük a vonatot, akkor Ő hamar
indít egy másikat, vagy visszafordítja
a dolgokat, mondhatni egy ingatlanos kifejezéssel: „eredeti állapot helyreállítása” történik és ezzel kapunk
még egy lehetőséget arra, hogy éljünk
vele. Ugye milyen jó az Úr?
Isten jó és tökéletes akaratát a
döntéseinkkeltehát mi írjuk felül. Az
alábbi eshetőségek állnak fönt, melyeket 3 fő kategóriára osztottam (ezeket
tovább lehetne bontani) :
A., befutjuk azt a pályát, amely az
Istentől rendeltetett
B., felülírjuk az isteni tervet a saját döntéseinkkel egyes helyzetekben.
Ez azt eredményezi, hogy megtörténik

minden (vagy amire idő jut az illető
földi életéből) ebből az eredeti tervből,
plusz hozzájönnek azok a gubancos
mélyhullámok, amelyek a lázadásaink
(önfejű döntéseink) melléktermékei.
C., totális elfordulás Istentől és az
Ő tökéletes tervétől - innentől kezdve
már csak az Úr kegyelmén múlik,
hogy mi lesz az illetővel.
Ez egyéni véleményem, de jelenleg, szerintema C., kategóriában lévők
vannak a legtöbben.
„Azért, szeretett atyámfiai, legyen
minden ember gyors a hallásra, késedelmes a szólásra, késedelmes a
haragra. Mert ember haragja Isten
igazságát nem munkálja. Elvetvén
azért minden undokságot és a gonoszságnak sokaságát, szelídséggel fogadjátok a beoltott Igét, amely megtarthatja a ti lelkeiteket. Az Igének
pedig megtartói legyetek és ne csak
hallgatói, megcsalván magatokat.
Mert ha valaki hallgatója az Igének és
nem megtartója, az ilyen hasonlatos
ahhoz az emberhez, aki tükörben nézi
az ő természet szerinti ábrázatát: Mert
megnézte magát és elment, és azonnal
elfelejtette, milyen volt. De aki belenéz
a szabadság tökéletes törvényébe és
megmarad amellett, az nem feledékeny hallgató, sőt cselekedet követője
lévén, az boldog lesz az ő cselekedetében. Ha valaki istentisztelőnek
látszik köztetek, de nem zabolázza meg
nyelvét, sőt megcsalja a maga szívét,
annak az istentisztelete hiábavaló.
Tiszta és szeplő nélkül való istentisztelet az Isten és az Atya előtt ez: meglátogatni az árvákat és özvegyeket az
ő nyomorúságukban, és szeplő nélkül
(hibátlanul) megtartani magát e világtól.”
Jakab levél 1:19-27
A bibliai idézeteket Károli fordításból vettem.
PA
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