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MANNA 
 

 
 

 

Szénaillat 
 

A mézillattól mámoros mezőt, 
Méhikék, pillék zsongó Kánaánját, 
Tegnap hajnal előtt 
Hosszú haldokló rendekbe kaszálták. 
Se baj! Ne sajnáld! Így a jó. 
Így születik a szénaillat, 
S a szénaillat örökkévaló! 
 

A Paradicsom illata 
Játszadozott a kábult emberekkel. 
Mezők virága, egy napig nyíló! 
De minden szépet visszaillatoztat: 
A szénaillat örökkévaló! 
 

Ha lépteden majd csikorog a tél, 
És didereg az esthajnali csillag: 
akkor is él, 
Akkor is melegít a régi illat. 
Fű, mámor, élet: illanó, 
De illata az Istené: 
A szénaillat örökkévaló. 

Sík Sándor 
 

 

Fontos üzenet 
 

Még azt hadd mondjam el neked, 
– akárki légy is, aki olvasod – 
hogy Isten akkor is szeret, 
ha nem hiszed el, 
vagy nem akarod! 
 

Lukátsi Vilma 
 

 

 

Befektetési tanácsok 
haladóknak 

 
Úton vagyok, én testvérim, 
Kánaán országba fel, 
Amit az Úr vélem tett, ím 
Néktek most ezt mondom el. 

Hála, hála, halleluja! 
Bár itt vándor a nevem, 
Szép hazám felé az úton 
Vígan zengem énekem. 

BGyÉ 558 
 

A múltkor már tényleg nagyon felbosszantott. Kicsi is, csúnya 
is, ráadásul már a foncsor sem a legjobb, könnyen koszolódik 
a kerete, cserébe nehezen tisztítható… A szemétbe vele! Nem 
is értettem, mit keres a fürdőszobánkban. Aztán a homlokomra 
csaptam: hát persze! Hiszen ez nem is a mi igazi fürdőszo-
bánk! Csak átmeneti állapot. Így mindjárt más! Vissza is 
akasztottam a kis tükröt a csap fölé. 

A fenti sorok mélyebb megértéséhez tartozom némi magya-
rázattal. 2012 telének végén költöztünk jelenlegi első kerületi 
otthonunkba. Kibéreltük ezt a lakást, abban a reménységben, 
hogy ez csupán ideiglenes állapot, és hamarosan megtaláljuk 
saját ingatlanunkat. Azonban ez az ideiglenes állapot már több 
mint három éve tart. Nem panaszkodunk: patinás környezet, 
nyugalmas környék, közel van mindkettőnk munkahelye, és az 
imaház sincs távol. Áldásként tekintünk rá. 

Egy nagy hátránya azonban van ennek a helyzetnek: mivel 
bizonytalan, hogy meddig lakunk itt, a minimálisra szorítjuk a 
lakás szépítésére, praktikusabbá tételére, testreszabására fordí-
tandó időt, energiát és pénzt. Úgy érezzük, nem érné meg a be-
fektetést. Ez a fenti helyzet egy komoly tanulságra hívta fel a 
figyelmemet, és hiszem, hogy ez kedves olvasómnak is hasz-
nára lehet (máskülönben nem terhelnék senkit sem a fürdő- 
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szobánkban tapasztalható kihívásokkal). Adott egy 
hely, egy élettér, amiről tudjuk, hogy átmeneti, így nem 
fektetünk bele. Mert adott egy reménység, hogy eljö-
vendő valami új, ami végleges, állandó, ami már való-
ban a miénk lesz. Amibe érdemes befektetni, sőt, amiért 
érdemes akár mindent odaadni! Ez eddig érthető és ma-
gától értetődő, a legtöbben gyanítom, így viselkednek 
egy ilyen helyzetben. Mert inkább hosszútávon gondol-
kozunk, igaz? 

De jó volna, ha ezt a következetességet látnám az 
engem körülvevő életterem és a mennyország viszony-
latában is! Ha erre a földi életre csupán ideiglenes meg-
oldásként tekintenék, átmeneti állapotként, amibe nem 
érdemes befektetni, mert jön valami igazi, valami vég-
leges, valami tökéletes! Ahogy Pál írja: „Tudjuk pedig, 
hogy ha földi sátorunk összeomlik, van Istentől készített 
hajlékunk, nem kézzel csinált, hanem örökkévaló meny-
nyei házunk.” (2Kor 5,1) A hétköznapok és a makacs 
tények azonban – tartok tőle – zömmel nem ezt bizo-
nyítják. Nem a megélhetésért való aggódás és a kínál-
kozó anyagi gyarapodás hajszolásának időszakai válto-
gatják egymást? Megalkuvások, hitetlenkedések irányí-
totta döntések? A küzdelem, hogy ezen a földön alkos-
sak valami maradandót? Megdöbbentem magamon, 
hogy míg a fürdőszobánkkal kapcsolatban szinte ösztö-
nösen ésszerűen gondolkodom (de legalábbis védhető a 
logikám), a földi lét kontra öröklét kérdésében gyakran 
a feje tetejére áll a szemléletem és az életgyakorlatom. 

Te hogyan állsz ezzel, kedves olvasó? Te mibe fek-
tetsz: az átmenetibe vagy a maradandóba? Bölcs befek-
tető vagy-e? 

Alázatra intő volt számomra az elmúlt évben felfe-
dezni, hogy milyen gyakran áll tótágast az átmeneti és a 

mennyei hajlékunkkal kapcsolatos gondolkodásunk. 
Míg a múlandó földi életünkről nehezen tudjuk elhinni, 
hogy egyszer majd véget ér (tudunk is küzdeni ellene 
tisztességgel, de legalábbis kétségbeesve), addig a 
Mennyországban „töltendő” örök élet esetében azt nem 
tudjuk felfogni, mivel fogjuk múlatni az időt. Azt, hogy 
a mennyben éljünk örökké, alig-alig tudjuk elképzelni, 
milyen lehet – de, hogy idelenn éljünk örökké, azt 
könnyedén… Nem jó ez így! Nem csupán azért, mert 
nem logikus, hanem mert az Ige is erre emlékeztet: 
„…nincsen itt maradandó városunk, hanem az eljöven-
dőt keressük” (Zsid 13,14). Nem véletlen, hogy Jézus 
tanításában is központi szerepet játszik az, hogy megér-
tesse követőivel, hogy mi az igazi érték, hogy mibe ér-
demes igazán fektetni. Néhány példa: „De keressétek 
először az ő országát és igazságát, és ezek is mind rá-
adásul megadatnak nektek” (Mt 6,33). „Hasonló a 
mennyek országa a kereskedőhöz is, aki szép gyöngyö-
ket keres. Amikor egy nagy értékű gyöngyre talál, el-
megy, eladja mindenét, amije van, és megvásárolja 
azt.” (Mt 13:45-46) 

Bárcsak ez lenne igaz rám és rád, mindannyiunkra, 
akik a Mestert követjük! Hogy erre a földi életre csak 
átmenetiként, az eljövendő öröklét valami árnyékaként 
tekintenénk! 
 
Ha elmúlik ez az élet, 
Megváltóm köszönthetem; 
Hódolattal hajtva térdet, 
Őt dicsérem szüntelen. 
 

Hála, hála, halleluja! 
Bár itt vándor a nevem, 
Szép hazám felé az úton 
Vígan zengem énekem. 

 
 

Nagy Péter 

 
(IMA)HÁZUNK TÁJÁN 

 

Énekkari záró alkalom május 31-én 
 

 

150. zsoltár 
 

Dicsérjétek az Urat! 
Dicsérjétek Istent az ő szent 
helyén; dicsérjétek őt az ő 
hatalmának boltozatán! 
Dicsérjétek őt hősi tetteiért, 
dicsérjétek őt nagyságának 
gazdagsága szerint! 
Dicsérjétek őt kürt-zengéssel; 
dicsérjétek őt hárfán és 
citerán; 
Dicsérjétek őt dobbal és tánc-
cal, dicsérjétek őt hegedűkkel 
és fuvolával; 
Dicsérjétek őt hangos cimba-
lommal, dicsérjétek őt harsogó 
cimbalommal. 
Minden lélek dicsérje az Urat! 
Dicsérjétek az Urat! 
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Bibliaköri záró alkalom június 14-én délelőtt 
 

 
 

 

  
 

 

Nyári Kerületi Gyermekklub 
 

 
 

Június 14-én délután ötven gyermek jött el szüleivel, 
nagyszüleivel vakációkezdő Kerületi Gyermekklub al-
kalmunkra. 

Talán elsősorban a kánikula volt az oka annak, hogy 
a húsvéti nyolcvanhoz képest most kevesebben fogad-
ták el meghívásunkat. Nagyné Zsuzsa bevezető szavai 
után Kulcsár Tibor megbízott lelkipásztor, felesége, 

Anikó és két leányuk, Bettina és Dóra vette át a szót. 
Több egyszerű éneket tanítottak – egy kis tornával fű-
szerezve –, majd Tibor a Biblia egyik legismertebb 
alakjáról, az ifjú Dávidról beszélt – nagyon színesen, a 
gyerekeket is bevonva. 

A tanult énekek ismétlése után került sor az ajándé-
kozásra: labdát és egy tábla csokoládét kapott minden 
gyerek, a családok pedig egy-egy tisztasági csomagot. 

Az udvaron megtartott szeretetvendégségen a foszlós 
kalács mellé most hideg limonádét szolgáltunk fel, 
amely nagy sikert aratott. Sokan válogattak a nagy 
mennyiségben kihelyezett használt ruhadarabok közül 
is. Jó volt látni, hogy itt is-ott is beszélgető csoportok 
alakultak; ismeretségek, barátságok szövődtek… 

 
Kolozs Nagy János 

 
 

„Mert nem az a fontos, amit lát az ember. Az em-
ber azt nézi, ami a szeme előtt van, de az ÚR azt 
nézi, ami a szívben van.” (1Sám 16,7) 
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AKTUÁLIS 
 

Igazság nélkül nincs béke! 
 
 

Isten rostájában 
 
Óriási rosta az Istené: 
elfér benne az egész világ! 
Évezredek homokszem-népei 
hullottak már a réseken át, 
mert lassan bár, de mindig mozog, 
elhullhatnak népek, nemzetek, 
„szórólapátja van a kezében, 
a szérűjét úgy tisztítja meg...” 
Így a polyvától megtisztul a mag: 
aki az Övé, az benne marad 
a rostában. 
 
És ugyanúgy fúj az idők szele, 
ahogyan az Ő keze mozog: 
kegyelmi évek derűje után 
jönnek a próbák, ostorok. 
Zörgés-zavargás van akkor belül, 
mert rostálni a sátán is segít: 
ragadozó szennyes keze benyúl 
megzavarni az Isten szentjeit. 
De csontos ujja csak polyvát ragad, 
aki Istené, az benne marad 
a rostában. 
 
Uram, érezzük: a rosta mozog, 
de még mindannyian benne vagyunk! 
Fülünkbe hatnak éles csattanások, 
a csontunkig fájó nyilalások, 
és nincs erőnk, hogy megtartsuk magunk! 
Próbáid jönnek, vessződet áldjuk, 
csak Te, Uram, csak Te, soha más! 
Verődjünk össze sebező lökéssel, 
csak jaj! ne jöjjön a zuhanás! 
Még ha csalódnunk kell is egymásban, 
csak benn maradjunk a Te rostádban, 
a rostában! 
 

Lukátsi Vilma 

Jó néhány évvel ezelőtt egy kórházsorozatban hallottam a 
fenti mondatot, rögtön fel is jegyeztem, mert annyira 
összecsengett a személyes „hitvallásommal”. Bár ez így nincs 
leírva a Bibliában, nagyon is bibliai lelkületű kijelentés. Ott a 
filmben egy tüntetésen megsérült gyermek nagyapja mondta 
ki ezt az orvosok és ápolók értetlensége láttán: miért is vitte 
magával a gyereket egy tüntetésre? Mert meg kell tanulnia a 
gyereknek időben, hogy az igazság mellett ki kell állni, 
hiszen: Igazság nélkül nincs béke! 

Aztán: egy rádióműsorban interjúvoltak meg egy 
színésznőt, aki évtizedek óta barátnőjével, egy másik 
színésznővel közös öltözőben öltözik. A kérdező ennek a jó 
kapcsolatnak a titkáról faggatózott. Mire a válasz ez volt: nem 
engedhetik meg maguknak, hogy salak kerüljön a 
kapcsolatukba, mert akkor csikorog. Ezért kibeszélnek 
mindent, néha hangosan is, de nem tűrik a salakot. Igazság 
nélkül nincs béke! 

Az Úr Jézus soha nem titkolt semmit, nem félt kimondani 
az igazságot akár a tanítványokkal, akár a farizeusokkal, akár 
a saját családjával került is így szembe. Mert nem önző és 
öncélú volt az igazságmondása, hanem kapcsolatrendező az 
Atya és az emberek között. Sőt! Saját magát nevezte az 
egyetlen igazságnak: „Én vagyok az út, az igazság és az élet; 
senki sem mehet az Atyához, csakis énáltalam.” (Jn 14,6) 

Az Úr Jézus és az Atya között nincs titok, nincs kapcsolati 
válság, nincs kommunikációs probléma. Egylényegű a 
viszony. Kár, hogy az emberi kapcsolatainkra nem feltétlenül 
ez a jellemző, mert az igazság kimondása is nehéz, és annak 
befogadása is az. Pedig megérné. 

És mit tegyünk egy olyan helyzetben, amikor mi tudjuk az 
isteni igazságot? Amikor a világ törvényeinek rendje eltér 
ettől, és előbb vagy utóbb komoly társadalmi 
problémahalmaz elé nézünk? Az ilyen kérdésekben – hívő 
emberként – színvallásra kényszerülünk. Ilyenkor nem lehet 
sumákolni, itt elválik a búza az ocsútól. Ahogy két úrnak sem 
lehet egyszerre szolgálni. 

Éppen ezért tárjuk a testvérek elé az utóbbi hetek egyik 
legfontosabb hírére való keresztyén reagálásokat, hogy 
tisztában legyünk a téma fontosságával és következményeivel 
is. „Arra törekszik, hogy megváltoztassa az ünnepeket és a 
törvényt.” (Dán 7,25) – hallottuk nemrégiben egy csütörtöki 
bibliaórán. A világ értékrendje egyre messzebb kerül Isten 
rendjétől, változnak a törvények. De jó tudni, hogy ki lesz a 
végső győztes! 

„Ezért egészen bizonyosnak tartjuk a prófétai beszédet, 
amelyre jól teszitek, ha mint sötét helyen világító lámpásra 
figyeltek, amíg felragyog a nap, és felkel a hajnalcsillag 
szívetekben.” (2Pt 1,19) 

 
Ádány Judit 
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Szabálytartás 
 

Autózom – elég sokszor, és van, 
amikor sokat. Általában igyek-
szem betartani a közlekedési sza-
bályokat, így a sebességhatárokat 
is. Álszent lennék, ha azt monda-
nám, hogy azért, mert hívő ember 
vagyok – bár talán azért is… In-
kább azért, mert fárasztó állandó-
an minden idegszálamat megfe-
szítve arra koncentrálni, hol bújik 

meg egy traffipax (azaz sebességmérő); ha nem jó az 
ütemérzékem, az sokba kerül; meg azért is, mert ha fá-
radt vagyok, akkor tudom, hogy lassabbak a reakcióim, 
és sorolhatnám a magam jól felfogott érdekeit. Azonban 
ez a magatartás sokszor irritál másokat. Abba a helyzet-
be kerülhetek, hogy feltartok egy egész sort. Olyanokat, 
akik másként vezetnek. Hátranézve a visszapillantó tü-
körbe, érzem, ahogy szinte lenyomnak az útról. Rosz-
szabb esetben villognak, dudálnak, mutogatnak, és jobb 
is, hogy „nem hallom-szavakat” mondanak… A vissza-
pillantó tükör elég sok mindent elárul… 

Mit tegyek ilyenkor? Igyekszem minél hamarabb le-
húzódni, olyan Arany János féle módon, mintha én is 
egy úri lócsiszárral találkoztam volna… De addig eltel-
het sok másodperc, amíg kellemetlenül kellene magam 
érezni, mert betartom a szabályokat…  És, mi tagadás, a 
helyzet valóban stresszel. Önkéntelenül is jobban nyo-
mom a gázt, és alig várom, 
hogy elmúljon ez a kelle-
metlen helyzet. Pedig csak 
betartottam a szabályokat. 

Autózom – közben 
hallgatom a rádiót. „Törté-
nelmi” döntést hozott az 
Egyesült Államok Legfel-
sőbb Bírósága. Igaz, hogy 
a legkisebb többséggel – 
de a lényegen ez nem vál-
toztat: az USA minden ál-
lamára vonatkozóan törvé-
nyesnek mondták ki az azonos neműek házasságát. So-
kan véleményt mondtak a magyar közélet szereplői kö-
zül is, ki ezt, ki azt. De nekem az szűrődik le, hogy aki 
nemhogy nem lelkesedik egy ilyen döntés hallatán, ha-
nem ellenérzéseket fogalmaz meg, akár finomabban, 
akár markáns módon, az maradi és szégyellje magát! 
Sőt, lehet, hogy az ellenvélemények ezek után jogsértő-
nek minősülnek, aminek vállalni kell a következménye-
it is! 

Autózom – és cikáznak a gondolatok a fejemben. 
Eszembe jut a gyülekezetünk… Hogyan viszonyulunk 
például ehhez a kérdéshez, meg az élet adta sok egyéb 
kérdéshez is? Vannak-e még határok, vannak-e még vi-
szonyítási pontok, amihez akarjuk és merjük tartani 

magunkat? Ez a hír is mutatja, hogy naponta kihívások-
kal szembesülünk, kérdésekkel, amikre választ kell ta-
lálnunk. Vannak-e válaszaink, és ha igen, akkor azok 
milyenek? Van-e válaszunk az elválásra és újraházaso-
dásra, az élettársi kapcsolatra, vagy éppen a homosze-
xualitás kérdésére? 

Eszembe jut, hogy amikor beköltöztünk annakidején 
a családi házunkba, a pénzünk annyira elfogyott, hogy 
kerítésépítésről néhány évig szó sem lehetett. (A böl-
csebbek, vagy akiknek több pénzük van, a kerítéssel 
kezdik az építkezést.) Persze, kérdezhetné valaki, miért 
olyan fontos a kerítés? Sőt, bizonyos nézőpontból ba-
rátságtalannak tűnik kerítést építeni. Hiszen van sok 
olyan hely a világon, ahol ez nem szokás – hogy mást 
ne mondjak, amerikai filmekben lehet látni olyan csalá-
di házas övezeteket, ahol nincs kerítés (már megint 
Amerika, de hát mi tagadás, nagy hatással van ránk 
mindaz, ami ott történik…). Mi szükség van kerítésre? 
– Nem ragozom, egészen más életérzés kerítéssel ellá-
tott házban élni, mint anélkül… (Átolvasva, mindazt, 
amit írtam, most döbbenek rá, hogy a kerítésépítésnek 
is milyen mögöttes tartalma van a mai politikai-
társadalmi közegben... Pedig eszem ágában sem volt er-
re utalni…) 

Isten Ézsaiás prófétán keresztül súlyos ítéletet hirdet 
népének, akit egy szőlőskerthez hasonlít: Most én meg-
mondom nektek, mit teszek szőlőmmel: lerombolom a 

kerítését, hogy lelegeljék, 
kidöntöm a kőfalát, hogy 
összetiporják! (Ézs 5,5). 
Bármennyire is maradinak 
tűnik a kérdés: vannak-e 
még kerítéseink? – Ezért 
volt jó hallani Soltész Attila 
testvér gondolatait (az új-
ságban is olvasható), ami-
kor egyik házicsoportunkon 
összefoglalta a Biblia taní-
tását a házasságról. Valódi 
kerítésépítés volt… 

Mondhatja valaki, hogy lehetnek olyan kérdések, 
amelyekre nem egyértelmű a válasz, amikor nem tud-
juk, hova is kellene rakni a kerítést. Meg aztán a kerítés 
helye generációnként változhat is. Igaz. Ma már nem 
probléma a gyülekezeteinkben pl. a fejkendő kérdése, 
és az is igaz, hogy pl. a nyugalomnap megszentelésének 
gyakorlata is sokban változott. (Hogy előnyére, vagy 
hátrányára, az más kérdés…) Mi ilyen kérdésekben a 
teendő? – Eszembe jut, amit annakidején a gyülekezeti 
munkásképzőn tanultam. Az első apostoli zsinat is ne-
héz helyzetben volt, amikor el kellett dönteniük, hogy 
az ószövetségi törvényből mit kell megtartaniuk a po-
gányokból lett keresztyéneknek. De egyetértésre jutot-
tak, és nagyon tanulságos, ahogyan a határozatba foglalt 
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döntésük kezdődik: „Tetszett a Szentléleknek és né-
künk…”(ApCsel 15,28).– Mert lehetnek olyan kérdések, 
amikre nincs egyértelmű bibliai válasz. Ilyen helyzetek-
re (is) ígérte Jézus a Szentlélek vezetését. És a Szentlé-
lektől vezetett gyülekezetnek (még inkább annak veze-
tőinek) joga és kötelessége alkalmazni a bibliai elveket 
a mindennapi élet felvetette kérdésekre ott is, ahol nincs 
tételesen megfogalmazott bibliai eligazítás. (Ezért nem 
lehet a magyarországi baptista gyülekezetben tag az, aki 
dohányzik /ha még így van…/ – pedig a Biblia ezt téte-
lesen nem tiltja. De az történt itt is, hogy a Szentlélektől 
vezetett közösség húzott egy határt, úgy is mondhatjuk, 
hogy kerítést épített ebben a kérdésben.) 

Hittestvéreink a világ számos országában az életüket 
kockáztatják, ha megvallják hitüket. Össze sem lehet 
hasonlítani az ő helyzetüket a miénkkel. Isten tőlünk 
(most még?) nem vár mártíromságot, csak azt, hogy 
képviseljük az Ő véleményét, mégha ez maradinak, ki-
rekesztőnek tűnik is, netán jogi következményekkel jár 
is. Mert lehetnek időszakok, amikor olyan törvény szü-
letik, hogy mindenkinek le kell borulni az arany állókép 
előtt és az életével játszik, aki szembeszegül a felsőbb 
hatalmasság akaratával. De mégis ki kell mondani, ha 
mindenki máshogy tesz is, akármi is lesz a következ-

mény: „Van nekünk Istenünk, akit mi tisztelünk: ő ki tud 
minket szabadítani az izzó tüzes kemencéből, és ki tud 
szabadítani a te kezedből is, ó, király! De ha nem tenné 
is, tudd meg, ó király, hogy mi a te isteneidet nem tisz-
teljük, és nem hódolunk az aranyszobor előtt, amelyet 
felállíttattál!” (Dán 3:17,18) 

Vagy ott van egy szerzetes, Luther Márton bátor ki-
állása, akit, amikor döntés elé állították, tanai visszavo-
nására kényszerítve, ezt mondta: „Itt állok, másként 
nem tehetek, Isten engem úgy segéljen.” 

Azt hiszem, ez a világ is, amiben élünk, egyre in-
kább döntés elé állít bennünket, és választanunk kell: ki 
tudjuk-e, ki merjük-e, ki akarjuk-e mondani ezeket a 
szavakat? Hogy akkor sem értünk egyet az Isten törvé-
nyével ellentétes törvénnyel, ha mindenki más enge-
delmeskedik annak, meg, hogy az isteni igazság akkor 
is igazság, ha mindenki az ellenkezőjét állítja. 

Két kérdés marad a végére: 
Tudjuk-e mi Isten véleménye a mi társadalmunkban 

felmerülő kérdésekről? 
Ha igen, felvállaljuk-e annak képviseletét? 
 

Ádány Mihály 
 
 

Ketten lesznek egy testté 
 

Az elmúlt évtized során egyre nö-
vekvő számban történtek válások 
az ismerőseink körében. Ami még 
ennél is szomorúbb, hogy két-, há-
romévente tanúi lehettünk egy-egy 
keresztény házasság felbomlásá-
nak a közelebbi vagy távolabbi 
környezetünkben. Aki valamilyen 
formában megtapasztalta már, 
hogy milyen maradandó lelki sé-

rüléseket, életre szóló anyagi és erkölcsi veszteségeket 
okozhat egy család szétesése, annak a szívében nem az 
ítélkezés gőgje, hanem az együttérzés alázata munkál-
kodik.  

Ezzel a lelkülettel szeretném azt a kérdést feltenni, 
hogy mit tehetünk azért, hogy a gyülekezetünkben lévő 
házasságok erős, őszinte és élő párkapcsolatok legye-
nek, amelyek felülkerekednek az élet viharain, szolgál-
ják Isten dicsőségét, a házaspár boldogulását és hívő, 
egészséges lelkű gyermekek felnövekedését. 

Annál is időszerűbb ez a kérdés, mivel az utolsó 
idők sátáni szellemisége egyre jobban érezteti hatását 
világunkban. A média olyan sikeresen formálta át a há-
zasságról alkotott képet, hogy mára már 15 európai or-
szágban törvényes a melegek házassága, a múlt hónap-
ban pedig az USA Legfelsőbb Bírósága - az egyes tag-
államok jogi szabályozásától függetlenül - törvénybe 
iktatta az azonos neműek házasságkötéshez való jogát 

az államok teljes területén (ugyanakkor a külön neműek 
együttélésére egyre nagyobb mértékben jellemző, hogy 
nem kötnek házasságot). Ezektől a gondolatoktól indít-
tatva szeretném röviden összefoglalni, hogy mit tanít a 
Biblia a házasságról. 

A házasság Istenre mutat: „Isten képére teremté 
őt: Férfiúvá és asszonnyá teremté őket.” (1Móz 1,27). 
A férfi és nő közötti különbség és egység Isten termé-
szetét tükrözi. A két ellentétes nemű, eltérő gondolko-
dású és adottságú teremtmény rendeltetése nem egymás 
legyőzése vagy bekebelezése, hanem egymás szeretete, 
kiegészítése és szolgálata. A Szentírás szerint Isten, fér-
fi és nő hármas egysége a Szentháromság Isten jellemét 
tükrözi, ahol a különbségek nem ellentétet jelentenek, a 
hierarchia nem despotikus uralmat, a szeretet pedig nem 
kizsákmányolást, hanem kölcsönös és hűséges gondos-
kodást és szolgálatot. 

A házasság Istentől származik: „És megáldá Isten 
őket, és monda nekik Isten: Szaporodjatok és sokasod-
jatok, és töltsétek be a földet” (1Móz 1,28). A férfi és 
nő kapcsolatát Isten rendelte el, vagyis az állam és az 
egyház felett álló legfelsőbb joghatóságtól származik, 
az élő Istentől. Az áfatörvényt az állami joghatóságok 
hozzák létre, ugyanígy vissza is vonhatják. Az egyházi 
ünnepek időpontját zsinatok jelölték ki, ugyanígy mó-
dosíthatják is. A házasság intézményét azonban Isten 
rendelte el és nem az állam vagy az egyház. Ennek 
megfelelően az állam csak jogi kereteket biztosíthat, az 
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Akit szeretsz 
 
Akit szeretsz, ajándékként fogadd  
Az Úr kezéből, és légy hálás e kincsért!  
Nem érdemed, hogy tiszta, szép, eszes; 
Érette Isten áldott nevét dicsérd! 
 
Akit szeretsz, szeresd szerelmesen,  
Becézgesd szépmívű, gyöngéd szavakkal!  
Ha jönnek is a szürke köznapok,  
Legyen virággal díszített az asztal!  
 
Akit szeretsz, szeresd imádkozón;  
Hordozd erőtlenségeit szelíden.  
Állj érte naponként az Úr előtt;  
Kegyelméből javadra fordul minden!  
 
Akit szeretsz, szeresd örvendezőn.  
Ne verjen sátrat nálatok a bánat.  
Harsanjon kacaj! – Jókedvű beszéd,  
Vidám énekszó lengje át a házad!  
 
Akit szeretsz, szeresd hűségesen.  
Cserben ne hagyd soha. Légy hű halálig!  
Boldog, ki társát boldoggá teszi,  
Kinek az Ige szent fénye világít. 
 

Gerzsenyi Sándor 

egyház pedig tudomásul veheti és áldását adhatja a há-
zasságokra. Azonban egyik sem uralkodhat a házasság 
intézménye felett, nem tilthatja be és nem módosíthatja 
annak jellegét és érvényességi körét. 

A házasságot egy férfi és egy nő alkotja: „Annak 
okáért elhagyja a férfiú az ő atyját és az ő anyját, és ra-
gaszkodik feleségéhez: és lesznek egy testté.” (1Móz 
2,24) Ezeket a szavakat idézi szó szerint Jézus Krisztus 
a Máté 19,5-ben. Ennek alapján Isten a házasságot egy 
férfi és egy nő minden területre kiterjedő életközössé-
gének rendelte el. 

A házasság a földi életre 
szól: „Mert a feltámadáskor 
sem nem házasodnak, sem férj-
hez nem mennek, hanem olya-
nok lesznek, mint az Isten an-
gyalai a mennyben.” (Mt 
22,30) Ebből a versből egyér-
telműen kiderül, hogy a házas-
ság földi intézmény, a menny-
országban nem lesz házasság. 
Mivel a földi életre szól, a há-
zastárs földi távozása (halála) 
után az özvegy fél szabadon 
dönthet arról, hogy egyedül ma-
rad vagy újraházasodik (1Kor 
7,39). 

A szexualitás helye a há-
zasságban van a mózesi tör-
vény szerint: A házasságtörés 
minden formáját, ide értve a 
szüzesség elvesztését házassá-
gon kívül, a mózesi törvény ha-
lállal büntette (5Móz 22:13-30). 
Ennek tükrében válik érthetővé, 
hogy Jézus fogantatása után 
Máriának a törvény halálos szi-
gorával kellett volna szembe-
sülnie, ha József kezdeményezi 
a jogi eljárást. 

Az esküvő módját nem 
szabályozza a Biblia: A zsidó 
tradíció szerint 4 féle módon lehetett házasságot kötni, a 
hagyományos zsidó esküvőkön mind a mai napig ezek 
az elemek meg is jelennek. A férfi kettesben marad az 
asszonnyal, ami gyakorlatilag a házasság elhálását je-
lentette (bevitte a sátorába 1Móz 24:67).  Házassági 
szerződés megkötésével vagy jegyajándék átadásával, 
mindkét esetben a nő a férfi feleségének számított, élet-
kortól vagy a közös élet megkezdésétől függetlenül. A 
negyedik mód, a házassági szertartás, vagyis a lakoda-
lom, amely a házasság nyilvános kihirdetését jelentette 
a közösség előtt. 

Az Istennek szentelt házasság a nemzeti fennma-
radás záloga: A mózesi törvény halálos szigora valójá-
ban az Istennel való szövetséget és ezen keresztül a 

nemzet fennmaradását védte. Az Istennek szentelt há-
zasság és az abból kifejlődő családok biztosítják egy 
nemzet reprodukciós képességét. A zsidó nemzet törzsi 
szerkezetének fennmaradását szolgálta az utód nélkül 
elhunyt testvérek utódlásáról szóló törvény is (5Móz 
25,5). 

A vegyes házasságot tiltja az Ószövetség: Az 
Ószövetségben a zsidók és pogányok közötti vegyes 
házasságot tiltja, kifejezetten a vallási tisztaság megőr-
zésének és a bálványimádás elkerülésének érdekében 
(5Móz 7,1). 

Ne paráználkodj! (2Móz 
20,14): ezt a törvényt olyan pa-
rancsnak tekinthetjük, amely ér-
vényes az Ó- és Újszövetségben 
egyaránt. A házasságtörés min-
den formáját biológiai halállal 
büntette Mózes törvénye, ezzel 
szemben az újszövetségi egyház 
nem testi ítéletet hajt végre, ha-
nem az örök lelki halál jelének 
tekinti, ha valaki paráznaságban 
él: „se paráznák, […] se házas-
ságtörők, se pulyák, se férfiszep-
lősítők, […] nem örökölhetik Is-
ten országát” (1Kor 6:9-10). 

Az Istennek szentelt házas-
ság védhet a paráznaságtól: a 
korinthusi társadalomban a fenti 
bűnök társadalmilag teljesen el-
fogadottak, mindennaposak vol-
tak. Pál apostol ezért így ren-
delkezik: „a paráznaság miatt 
minden férfiúnak tulajdon fele-
sége legyen, és minden asszony-
nak tulajdon férje” (1Kor 7,2). 

A vegyes házasságokat is 
óvja az Újszövetség: „Ha […] 
a hitetlen felesége/férje […] ve-
le akar lakni, el ne bocsássa azt 
a hívő” (1Kor 7,12). A hívő- 
nem hívő vegyes házasságok az 

Újszövetség idejében úgy keletkeztek, hogy a misszió 
során az egyik házas fél megtért, míg a másik nem, 
vagy később jutott hitre. Pál apostol az 1Kor 7-ben arról 
ír, hogy a házasság Isten teremtési rendjéhez tartozik, 
amelyet nem kell felbontani az egyik fél megtérése mi-
att. 

Az Újszövetség nem támogatja a válást: „Amit 
azért az Isten egybeszerkesztett, ember el ne válassza” 
(Mt 19,6). 

Az Újszövetségben két válóokot találhatunk: A 
Szentírás szövegei alapján a hűtlen elhagyást (1Kor 
7,15) és a házasságtörést (Mt 19,9) tekinthetjük olyan 
válóoknak, amely alapján a házasság felbontható és az 
újraházasodás megtörténhet. 
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Hárman 
 
Nem kell elhinnünk, 
tapasztaltuk: 
„nem jó az embernek egyedül”! 
 
Simogat minket ez a mondat, 
ha szívünk húrja hegedül, 
jó elmerülni önfeledten 
a másik szempár mély tükrében, 
ketten – már egyet gondolva, 
bármilyen úton, kéz a kézben… 
 
Ennél már csak az igazabb, 
ha hárman vagytok úgy, 
mint ketten: 
ha nemcsak vendégetek Jézus, 
hanem Ő minden mindenekben! 
 

Lukátsi Vilma 

Az Újszövetség a válóokon kívüli válást és újra-
házasodást paráznaságnak tekinti: „Aki elbocsátja 
feleségét/elhagyja férjét és mást vesz el, házasságtörést 
követ el” (Mk 10:11-12) 

A házasság Krisztus képmása: „[…]a férj feje a 
feleségének, mint a Krisztus is feje az egyháznak […] Ti 
férfiak, szeressétek a ti felesége-
teket, miképpen a Krisztus is sze-
rette az egyházat, és Önmagát 
adta azért;”(Ef 5:22,33). Érde-
kes, hogy az Újszövetség lelki ér-
telemben úgy ábrázolja a Krisz-
tust követő hívő házasságot, mint 
egy kis gyülekezetet. A házasság 
lényege tehát ugyanaz, mint a 
gyülekezet lényege, vagyis Jézus 
Krisztus követése. Az Újszövet-
ség a férfi és női szerepet a há-
zasságtól függetlenül is úgy mutatja be, mint amelyek-
nek a Krisztuskövetés ad értelmet: „minden férfiúnak 
feje a Krisztus; az asszonynak feje pedig a férfiú; a 
Krisztusnak feje pedig az Isten.” (1Kor 11,3). Lelki ér-
telemben tehát attól férfias a férfi, hogy Krisztus köve-
tésében hajlandó áldozatosan az „utat törni” és segíteni 
a gyengébbeket. Lelki értelemben attól nőies a nő, hogy 
a Krisztus követésében segíti azokat, akik éppen elől 
járnak és törik az utat. 

A házasság elengedhetetlen feltétele a kölcsönös-
ség: „Ne fosszátok meg egymást, 
hanemha egyenlő akaratból bizo-
nyos ideig, hogy ráérjetek a böjtö-
lésre és az imádkozásra, azután is-
mét együvé térjetek, hogy a Sátán 
meg ne kísértsen titeket, mivelhogy 
magatokat meg nem tartóztathatjá-
tok. (1Kor 7:5). A házasfelek aka-
ratának összhangját a 
„szümphónosz” melléknévvel fejezi 
ki a szövegben. A férfi és a nő fela-
data tehát nem az, hogy érvényesít-
sék saját akaratukat, hanem hogy a 
két ember akarata Istennek tetsző 
harmóniában együttműködjön. A 
Biblia alapján a lelki összhang fel-
tétele érdekes módon az Isten előtti 
alázat (Fil 2,3). Az embernek az 
összhanghoz azt kell elismernie, 
hogy nem különb a másiknál, rá 
kell döbbennie, hogy ráutalt a társá-
ra, és a sátánnal szemben nem tud 
megállni egyedül. Ezt követően pe-
dig a feleknek Krisztus által kijelölt helyükre kell besi-
mulniuk ahhoz, hogy egy náluk nagyobb harmonikus 
összhang részévé váljanak. 

A házasság tönkremegy bűnrendezés nélkül: 
„Őrizzétek meg magatokat: ha pedig a te atyádfia vét-
kezik ellened, dorgáld meg őt; és ha megtér, bocsáss 

meg neki. És ha egy napon hétszer vétkezik ellened, és 
egy napon hétszer te hozzád tér, mondván: Megbántam; 
megbocsáss neki” (Lk 17:3,4). Végezetül tegyük fel a 
kérdést, hogy mi a felelősségünk gyülekezetként, szü-
lőként, testvérként, férjként, feleségként, vagy akár 
gyermekként a körülöttünk lévő házasságok válságai-
ban? A bűn romboló hatása nem kíméli az élet egyetlen 

területét sem. A társadalom, a 
gyülekezet, a család és az egyén 
szüntelen a bűn romboló hatásá-
nak van kitéve ebben a világban, 
a bűn következménye pedig a 
halál, a széthullás és a pusztulás. 

Rövid szolgálati időm során 
feltűnt, hogy az egymás közötti 
bűnök rendezésének – amely ko-
rántsem azonos az ítélkezéssel – 
nem tulajdonítunk túl nagy je-

lentőséget. A szeretetteljes figyelmeztetés és a figyel-
meztetés elfogadása, a bocsánatkérés és a következmé-
nyek helyrehozása gyakran fölösleges lélekbúvárkodás-
nak tűnik a hívek szemében. Jobban szeretjük az egyér-
telmű parancsokat, mint az Isten előtti bajlódást a másik 
emberrel és saját bűneinkkel. Pedig a bűnrendezés 
olyan, mint a tisztálkodás, vagyis az emberi kapcsolatok 
rendszeres ápolása és gyógyítása. A bűn növekedésének 
elsődleges hatásaként közösségeinkben sérül a szeretet, 
a jóindulat és a remény. A bűnrendezés nélkül az embe-

ri kapcsolatok a rosszindulat, a fé-
lelem, a reménytelenség és a bosz-
szú mocsarába süppednek. 

Tegyük fel most Istennek a kér-
dést, hogy lehet-e közösségeinkben 
a bűnrendezést tanulni? Hajlandó-
ak vagyunk-e áldozatos szeretettel 
vállalni a figyelmeztetéssel járó 
kockázatokat? Hajlandóak va-
gyunk-e a nekünk szóló intést Isten 
előtt mérlegelni, és, ha kell, elfo-
gadni? Hajlandóak vagyunk-e bo-
csánatot kérni és bocsánatot elfo-
gadni? Hajlandóak vagyunk-e vál-
tozni és támogatni a másikat a vál-
tozásban? Ha mi magunk nem 
gyakoroljuk a bűnrendezést az éle-
tünkben, akkor felelősek vagyunk 
azért, ha a ránk bízottak sem sajá-
títják el a bűnök rendezésének 
gyakorlatát. Jézus Krisztus életmű-
vének középpontjában a bűnrende-
zés áll! Ő nem kímélve magát, éle-

tét adta azért, hogy rendezze a mi bűneinket Istennel, 
hogy, aki hisz Őbenne, annak többé ne a bűn uralkodjon 
a szívében, az emberi kapcsolataiban, a házasságában, 
hanem az élet! 
 

Soltész Attila
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Lelkipásztori levél Amerikából 
 
Többen tudjátok, hogy a családommal jelenleg Ameri-
kában tartózkodunk. A legidősebb gyermekünk esküvő-
je kicsit több mint két hét múlva lesz! Nagyon izgatot-
tak vagyunk, és alig várjuk, hogy lássuk, Isten mit tar-
togat számukra. 

Két napja voltam az országban, amikor az USA Leg-
felsőbb Bíróságának (az alkotmánybíróság feladatait is 
ellátó bírói testület az Amerikai Egyesült Államokban) 
házassággal kapcsolatos döntésének híre nagyot rob-
bant. Mostanra már az egész világ értesült róla, éppen 
ezért szerettem volna leírni néhány gondolatot nektek. 

Megértés: Azzal mindenképpen tisztában kell len-
nünk, hogy MIT JELENT ez a döntés, és MIT NEM 
JELENT. Röviden: a legfelsőbb bírói testület úgy dön-
tött, hogy az egész országban mindenki számára defini-
álja mi a házasság. Nagyon ritka itt, hogy a legfelsőbb 
bíróság ilyen jellegű döntést hozzon. Az Amerikai 
Egyesült Államok 50 kü-
lönálló állam közössége, 
ami azt jelenti, hogy 50 kü-
lönböző törvény-csoport 
van érvényben. Minden 
egyes állam önállóan alkot 
jogszabályokat a helyi té-
mákhoz és szükségletekhez 
mérten. Amikor jogi kér-
désben gond merül fel egy 
állam és a szövetségi kor-
mány között, akkor a Leg-
felsőbb Bíróság dönt az 
ügyben. 

Dióhéjban tehát: a Leg-
felsőbb Bíróság ezzel a döntéssel az adott kérdésben a 
jogalkotáshoz való jogától fosztotta meg az egyes álla-
mokat. Eddig az egyes államok törvényhozói önállóan 
határozták meg, hogy az adott államban engedélyezik-e 
a homoszexuálisok házasságát. Ez a mostani döntés et-
től a jogtól fosztotta meg az államokat. 

Ezt azért emelem ki, hogy érthetőbb legyen, miért 
annyira frusztráló ez a döntés sok amerikai ember szá-
mára, hiszen sokan úgy érzik, hogy a bírói testület így 
olyan hatalommal ruházza fel magát, ami nem jár neki. 

Félelem: Magyarországon egyedül az állam képvise-
lője előtt megkötött házasság érvényes, de Amerikában 
ez nem így van. A házassági anyakönyvi kivonatokat 
ugyan az állam állítja ki, a házasulandókat viszont egy 
lelkész (vagy az állam által jóváhagyott valaki más) ad-
ja össze. Amerikában évtizedek óta gyülekezetekben, 
lelkészek jelenlétében történtek az esküvők. Nagyon jó 
lehetőség volt ez a hitetlenek felé való evangelizációra, 
és arra, hogy a hívők együtt ünnepeljenek.  

Ez a határozat sok lelkipásztorban félelmet keltett 
Amerikában. Fontos hangsúlyozni, hogy NEM AZÉRT, 

mert mindenki utálja a homoszexuálisokat. Sokkal in-
kább azért, mert a lelkipásztorok attól tartanak, hogy 
kötelező érvényűen homoszexuális párokat is össze kell 
majd adniuk. 

Eleinte azt gondoltam, hogy ez csupán néhány pász-
tor extrém nézőpontja, akik ezzel csupán ijesztgetni 
akarnak. Aztán kiderült, hogy nem így van. A legtöbb 
pásztor tart ettől, és nagyon is jogosan. Sok lelkipásztor 
nem azzal kapcsolatban vitázik, hogy engedélyezett le-
gyen-e a homoszexuális párok házasságkötése, sokkal 
inkább az aggasztja őket, hogy ha a jövőben nem lesz-
nek hajlandóak homoszexuális párokat összeadni, akkor 
ezért be fogják őket perelni. Ez egy nagyon is megala-
pozott félelem. Éppen ezért volt már eddig is olyan tör-
vény érvényben – többek között Texasban és Oklaho-
mában – amely mindenki számára biztosította a lelkiis-
mereti- és vallásszabadságot. 

Méltánylás: Egy hete 
vagyok Amerikában, és 
meg sem tudom számolni, 
hogy azóta hányan kérdez-
ték meg, hogy mi a véle-
ményem a homoszexuáli-
sok házasságáról, és a Leg-
felsőbb Bíróság döntéséről. 
Nos, a két dologról alkotott 
véleményem nem ugyanaz. 
Íme: 

Melegházasság: Az, 
hogy egy ország hogyan 
definiálja a házasságot, 
nem változtat a Biblián. 

Nekem nincs saját véleményem a házasságról (legaláb-
bis nem szeretném, ha lenne). Kit érdekel az én véle-
ményem?! A lényeg, hogy a Biblia mit ír a kérdésről. A 
Biblia leírása szerint a házasság egy férfi és egy nő kö-
zött köttetik. Nem bigott dolog ezt állítani – hiszen ezt a 
Biblia írja! 

Az, hogy az Állam úgy dönt, hogy megváltoztatja a 
házasságról szóló eddig használt definíciójukat, az nem 
változtat a Bibliában leírtakon. Ennek eredményeként 
viszont különleges lehetőségünk adatott arra, hogy az 
evangéliumot ebben a változó kultúrában kifejezésre 
juttassuk. Azon kell gondolkodnunk, hogy hogyan tud-
juk a hitünket olyan módon kifejezni, hogy az megnyer-
je az embereket Krisztusnak, ahelyett, hogy egyszerűen 
csak a vallásos véleményünket hangoztatnánk. 

A Legfelsőbb Bíróság: Egyáltalán nem értek egyet 
a bírói testület döntésével. Úgy gondolom, hogy több 
millió embert fosztottak meg alapvető jogától. Az 
Egyesült Államok ötven állam közössége, és minden 
egyes államnak meg kellene hagyni az ahhoz való jo-
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got, hogy ezt a kérdést megoldják. Hadd írjak itt le egy 
példát arra, amikor a bíróság túllépi a hatáskörét… 

Én az egyik legliberálisabb államból (Kalifornia) 
származom. Amikor felmerült a kérdés, hogy az álla-
munkban engedélyezett legyen-e a melegházasság, nép-
szavazást tartottak róla. Mindenki elmondhatta a véle-
ményét. Végül pedig a legtöbben ellene szavaztak. Én 
nagyon meglepődtem ezen. Ezt követően a kérdés a bí-
róság elé került, ahol 2-3 bíró kijelentette, hogy ez a 
többségi döntés nem helyes, és éppen ezért ők engedé-
lyezték a melegházasságot Kaliforniában. 

Éppen ez az, ami olyan sok amerikai embert fruszt-
rál. Választásokat írnak ki valamivel kapcsolatban, és 
aztán néhány bíró az eredménnyel ellentétesen dönt. 

Miért vagyok hálás? Nagyon hálás vagyok azért, 
hogy a Golgota Gyülekezetben keményen fáradoztunk 

(és tesszük ezt ma is) azon, hogy amennyire lehetséges, 
politikamentes közeget biztosítsunk. Tudom, hogy ez 
nem mindig lehetséges, de amennyire lehetséges, a poli-
tika területén békességre törekszünk. Ezért nagyon há-
lás vagyok. 

Fáradozzunk továbbra is azért, hogy megnyerjük az 
embereket Krisztusnak! Ha ehhez félre kell tennünk a 
politikai nézeteinket, akkor tegyük ezt! 

Segítsen bennünket az Úr abban, hogy a mai változó 
világban bátran hirdessük az evangéliumot!  
 

Phil Metzger 
 

(Forrás: https://www.facebook.com/budapestgolgota/ 
Az írást átvette a facebookon a Magyar Baptisták Fó-
ruma is.) 

 
 

Nem beszélhetnek hitükről 
 
Oregon állam nyilatkozattételi tilalmat rendelt el egy keresztény házaspár számára a meleg esküvő ügyében: 
nem beszélhetnek a hitükről. A bíróság megtiltotta, hogy Aaron és Melissa Klein beszéljen a hitéről. 
 
Nem tudom, hányan követték a Sweet Cakes nevű cuk-
rászda ellen indított per ügyét. Arról a mára bezárt cuk-
rászdáról van szó, amelynek keresztény tulajdonosai 
nem voltak hajlandóak tortát sütni egy leszbikus eskü-
vőre. A vállalkozás nemcsak kénytelen volt felhagyni 
tevékenységével és megfizetni a kiszabott 135 000 dol-
láros (körülbelül 38 millió forintos) büntetést, de mára 
az állam, a keresztény házaspárral készített rádióinterjú 
miatt megtiltotta, hogy a nyilvánosság előtt arról be-
széljenek, hogy a hitük miért készteti őket az ilyen jel-
legű megrendelések elutasítására. 

A házaspár egy olyan torta elkészítését utasította 
vissza, amire a megrendelő a „támogasd az azonos ne-
műek házasságát” feliratot kért, tehát nem arról van szó, 
hogy magát a párt nem voltak hajlandóak kiszolgálni, 
akik mellesleg szándékosan célozták meg a keresztény 
tulajdonospárt. 

Aki eddig azt gondolta, hogy az azonos neműek há-
zasságának kérdése nem olyan fontos, illetve nem lesz 
befolyással az élet más területeire, talán ezek után meg-
változtatja véleményét. 

„A bíróság hírzárlatot, vagyis nyilatkozattételi tilal-
mat rendelt el a Klein házaspár ellen, arra utasítva őket, 
hogy „hagyjanak fel jogsértő magatartásukkal”, vagyis 
a nyilvánosság előtt ne beszéljenek arról, hogy keresz-
tény hitük miatt nem akarnak esküvői tortát sütni azo-
nos neműek esküvőjére. 

„Ezzel tulajdonképpen megfosztottak bennünket al-
kotmányos jogainktól,” írta a házaspár a Facebookon. 
„Oregon állam szerint a vallás szabad gyakorlása és a 
szólás szabadsága ránk nem vonatkozik.” 

A nyilatkozattételi tilalmat a Family Research 
Council által a házaspárral készített interjú után rendel-
ték el. „A harcnak nincs vége. Kitartunk.” – mondta 
Aaron Klein az interjú során. 

A bíróság hivatalos levele a következőképpen fo-
galmaz: 

„A Munkaügyi és Ipari biztos ezennel elrendeli, 
hogy [Aaron és Melissa Klein] hagyjon fel minden 
olyan jogsértő kommunikáció kiadásával, terjesztésé-
vel, megjelentetésével vagy kiadásának lehetővé tételé-
vel… ami bármely személy elleni diszkriminációt 
eredményezhet annak szexuális beállítottsága alapján.” 

Az azonos neműek házasságáért folytatott harc nem 
egyéb, mint a kereszténység elleni támadás. A liberáli-
sok ezzel a módszerrel gyűlöletkeltőnek kiálthatnak ki 
minden olyan nyilatkozatot, ami Isten Igéje alapján ítéli 
meg a helyzetet. 

Az ügyben nemcsak az állam számít elnyomónak, de 
az a leszbikus pár is, aki az államot hívja segítségül, 
hogy rákényszerítsen egy vállalkozást, hogy részt ve-
gyen „házasságuk” megünneplésében, amelynek tulaj-
donosai most már jogi következmények nélkül el sem 
magyarázhatják a nyilvánosság előtt, hogy miért nem 
teszik ezt. 

„Az azonos neműek házasságának legalizálása nem 
lesz ránk hatással,” hajtogatták a progresszívok. Való-
színűleg ez a legnagyobb hazugság az egész ügyben. 
 

Forrás: http://idokjelei.hu/2015/07 / 

 

https://www.facebook.com/budapestgolgota/
https://www.facebook.com/pages/Sweet-Cakes-by-Melissa/352725392798?fref=ts
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Az európai keresztyénség megízetlenült? 
 

Diagnózis – terápia – rehabilitáció 
 
Meghökkentő beszámolót hallgathattak az érdeklődők 
egy világot járó missziológus professzortól Révfülöpön. 
Az már önmagában hírértékű, ha Európában olyan he-
lyen jön létre gyülekezet, ahol eddig nem volt. Ennél is 
különösebb, ha a gyülekezet nagy része korábbi musz-
limokból áll. Olyan németországi településen született 
ez a gyülekezet, ahol a lakosság nyolcvan százaléka 
muszlim, ahol az elmúlt években keresztyén templomok 
zártak be, gyülekezetek szűntek meg. 

A missziói gyülekezet teológiája és gyakorlata cím-
mel rendezett konferenciát június 22–26. között a révfü-
löpi Ordass Lajos Evangélikus Oktatási Központban a 
Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsának 
missziói bizottsága. A nyolcvanas évek második felé-
ben, a rendszerváltás előtt indult ez az évenkénti talál-
kozó. A misszió iránt érdeklődő, illetve a missziót vég-
ző protestáns lelkészek és gyülekezeti 
munkatársak egy héten át imádkoznak, 
tanulmányozzák a Bibliát, előadásokat 
hallgatnak, a felvetődő kérdéseket meg-
beszélik, és esténként evangélizációs 
igehirdetéseket hallgatnak. 

Idén Johannes Reimer, a missziológia 
világszerte ismert professzora volt a 
vendég. Ő nemcsak tanítja a missziót, 
hanem „csinálja” is. A huszonöt gyüle-
kezetet alapító lelkipásztor számtalan 
missziós szervezet, bibliaiskola és konfe-
rencia résztvevője, munkatársa. Német 
származású, a Szovjetunióban született. 
Családja nem volt keresztyén. Ennek el-
lenére megtért, és már hívőként hívták be 
katonának. Mivel hite alapján megtagad-
ta, hogy fegyvert fogjon, büntetőalaku-
lathoz osztották be. Rendszeresen verték, 
kínozták, egy időben kísérletet tettek likvidálására. A 
hetvenes években családjával együtt kiutasították a bi-
rodalomból. 

Nem először találkozhattunk Reimerrel Magyaror-
szágon – két alkalommal már a BalatonNeten is szol-
gált. Érdekes, lelkesítő beszámolója most a világegyház 
növekedéséről és küzdelmeiről szólt. Tapasztalata sze-
rint jelentős ébredések vannak iszlám országokban is, 
mint például Iránban, Indonéziában. Hangsúlyozta, 
hogy nem az iszlámtól tart, hanem a megízetlenült egy-
háztól. 

Az elmúlt hónapokban két konferencia mottója is a 
jézusi ige volt: Ti vagytok a világ világossága, a föld 
sója. Az egyik találkozót Brazíliában rendezték. Az ot-
taniak ébredésről, megelevenedésről számoltak be, és 

boldogan vallották: igen, mi vagyunk a világ világossá-
ga. A másik konferenciát Norvégiában tartották hu-
szonkét európai nemzet egyházi képviselőivel. A mottó 
ugyanaz, de a légkör, a tartalom egészen más volt: fo-
gyunk, erőlködünk, nehezen megy a misszió… 

Az előadó úgy véli: az európaiak már nem szegé-
nyek – lelki értelemben. A boldogmondás tanítása sze-
rint csak azoké az Isten országa, akik „lelki szegények”, 
alázatosak, nyitottak, akiknek az igazi kincse Isten és az 
evangélium. A boldogság – a bibliai kifejezés értelmé-
ben – áldott állapotot is jelent. Európa távol került ettől 
a szegénységtől, áldott tapasztalattól. 

Példaként említette a professzor, hogy a keresztyén 
hagyományú, nyolcvanmilliós Németországban a lakos-
ság töredéke, mintegy nyolcvanezer ember határozza 
meg a párkapcsolatokkal, a családdal kapcsolatos 

irányvonalat. A kétes értékű gender 
irányzat hatására egyre több oktatási in-
tézményben biztosítanak a férfi és a női 
WC mellett egy harmadik helyiséget is 
azok számára, akik még nem döntötték 
el, hogy milyen neműek akarnak len-
ni… 

Megtörtént, hogy egy közfürdő férfi-
zuhanyozójában kamaszlányokból álló 
csoport lepte meg a 
missziológiaprofesszort. Így tanulmá-
nyozták a nemek közötti különbséget. A 
meglepett lelkész kérte, hogy a leánykák 
hagyják el a fürdőt, hiszen rajta nincs 
ruha. A lánycsoport vezetője – egy pe-
dagógus hölgy – ezt kikérte magának. A 
sok értékes programot kínáló 
Kirchentag is évek óta teret ad a homo-

szexuális mozgalomnak. Idén szado-mazo standot is 
nyitottak megfelelő irodalommal, prospektusokkal. „A 
stuttgarti Kirchentag egyértelmű szolidaritását és tole-
ranciáját fejezi ki az azonos neműeket szerető emberek 
felé” – olvashatjuk a rendezvény nyitónapjáról szóló 
tudósításban az Evangélikus.hu honlapon. 

A révfülöpi találkozónak pozitív tartalma és kicsen-
gése volt: Isten szereti ezt a világot, és munkatársakat 
választ magának, akik hűségesen követik őt az ember-
mentés, emberhalászat útján. A konferencia sokat 
imádkozott az üldözött keresztyénekért is, a résztvevők 
pénzadományt gyűjtöttek megsegítésükre. 
 

Szeverényi János 

(Forrás: http://misszio.lutheran.hu/mediatar/cikkek-
irasok/1099-az-europai-keresztyenseg) 
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ELGONDOLKODTATÓ 
 

„Boldogok a békességre igyekvők…” (Mt 5,9) 
 

Békében vágyik élni az emberi-
ség nagyobb része. Kicsinyek és 
nagyok, fiatalok, idősek, tanu-
lók, dolgozók, nyugdíjasok, 
szegények, gazdagok, Istenhí-
vők és –tagadók. 

A béke az emberi lét és fej-
lődés egyik alappillére. Ez biz-
tosítja a félelemtől mentes sza-
bad életvitelt, tevékenységet, 

mert nem kell rettegnünk. Béke csak az, amikor min-
dazt nyugodtan tehetjük, ami magunk és mások örömét, 
kiegyensúlyozottságát, félelemtől való mentességét 
szolgálja. 

Gondoljuk csak végig, milyen 
sokszínűen alkalmazzuk környe-
zetünkben is ezt a szót – BÉKE. 
De tudunk-e élni azzal a békével, 
amelyben részesülhetünk? Meg-
becsüljük-e azt a békét, amelyben 
élhetünk, dolgozhatunk, pihenhe-
tünk? 

– Békefenntartókat küldenek 
országok olyan térségeibe a világ-
nak, ahol ellenségeskedés van. 

– Népek békegyűléseket hir-
detnek, hogy megerősítsék egy-
mást békére való törekvéseikben. 

– Békegalambok szimbolizálják a béke fontosságát 
sportversenyeken. 

– Békekövetek viszik az egymással való megbékélés 
üzenetét. 

– A „béke szigetét” keresik sokan, ahol napi rohaná-
suk közben vagy után rövid ideig nyugalmat találhat-
nak; ahol békén hagyják őket. 

– Menjetek békével! – köszönnek el egymástól né-
melyek. 

– Az elhunytainktól való végső elbúcsúzáskor kéré-
sünk az, hogy nyugodjanak békében. 

– Saját közösségünkben érdeklődve olvassuk egyhá-
zunk lapját, a Békehírnököt. 

Mindezek a példák is azt mutatják, hogy itt a földön 
és életünk befejezésével is vágyunk a békességre. Vá-
gyik rá minden földlakó. Természetes vágy, mert ki az, 
aki nem akarná nyugodt körülmények között nevelni 
gyermekeit, végezni a munkáját, megosztani örömét 
mindazokkal, akiket szeret? 

De békességre törekedni csak úgy lehet, ha bennünk 
is béke van. 

Milyen békét ígér nekünk és 
vár tőlünk a Szentíráson keresz-
tül az Úr Jézus? Elsőként, hogy 
legyetek békességben egymással 
(Mk 9,50), mert a bölcsesség bé-
keszerető (Jak 3,17), és az Isten 
országa öröm és békesség (Rm 
14,7). 

Megélt éveink számát az 
életkor mutatja. Ez csak egy 
tény. A gondolkodásmód adja a 
lelki, szellemi és fizikai frisses-
séget, ha gondolataink szeretetre 

és békességre törekvők. 
Ezek után már tetteinkkel is elutasítunk majd min-

denfajta viszályszítást, ezáltal „az igazság gyümölcse 
békességben vettetik azoknak, akik a békességen mun-
kálkodnak” (Jak 3,18), életkoruktól függetlenül. 

Végezetül most én is azt kívánom nektek, kedves 
Manna-olvasó testvérek, hogy „békesség adassék nek-
tek bőségesen!” (1Pt 1,2). 

Mérey Edit 
 
 
 

GYERMEKSAROK 
 

 

 

Boldog születésnapot! 
Szeretettel köszöntjük a júliusi születésnaposokat! 

Egyed-Kiss András (júl. 20.), Zsigovics Dorina (júl. 21.), 

Ádány Máté (júl. 29.) 
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TALLÓZÓ 
 

Csak azt 
 

Mióta megfogantam, 
vagy még előbb, azt az egy hangot keresem. 

Ezer, s milliónyi emberélet hangjaiból csak azt az egyet, 
mert megvolt, megvan, bármi történt is, meg kell, hogy legyen. 

Velem született, bennem van, s ha jő az óra, nem hal meg velem. 
 

Őrzöm, bár nem tudom, milyen, nem tudom, hogy szól, én, a hangkirály, 
holnap már őszülő zenész, holtig új muzsikára kész: erre a hangra vár. 

Először csak a szél, meg a víz, csepp-csepp, embernélküli csendben csobban, 
 

de később reccsen az ág, a fa zenél: félig kész Pinokkiónk táncol, dobban. 
Lobban ősember tüzén a parázs, csordul a vas, beszél: – Egyre hangosabb 
világ zaját-jaját hallod-e ott a toronyban, hallod-e, álmatlan harangozó? 

 
Mert ebben a fémhangú nagy rohanásban, hamis arany-csinálásban, 
szüntelen főtéri lármában, ebben az elemeire hullt nagy akarásban 

már nem hallom – Figyelj! – azt az egy hangot, csak azt: 
több mint kétmillió éve keresem, 

kétmillió éve 
keresem. 

… 
 

Kada Erika 
 
 

Álmegtérések: az egyház öngyilkossága? 
 
Néhány hiperkálvinistát leszámítva szerintem nagyjából 
minden keresztény egyetért azzal, hogy jó dolog, ha az 
egyház taglétszáma nő. Egyetlen bölcs vezető sem arra 
törekszik, hogy a gyülekezete vagy a felekezete veszít-
sen a tagjaiból. 

A korai egyház növekedő egyház volt: „Isten napról 
napra gyarapította a gyülekezetet üdvözülőkkel”. Per-
sze, voltak hanyatló időszakok is (pl. 2Tim 1,15-18), de 
alapvetően a gyarapodás jellemezte az első gyülekeze-
teket. Klaus Douglass Az új reformáció és Rick Warren 
Céltudatos gyülekezet c. könyvének népszerűsége mu-
tatja, hogy a növekedés fontosságát ma már Magyaror-
szágon sem kell nagyon bizonygatni. Evangéliumi kö-
rökben egyre népszerűbbek azok a szociálpszichológiai 
kutatásokon alapuló módszerek, melyek a gyorsabb és 
hatékonyabb gyülekezetnövekedést hivatottak elősegí-
teni, a tagjaikat főleg beleszületéssel szerző népegyhá-
zak elöregedett tagságukat és kiürülő templomaikat lát-
va pedig pánikszerűen konstatálják, hogy ha nem sike-

rül megfordítaniuk a trendet, egyházaik egy-két nemze-
déken belül kihalnak. 

Csakhogy a növekedésre való törekvés szörnyű 
csapdává is válhat az egyház számára. A legnagyobb 
veszélyt az jelenti, ha a növekedési stratégiát úgy koro-
názza siker, hogy az egyház álmegtérőkkel telik meg, 
akik anélkül csapódnak az egyházhoz, hogy a szívük-
ben gyökeres fordulat történt volna. A korai egyház üd-
vözülőkkel gyarapodott. Olyan emberek voltak ők, akik 
elhitték, hogy Jézus feltámadt a halálból, megbánták a 
bűneiket, megtértek, és a hatóságok fenyegetései ellené-
re elkötelezték magukat Jézus követése és az ezzel járó 
életváltozás mellett. Valódi megtérések voltak. Nyilván 
akadt azok között is olyan, amelyikről később kiderült, 
hogy nem volt mély a gyökere, a többség esetében 
azonban a Szentlélek újjászülő erejéről volt szó 
(1Thessz 1,4-5). 

De vajon elmondható-e ez a Nagy Konstantin utáni 
időszakról, amikor tömegével léptek be az egyházba az 
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emberek? És vajon beszélhetünk-e valódi megtérésekről 
ott, ahol pszichológiai és szociológiai kalkulációk képe-
zik a gyülekezetnövekedési stratégia alapját? Félő, hogy 
inkább összekeverjük a politikai érdek, illetve a divat és 
a marketing hatását a Szentlélek erejével, és 
álkeresztényekkel töltjük meg a gyülekezeteket. Már 
amennyiben sikeresek vagyunk. 

A 2012-es Together for the Gospel konferencián 
Mark Dever az egyházakat megtöltő álkeresztények 
problémájáról tartott előadást Álmegtérések: az egyház 
öngyilkossága címmel. Mark Dever a washingtoni 
Capitol Hill baptista gyülekezet lelkészeként vált is-
mertté. Deverről sokat elárul a következő történet. Egy-
szer egy szenátor kérte felvételét az általa pásztorolt 
gyülekezetbe. Óriási megtiszteltetés, nem? Ugyan, me-
lyikünknek nem hízelegne? Az amerikai fővárosban 
számos misszió tűzte ki célul, hogy képviselőket és 
szenátorokat nyerjen meg az evangélium ügye számára, 
és most tálcán kínálja magát a lehetőség! Devert egyál-
talán nem hatotta meg a titulus. Ugyanazt tanácsolta a 
szenátornak, amit mindenki másnak, aki csatlakozni 
akart a gyülekezetéhez: vegyen részt a tagságra felké-
szítő tanfolyamon. Mikor a szenátor megtudta, hogy ez 
egy hét alkalomból álló sorozat, azt felelte: „Bocsánat, 
de nekem erre nincsen időm!” Dever azt felelte: „Sem-
mi gond. Térjünk vissza a tagság kérdésére, ha majd 
lesz rá ideje.” 

Dever hozzáállása mögött nemcsak a személyválo-
gatás elutasítása állt, hanem az a mély meggyőződés is, 
hogy a keresztény gyülekezetek hosszútávon öngyilkos-
ságot követnek el, ha álmegtérőkkel gyarapodnak. Az 
evangéliumi konferencián elmondott előadásában ezt a 
problémát világítja meg prófétai erővel. Dever termé-
szetesen nem azt vitatja, hogy Isten népében mindig is 
voltak áltestvérek, akikről ez már vagy életükben kide-
rült (1Jn 2,19), vagy az utolsó napon fog kiderülni (Mt 
7,21-23), ahogy azt sem tagadja, hogy a hívők is küsz-
ködnek a bűneikkel és szinte naponta új megtérésre van 
szükségük. Azzal meg aztán végképp nem lehet Mark 
Devert vádolni, hogy az evangélizáció ne lenne fontos 
neki. 

Dever az álmegtérőkkel való növekedést tartja rend-
kívül nagy veszélynek. A problémának legalább négy 
dimenziója van. Először is veszélyt jelent magára a 
„megtérőre” nézve, hiszen gyülekezeti tagsága azzal ál-
tatja őt, hogy örök élete van, miközben ugyanolyan el-
veszett, mint előtte volt. Előzetesen és utólag is helye 
van a bibliai elvek szerinti szűrőknek. Pál azért taná-
csolja, hogy a botrányos életet élő gyülekezeti tagot zár-
ják ki, hogy végül a lelke üdvözülhessen (1Kor 5,5), hi-
szen ha megmaradhatna a gyülekezetben, megtéveszte-
né önmagát, és valódi megtérés nélkül végleg elkárhoz-
na. (Zárójelben jegyzem meg: ezért nem fogadható el 
gyakorló homoszexuálisok igénye, hogy őket keresz-
tény testvéreknek tartsuk. Végtelenül szeretetlen elhi-
tetni embertársainkkal, hogy békességük van Istennel, 
ha ez Isten igéje szerint nem igaz.) 

Dever szerint az álmegtérőkkel való növekedés nagy 
veszély a gyülekezetekre nézve is, hiszen megváltoztatja 
a közösség belső természetét. Ha Pál szerint egyetlen 
botrányos életű gyülekezeti tag olyan, mint a kovász, 
mely megkeleszti az egész tésztát, ha nem lépnek fel el-
lene (1Kor 5,6-7), milyen lehet akkor az a gyülekezet – 
teszi fel Dever a jogos kérdést –, amelyikben számos 
ilyen tag van? Milyen az a gyülekezet, amelyikben szá-
zával vannak ilyen emberek? Vajon hogy hat ez a közös 
életünkre? Nem lesz kevesebb köztünk a szeretet és a 
megbocsátás, az öröm és a remény, ha a tagok többsé-
gének nincs új élete? Vajon hogyan hat az álmegtérők 
jelenléte arra, ahogy a gyülekezeti tagok a vezetőikhez 
viszonyulnak? Természetesen az újjászületett hívők is 
vétkeznek, de ők bűnbánó bűnösök, nem megkeménye-
dett bűnösök. Ha az utóbbival van tele egy közösség, 
olyanná válik maga is, mint a világ. A képmutatás miatt 
talán még rosszabbá is. 

De a probléma sokkal nagyobb, folytatja Dever. Ha 
az egyház álmegtérőkkel van tele, a világ felé való bi-
zonyságtétele hiteltelenné válik. A világ nem fog meg-
kérdezni minket a bennünk lévő reménységről, ha azt 
látja, hogy a reménységünk nem különbözik az ő re-
ménységüktől. Ha a világ bemegy az egyházba, az egy-
ház eltűnik a világból – figyelmeztet Dever. És mennyi-
re igaza van! Vajon érdemes csodálkoznunk azon, hogy 
az egyház a világtól tanult mentálhigiénés módszerekre 
cseréli az evangélium üzenetét, amikor azt tapasztalja, 
hogy saját tagjai nem élik át a bibliai evangélium ere-
jét? Ha az egyház olyan tagokkal van tele, akiknek 
nincs új életük, teljesen természetes, hogy a tagok olyan 
üzenetet fognak követelni, amely valóságos a számukra, 
ha egyszer az evangélium nem az. A világnak meg ma-
rad a saját romlandó portékája, hiszen az egyház is az 
övé után nyúl. 

Túl erős ez a vád? Azt javaslom, nézzünk körül a ke-
resztény nagyegyházakban népszerű előadók között. 
Véletlen lenne, hogy a tavalyi Csillagpont főelőadója 
Bagdy Emőke klinikai pszichológus volt? Semmi bajom 
Bagdy Emőke személyével, de gyanítom, nem az Ige 
iránti hűsége, inkább szakmai hírneve miatt kapott 
meghívást. 

Belenyúlok egy másik darázsfészekbe is. Vajon az 
evangéliumi szentség vagy a lélektanra alapozott önis-
meret ígérete vonz annyi embert Pál Feri katolikus atya 
előadásaira? Jézus vagy Jung miatt hallgatják őt töme-
gek? Biztos van ilyen is, meg olyan is, de a jelenségről 
ennél azért bátrabb gondolatokat is megengedhetünk 
magunknak. Vajon ki tölti be a piaci rést, és mivel? Fi-
gyeljük meg, miben keresik egyházi vezetők a kiugrási 
pontokat, és sokat megtudunk arról, van-e az egyháznak 
üzenete, mely a világ számára reménység lehet! Ha az 
egyház álmegtérőkkel van tele, ne csodálkozzunk azon, 
hogy az egyház tagjai olyan vezetőket és tanítókat vá-
lasztanak maguknak, akik azt hirdetik, amit hallani sze-
retnének. Nem teljesen logikus ez? Szerintem teljesen 
logikus. A misszió szempontjából pedig tragikus. 
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A negyedik probléma azonban még ennél is súlyo-
sabb. Ha az egyház álmegtérőkkel van tele, Isten nevére 
hoz gyalázatot. Az egész Biblia azt tanítja, hogy Isten 
saját neve dicsőségére hív el egy népet, és ez a nép az 
egyház. Az egyház azért létezik, hogy szentségével Is-
ten nevére hozzon dicsőséget. A világ fiainak bajuk van 
ezzel a mondattal. Az újjászületett keresztényeknek 
nincs ezzel bajuk. Az egyházban lévő álmegtérteknek 
megintcsak bajuk van a mondattal. Dever szerint ezért 
jó teszt az egyház állapotának megítéléséhez, hogy egy 
ilyen kijelentésre hogyan reagálnak a keresztények. Ha 
az egyház nem tölti be azt a szerepet, hogy Isten szent-
ségét megmutassa, Isten nevét fogják gyalázni a népek. 
Krisztus azonosítja magát az egyházával. Ha az egyház 
olyanokkal van tele, akik életükkel megtagadják Krisz-
tust, Krisztus nevét éri gyalázat. Ez a legkomolyabb 
botrány, és ez van, amikor az egyház álmegtérőkkel te-
lik meg. Fontos a növekedés, de nem mindenáron. Azon 
az áron egyáltalán nem fontos, hogy a kívülállók Isten 
nevét szidalmazzák miatta. Pedig nem ez történik év-
századok óta? 

Ha ritka elhajlásokról lenne szó, mint a korinthusi 
gyülekezet esetében, akkor is szóvá kellene tenni a dol-
got, hiszen az apostol kemény szavakkal figyelmeztetett 
a veszélyekre. De a „fennálló kereszténység” esetében 
(ahogy Kierkegaard utalt a történeti struktúrákra) nem 
egyes esetekről beszélünk, hanem egész rendszerekről, 
melyek álmegtérőkkel látják el az egyházat. Ezek a 
rendszerek fenntarthatják magukat ex opere operato 
szentségekkel is, de támaszkodhatnak ex opere operato 
„bűnösök imájára” is. Mindkettővel kapcsolatban óriási 
zavar van a fejekben. Sajnos évszázadok óta. Hála Is-
tennek, Mark Dever tiszta hangja nem az egyetlen. Isten 
újból és újból választ magának szolgákat, akik ki merik 
mondani, ha a császár meztelen. Most Mark Dever szó-
lalt meg. Korábban Wycliffe, Luther, Bunyan, Spener, 
Whitefield, Spurgeon és Bonhoeffer. Vagy éppen Tolnai 
Dali János, Kornya Mihály és Kiss Ferenc. 

(Angolul tudóknak javaslom, hogy hallgassák meg 
Dever egész előadását. Prófétai üzenet, régóta és újból 
és újból aktuális.) 

Szabados Ádám 
Forrás: http://divinity.szabadosadam.hu/ 

 
 

  
A képeken a Vörös-tenger látható / Forrás: nlcafe 

 

Jön! 
 

Neki nem kell hidat vernie, 
hogy út legyen a vízen, 
– Ő maga az Út! 

 

Próbák lélekvesztőjében, 
két part között, 
mélység fölött 
a hit szeme lát: 

jár a viharos tengeren, 
jön a vízen át! 

 

Lukátsi Vilma 
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SZÜLETÉSNAPOSOK 
   

Szeretettel köszöntjük 
júliusban született 

testvéreinket! 
 

Kulcsár Tibor (júl. 1.) 
Bodáné Uri Ibolya (júl. 2.) 
Polányi Károlyné (júl. 2.) 
dr. Bocska Róbertné (júl. 3.) 
Uri Melinda (júl. 8.) 
Bartha Gábor (júl. 13.) 
Csepei Géza (júl.16.) 
Bódi Lászlóné (júl. 22.) 
Kiss Józsefné (júl. 23.) 
Magyar Bernadett (júl. 23.) 

Bódiné Mikes Judit (júl. 24.) 
Simon Dávid (júl. 24.) 
Balázs Tivadarné (júl. 26.) 
Sonkoly Tamás (júl. 26.) 
Gulyásné Ladányi Tünde 
(júl. 27.) 
ifj. Ádány Béla (júl. 28.) 
Ádány Béla (júl. 29.) 
Mikes Benjámin (júl. 29.) 
Kalla Balázs (júl. 30.) 

„És lesz az ő nyeresége és keresete szent az 
Úrnak, amely nem halmoztatik fel, sem el nem 
rejtetik, mert az Úr előtt lakozóké lesz az ő nye-
resége, hogy egyenek eleget, és szép ruházatuk 
legyen.” (Ézs 23,18) 
Atyánknak hatalma van arra, hogy a megszerzett javakat annak adja, akinek akarja, és hatalma van arra, hogy át-
csoportosítsa a föld kincseit. Az Úré a föld, és mindaz, ami benne van. Amikor az Úr népe elfoglalta a megígért 
földet, nemcsak a puszta földet nyerték el, hanem házakat kincsekkel együtt, szőlőt, kerteket, kutakat.  

Ti is az Úr teljes ellátásában részesültök, Ő tudja, hogy mire van szükségetek. Amit nem kaptok meg, arra iga-
zán nincs is szükségetek. Isten Királyságához tartozó gyermekek vagytok, előkelő származásotok van. Legyetek 
ennek tudatában, és, ha valóban az Úr színe előtt lakók vagytok, akkor eleget ehettek, és szép ruhátok lesz. Soha ne 
felejtsétek el, hogy kihez tartoztok! 
 

Szeretettel 
köszöntjük 

augusztusban 
született 

testvéreinket! 
 

„És amikor Jézus visszatért, a nép örömmel fogadta őt, mert mindnyájan 
várták őt.” (Lk 8,40) 
 
Ti is örömmel fogadtátok Jézust, kerestétek az alkalmakat és lehetősége-
ket, hogy a közelében lehessetek, és hiszem, hogy nemcsak valamikor, 
hanem most is. Ne múljon el az utána való szomjúságotok. Nemcsak az 
emberek mentek szívesen az Úr Jézushoz, hanem Ő is örömmel fogadta 
őket, és beszélt nekik Isten országáról. 

Ma is egyszerű, hétköznapi embereket szólít meg, és elmondja, hogy 
milyen munkát vár tőlünk. Ha engedelmességben álltok az Úr előtt, akkor 
az Ő ereje kimozdít titeket a megszokott kerékvágásból, és új irányt mu-
tat, hogy alkalmassá tegyen titeket a munkára, amire elhívott. Ne féljetek 
az új munkától, mert az Úr veletek lesz!  

Lukács Edit 

Gyöngyösi János (aug. 4.) 
Molnár Erzsébet (aug. 11.) 
dr. Barabás Noémi (aug. 13.) 
Bodóné Polányi Tünde (aug. 13.) 
Nagy Jánosné (aug. 13.) 
Horváth Ádám (aug. 17.) 
Nagyné Kalán Éva (aug. 23.) 
Zsigovics Benjámin (aug. 25.) 
 
 

Gyülekezeti alkalmak 
− Vasárnap: 

9,15 óra: imaóra 
10 óra: Istentisztelet 
18 óra: Istentisztelet 

− Csütörtök: 18,30 óra: Bibliaóra 
− Péntek: 18 óra: 

Ifjúsági alkalom 

Minden hónap második vasárnap-
ján a délelőtti istentisztelet után 
Közösségi Vasárnap: kávé, tea, sü-

temény és lelkes testvéri beszélge-
tések. 
Minden hónap harmadik vasárnap-
ján a délutáni istentiszteletet a Ka-
maraerdei Idősek Otthonában tart-
juk. 

Betegeink 
Ádány Béla 
Bányai Jozefa 
Baranyai Jánosné 
Benedek Jánosné 
Bódi Lászlóné 

Egyed Ferencné 
Pomázi Lászlóné 
Simon Lászlóné 

„Ezt mondják azon a napon: Itt 
van a mi Istenünk, benne re-
ménykedtünk, hogy megszaba-
dít minket. Itt van az ÚR, benne 
reménykedtünk, vigadjunk és 
örüljünk szabadításának!” (Ézs 
25,9) 
 

Felelős szerkesztő: Ádány Judit  Olvasószerkesztő: Kolozs Nagy János Korrektor: Kalla Szilvia 
Fotó: Zsigovics Géza 

Kiadja a Budai Baptista Gyülekezet, 1118 Budapest, Alsóhegy utca 38. www.budaibaptista.hu 
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