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Szekták – 2.
Nagyon sok eretnekség és szekta támadja Jézus
Istenségét. Pedig Jézus Krisztus valóságos Isten
és valóságos ember. Mivel azonban a
bálványimádás és összekeveredés veszélye miatt
Isten ezt a hittitkot csak az Újszövetségben
nyilatkoztatta ki, és akkor is fokozatosan, ezért
olvashatóak róla olyan kifejezések, ahol úgy tűnik,
mintha csak ember lenne. Az apostolok is
fokozatosan ébredtek rá istenségére. Jézus mint
Isten, mint a Szentháromság második személye
mindig is létezett és létezik, de a történelemben
testet öltött, megszületett, meghalt és feltámadt.
Bibliai helyek, amik minden kétséget kizáróan
Istennek vallják Jézust:
Krisztus elkülönítő módon beszél az Atyáról:
”Fölmegyek Atyámhoz és a ti Atyátokhoz,
Istenemhez és a ti Istenetekhez.” (Jn 20;17)
Buzdítja az embereket, hogy legyenek az Atya
fiai, de arról nem szól, hogy neki is azzá kellene
válnia, hiszen Ő az öröktől fogva: „Így lesztek fiai
mennyei Atyátoknak…” (Mt 5;45) Teljesen egy az
Atyával: „Az én Atyám mindent átadott nekem, és
senki sem ismeri a Fiút, csak az Atya, s az Atyát
sem ismeri  senki,  csak  a  Fiú,  és  az,  akinek  a  Fiú
kinyilatkoztatja.” (Mt 11;27)  „Kezdetben volt az

Ige, az Ige Istennél volt, és Isten volt az Ige.” (Jn
1;1) „Én és az Atya egy vagyunk.” (Jn 10;30) Én
vagyok a feltámadás és az élet… (Jn; 11;25) A
zsidók jól értették, hogy Jézus Istennek mondta
Magát: „Jézus azonban azt mondta nekik: „Atyám
mindmáig munkálkodik, azért én is
munkálkodom.” Emiatt a zsidók még inkább az
életére törtek, hisz nemcsak, hogy megszegte a
szombatot, hanem az Istent is Atyjának nevezte, s
így egyenlővé tette magát az Istennel.” (Jn 5;17-
18) „ Ha magam mellett teszek is tanúságot,
érvényes a tanúságom…” (Jn 8;14) Szent Pál is
egyértelműen fogalmaz: „Jézus Krisztus isteni
mivoltában Istennel való egyenlőségét nem
tartotta olyan dolognak, amihez föltétlenül
ragaszkodnia kell, hanem kiüresítette magát,
szolgai alakot öltött, és hasonló lett az
emberekhez.”(Fil 2; 6-7)”… test szerint közülük
származik Krisztus, aki mindenek fölött való,
mindörökké áldott Isten.” (Róm 9;5) Ezt is
megírja: „…Isten csak egy van.”(1Kor 8;4)
Azokat a bibliai részeket, amik kisebbnek
mondják Krisztust Istennél, úgy kell érteni, hogy
emberi természete szerint, mert úgy igazak. Úgy is
lett eredetileg megfogalmazva. Folyt  köv.  …  -
Kallós Péter

Kedves Olvasók! Segítséget szeretnék kérni, ami nem kerül SEMMIBE! Csak annyit, hogy mindenki a
személyi jövedelem adója első, felajánlható 1%-át ajánlja fej a Magyar Katolikus Egyháznak a 0011-es
technikai számon, a második 1%-t pedig ajánlja fel a Cecei Római Katolikus Templom Alapítványa 1993.
javára, ennek adószáma: 18481037-1-07! Kérem, szóljanak a rokonoknak, ismerősöknek, akiknek csak
lehet, hogy az adóbevallás megfelelő rovatába ezeket a számokat írják be! Ez nem kerül semmibe, mert ezt
az államéból adjuk! Ha 0 forint az adó, akkor is írják be. Most így ingyen lehet nagy jót tenni, néhány
tollvonással! Kérem, ne hagyják veszni! Előre is nagyon köszönjük, hiszen az egyházközségeknek
SEMMILYEN más jövedelme nincs, CSAK a hívek adományai! Azért a cecei alapítványnak, mert csak itt
van alapítvány, más egyházközség számlájára NEM LEHETSÉGES. Rokonokat, ismerősöket megkérni nem
kerül semmibe, de viszont az egyházközség nyerhet általa. Nagyon szépen kérem, ne hagyjuk az 1%-okat
veszni, szükségünk van rá nagyon! Mindenkinek előre is köszönjük, Isten áldja meg segítő szolgálatukat!

Köszönetet mondunk mindenkinek, akik részt vettek a Harmónia Kórus április 21.-i jótékonysági estjén!
Istennek hála, nagyon jól sikerült. A Sárbogárdi TV valószínűleg többször le is fogja adni a műsort, aki
szeretné, megnézheti.

MINDEN VASÁRNAP AZ ÚR NAPJA, ISTEN HÍV ÉS VÁR MINKET A SZENTMISÉRE!!!



Történet:
 Recamier dr. híres orvos volt. Egyszer éppen egy betegénél összetalálkozott a plébánossal.

Barátságos üdvözlés után az orvos elővette zsebéből kopott-szakadt rózsafüzérjét.
-„Nézze csak Plébános Úr, milyen baj ért, elszakadt a rózsafüzérem. Nagy örömet szerezne nekem, ha
megjavítaná, vagy ajánlana valakit, aki össze tudja fűzni, mert én nem értek hozzá, és mégiscsak illetlenség
szakadt rózsafüzéren imádkozni.”
A  plébános  nem  tudta  leplezni  csodálkozását,  és  örömét,  hogy  ennél  a  híres  orvosnál  rózsafüzért  lát.  Az
orvos észrevette, és folytatta.
-„Tudja ez a rózsafüzér nekem igen jó szolgálatot tesz, ezért nem akarom nélkülözni hosszú ideig. Ha
valamelyik betegem gondot okoz, mert nagy szenvedései vannak, és semmiféle szer nem akar használni, és a
tudomány sem tudja, mit próbáljon meg a baj enyhítésére, mindig az orvosok Orvosához fordulok, az Úr
Jézushoz. Kérem, hogy vegye pártfogásába a beteget. De tudom, hogy gyarlóságom miatt nem vagyok méltó
a meghallgatásra, így előbb a Szűzanyához fordulok, és Őt kérem, legyen közbenjáróm Szent Fiánál. Ezt
pedig úgy csinálom, hogy amikor a beteghez megyek út közben imádkozom a rózsafüzért Láthatja tehát
Plébános Úr, hogy igazán sokat használom, és gyakran van szükségem a rózsafüzérre.”
Egy súlyos betegségből kigyógyított betegének tréfásan mondta ez az orvos:
„Ön nekem sok rózsafüzérembe került!”

IX FEJEZET BENEDEK ELEFÁNT
NAGYBÖJTBEN LIMPIASBAN – 2.

…Egy teljesen ismeretlen városban jártam, amely
nem messze volt a tengertől. Ahogy a régi házak,
és épületek között sétáltam egy nagy térre
érkeztem. A téren egy templom állt. Kíváncsian
nyitottam be a kapun. A templom teljesen üres
volt. Nagy boltíves régi épület, erős
tartóoszlopokkal. Térdet hajtottam, mert az
örökmécses világított. Ez azt jelenti, hogy az Úr
Jézus jelen van az Oltáriszentségben. A padsorok
között elindultam az oltár felé. Nagy ámulatomra
a Tabernákulum felett nem oltárkép volt, nem is
szobrok, hanem egy hatalmas életnagyságú
kereszt, rajta pedig a felfeszített Jézus alakja, fején
töviskoronával. Ilyen hatalmas feszületet még
soha nem láttam. A kereszt mellett pedig a
Szűzanya  és  Szent  János  apostol  szobra.  Ez  a
látvány olyan élethű volt, minta a Golgotán lettem
volna. Letérdeltem, és imádkozni kezdtem:
„Imádunk Téged Krisztus, és áldunk Téged, mert
a Te szent Kereszted által megváltottad a világot!”
És ekkor képzeljétek a keresztre feszített Jézus,
felnyitotta a szemeit, és rám nézett, de annyira
kedves, és megrendítő tekintettel, hogy azt
sohasem fogom elfelejteni. De abban a pillanatban
felébredtem. Teljesen sötét éjszaka volt,
megnéztem az órát éjfél múlt 5 perccel. Sokáig
nem tudtam elaludni, annyira az álom hatása alatt
voltam. Ittam citromos teát, majd újból bebújtam
az ágyba. Csak másnap kora délelőtt ébredtem fel,
és már sokkal jobban éreztem magam. Nem volt
hőemelkedésem, így felkeltem a szobában. Hát
egyszerre csengettek. A Kedves nővér látogatott
meg: „Nem ministráltál a Szentmisén már két
napja, gondoltam, hogy beteg vagy, és

meglátogatlak. Hoztam Neked termoszban meleg
mézes, citromos teát, és finom húslevest.
Meglátod, ettől meggyógyulsz!” A Kedves Nővér
mindjárt tányért vett elő, és kitálalta a levest. Sok
finom zöldség volt benne, sárgarépa, zeller,
fehérrépa, gomba, és puha csirkehús. Mindjárt
meg is ettem, a Kedves nővér pedig megnézte,
milyen gyógyszert kaptam. Elmondta, hogy sok
évig betegápoló nővér volt a kórházban, és
sokszor éjjel is a betegek ágyánál virrasztott, és
imádkozott. Én pedig elmeséltem különös
álmomat, a feszületet, és a keresztre feszített
Jézust, aki szeretettel nézett rám. Nagyon
elcsodálkozott a Kedves Nővér… Folyt köv…


