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Lépes méz a kedves beszéd: édes a léleknek és gyógyulás a testnek. 

 Amikor gyermekeim szócsatát vívtak egymással gyakran viccesen rájuk szól-

tam.: Nem így drágáim, csak zsoltárokban és imádságban beszélgessetek! Jót kacagtunk 

és a harag is elszállt.  

 Igen, szavaink  dominóelv alapján rombolhatnak. Talán nem ott és akkor, ami-

kor várnánk, hanem később és nagyobb erővel. Jakab apostol a nyelvet tűzhöz és  kor-

mányrúdhoz hasonlítja. Valamihez, amit nehéz megfékezni, és amit irányítani kell. Fáj-

hatnak a szavak, megsebezhetnek és összetörhetnek. Élettragédiák következnek a szere-

tő szavak hiányától. A Sátánról is azt mondja a Biblia, hogy vádló beszédű és elhiteti az 

egész világot, ha lehet, még a választottakat is. 

 A beszéd ugyanakkor teremtő erő is, hiszen Isten a világ teremtésekor mondta 

„Legyen!” és minden előállott a szavára. A beszéd gyógyít akár testileg is.  Jézus csak 

szólt a bénának és az felállt. Ha vigasztalsz valakit, erőre kap. Sokszor tapasztaltam, 

hogy gyermekeink is a nyugtató szavaktól, közösen elmondott imádságtól felbátorod-

tak.  

 „Lépes méz a kedves beszéd” – mondja az ige. Valami olyan, ami nem emberi, 

nem mesterségesen gyártott termék, mint a cukor. Nem mű, hanem a természetben  

gyengének látszó méhecske által előállított gyógyító étek. Természetes szeretet. A lépes 

méz lépben van. Keretbe zárt kedvesség. Nem folyik határtalanul, nem keveredik össze 

érdekektől vezérelve valami idegen anyaggal. Kimérten biztos adag, elég az élethez.  
.  

Hogyan változtassak a beszédemen? – kérdezte egyszer valaki tőlem. Aki változtatni 

szeretne a beszédén, annak először a szívében kell változást elérni. 

„Napsugarak zúgása, amit hallok, / Számban nevednek jó íze van.”  

írja Ady Endre Köszönöm című versében. Tudjuk róla, hogy a gyónásig eljutnia milyen 

belső küzdelem volt számára.   

Sok a bánatod elviselhetetlen a szenvedésed? Nincs aki  meghallgasson és erőt adjon? 

Dicsőítsd Istent, énekelj szent dalokat és megtapasztalod saját magadon is:  

„Lépes méz a kedves beszéd: édes a léleknek és gyógyulás a testnek”  

 

Győri János Sámuelné 

Jöjj, égi szent láng, Szentlélek Isten,  
 

Hű támasz minden ínségben,  

Kit trónusáról jó Atyánk És Jézus Krisztus küld hozzánk,  

Igédet éltesd szívünkben!  

Hogy lelkünk teljék meg veled, Mert akkor lángol és szeret. 

 Növelj a hitben szüntelen,  

Mert nálad nélkül nincsen itt A Krisztust Úrnak valló hit.  

Tarts mindhalálig hűségben,  

Hogy éltünk téged hirdessen, S megálljunk végig győztesen!  

Ne hagyj a végső órán sem!  

S mi áldva mondunk éneket Most és a mennyben is neked.  

 

Ó, Vigasztaló, Szentlélek Isten! 
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02. va Húsvét u. 6. vasárnap 

 10.00  - istentisztelet  + úrvacsora 

 Gyerekeknek Bábozás 

03. hé 18.00 - Tere-tori 

04. ke 17.00 - Bibliaiskola 

06. csü 15.00 - Bibliaóra  

07. pé 19.00 - Imakör 
 

09. va PÜNKÖSD 1. napja 

 10.00  - istentisztelet + úrvacsora 

 Jubiláns konfirmandusok köszöntése  
 

10. hé PÜNKÖSD 2. napja 
 10.00 - Egyházmegyei családi és missziói nap,   

 a Fasori Evangélikus Templomban 10-16 óráig 

13 csü 15.00 - Bibliaóra  

14 pé 19.00 - Imakör 
 

16. va SZENTHÁROMSÁG ÜNNEPE 

 10.00 - istentisztelet  

 Születésnaposok köszöntése 

21. pé 19.00 - Imakör 

22. szo 16.00 - 3D - DerékhaDalosDélután 
 

23. va Szentháromság 1. vasárnap 
 10.00  - istentisztelet   

24. hé Családos Csendeshét - Piliscsaba „Béthel” (06.24-29) 

28. pé 19.00 - Imakör 
 

30. va Szentháromság 2. vasárnap 
 10.00 - istentisztelet  

MINDENKIT SZERETETTEL HÍVUNK,  ÉS VÁRUNK  

AZ ÉLŐ KÖVEK TEMPLOMÁBA  
1183 Pestszentlőrinc, Kossuth tér 3. 
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MINDENKIT SZERETETTEL HÍVUNK,  ÉS VÁRUNK  

A  KASTÉLYDOMBI LUTHER KÁPOLNÁBA  
1188 Pestszentimre, Nemes u. 62. 

 

02. va Húsvét ünnepe utáni 6. vasárnap 

 10:30 – Istentisztelet + úrvacsora 

05. sze 10 óra – Bibliaóra 

06. csü 18:30 – LÉLEGZÉS – imakör 
 

09. va Pünkösd ünnepe  

 10:30 – Istentisztelet + úrvacsora 

KONFIRMÁCIÓ 

Születésnaposok köszöntése 

10. hé Pünkösd hétfő 

 10:30 – Istentisztelet 

Egyházmegyei családi és missziói nap, a  

Fasori Evangélikus Templomban 10-16 óráig 

12. sze 10 óra - Bibliaóra 

13. csü 18:30 – LÉLEGZÉS – imakör 

15. szo 10-15 óráig – Családi nap (Kirándulás) 
 

16. va Szentháromság ünnepe 

 10:30 – Istentisztelet 

21. pé 18 óra – Férfiak eledele 

22. szo 16 óra Kikötő – Házas kör  
 

23. va Szentháromság ünnepe utáni 1. vasárnap 

10:30 – Istentisztelet 
 

30. va Szentháromság ünnepe utáni 2. vasárnap 

 10:30 – Istentisztelet 
 


