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Az ég alatt 
 
Köröskörül nyár van, 
a búzatáblákban 
zizeg a szél, 
széttárt erős szárnya 
az égi madárnak 
mindent ígér: 
kéklő messzeséget, 
magányos szépséget, 
amerre lát, 
lenn a táj, fölötte 
nyűg őt meg ne kösse, 
fel, szárnyra hát! 
Ereje még futja… 
 
Honnan jön, ki tudja, 
de szívig ér. 
…valami már régen 
hullámzik a légben 
az életért, 
egy másfajta ösztön, 
hogy mindent legyőzzön 
a fészekért! 
 
A fészekért, 
amely körülfogja, 
védelmezi, óvja, 
meleget ad, 
ahová menekül, 
ahol nincs egyedül, 
ha szélvész hegedül 
az ég alatt… 

Lukátsi Vilma 
 

 
 

Miért ne hoznánk 
jó döntéseket? 

 
Nemrég a fentihez hasonló címmel ellátott előadás felvételét találtam meg 
az interneten. Az a cím így hangzott: Miért hozunk rossz döntéseket? Első 
ránézésre bosszantónak találtam a mondatot. Honnan tudná az előadó, 
hogy hozok-e rossz döntéseket? (Őszintébben: honnan tudta meg, hogy 
hozok rossz döntéseket…?) És különben is, mi köze hozzá? Annyira 
piszkált a téma, hogy meg is néztem nyomban az előadást. Mielőtt 
folytatnám, mi is történt ezután, ugorjunk néhány hetet az időben. 

A következő sorokat több mint hétórás autóvezetés után, külföldről 
írom. Azért fontos adat ez, mert így friss tapasztalatom van a tekintetben, 
milyen kihívásokkal kell szembenéznie annak, aki hosszú útra indul. Az út 
nagy részét (kb. 95%) autópályán tettük meg, és ha jól rémlik, csak három 
csomópontnál kellett útirányt változtatni, az út fennmaradó részénél kevés 
döntést kellett hozni. Szinte csak arra kellett figyelnem, hogy ne hajtsak 
neki az előttem haladóknak, de hát az többnyire menni szokott… Persze 
már az is egy döntés volt, hogy elinduljunk; aztán az is, hogy időben 
fékezzek vagy adjak gázt, az is, hogy ne bosszantsam fel magam, hogy 
már a fővárosból kiérve dugóba kerültünk az autópályán. Egy szó mint 
száz, volt időm gondolkodni vezetés közben, és az jutott eszembe, nem 
így vagyunk-e gyakran az életben is? „Sínen vagyunk”, kevés döntést kell 
meghozni, amire ráadásul van elég időnk, így leginkább csak a türelmünk 
van próbára téve. 

Hívő emberként azért tartom ezt az élethelyzetet kockázatosnak, mert 
ilyenkor úgy tűnhet, hogy nincs szükségem segítségre, még Istenére sem. 
Ügyes vagyok, meg tudom oldani egyedül is, a helyzet „bolondálló”. Az 
elbizakodottság ilyen kísértésében elbotlóknak figyelmeztetés a bibliai 
„Bolond gazdag” példázatának utolsó mondata: „Isten azonban azt 
mondta neki: Bolond, még ez éjjel elkérik tőled a lelkedet, kié lesz akkor 
mindaz, amit felhalmoztál?” (Lk 12,20).  
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Az Úr mentsen meg minket attól, hogy 
elbizakodottságunkban azt képzeljük, a magunk urai 
lettünk, „felnőttünk”…, most már elengedhetnénk Isten 
kezét… 

De amint tovább gondolkodtam vezetés közben, és 
egyre közeledtünk a célunk felé, rádöbbentem, hogy 
ennél sokkal nehezebb döntéseket is meg kellett 
hoznom, amihez már előrelátónak is kellett lennem. 
Például ha egy tanknyi benzinnel meg szeretnénk oldani 
az utat, akkor csínján kellett bánni a gázadással, nem 
beszélve a légkondicionáló használatáról (kb. plusz egy 
liter benzinfogyasztás per 100 km). Azaz időben eltolt 
tényezőket kellett egymáshoz viszonyítanom, és ezek 
alapján mérlegelnem. Ez bizony már izzasztóbb feladat 
volt! A fentebb említett kisfilm előadója is kitér erre a 
jelenségre: ha azt kérdezik tőlünk, hogy ma kaphatok 
tízezer forintot, vagy jövő héten, biztosan az lesz a 
válasz, hogy ma kérem. De ha az a kérdés, hogy ma 
kaphatok tízezret, vagy a jövő héten húszezret, akkor a 
legtöbben bajban vagyunk a döntéssel. Türelem rózsát 
terem? Vagy jobb ma egy veréb, mint holnap egy 
túzok? 

Nincs ez másképp a hívő ember életében sem: 
napról napra szembetalálkozunk azokkal a 
döntéshelyzetekkel, amikor választanunk kell a 
jelenvaló világ kínálta értékek és az örök kincsek 

között. Na, igen ám, de míg az utóbbira várni kell (ezért 
gyakran bizonytalannak tűnik, tehát nem csak 
türelmetlenség van ilyenkor a hátterében, hanem a hit 
megingása is), addig az előbbi instant eredményeket, 
azonnali hozzáférést nyújt. Kemény kísértés ez! Erről 
azonban a Biblia is tud. Jézus egy költői kérdéssel teszi 
helyre a gondolkodásunkat a Márk 8:36-ban: „Mit 
használ ugyanis az embernek, ha az egész világot 
megnyeri, lelkében pedig kárt vall?” Pál azt írja a 
Filippi levélben, hogy kárnak és szemétnek ítélt 
mindent Krisztus páratlan nagyságáért. „Őérte kárba 
veszni hagytam, és szemétnek ítélek mindent, hogy 
Krisztust megnyerjem”, állítja elénk a példát (Fil 3:8). A 
Zsidókhoz írt levél pedig úgy emlékezik meg Mózesről, 
mint aki „… inkább választotta az Isten népével együtt 
a sanyargatást, mint a bűn ideig-óráig való 
gyönyörűségét, mivel nagyobb gazdagságnak tartotta 
Egyiptom kincseinél a Krisztusért való gyalázatot, mert 
a megjutalmazásra tekintett.” (Zsid 11:25-26) 

Hagyjuk tehát a jelen „verebeit”, és tekintsünk mi is 
Istenünk ígéreteire. Hozzunk jó döntéseket! 
 

„Ki mindent szent kezébe tett, az nem fövenyre épített!” 
(BGyÉ 278) 

Nagy Péter 

 

(IMA)HÁZUNK TÁJÁN 
 

Pünkösdi bemerítés 
 
Pünkösdvasárnap délelőtt bemerítési istentiszteleten örülhetett együtt a testvériség. Gulyás Jenő testvérünk vezette 
le az alkalmat, az igehirdetés és a bemerítés szolgálatát Kulcsár Tibor lelkipásztor testvér végezte. A két zenei – dr. 
Ádány Sándor, Ádány Rebeka és Boda Gábriel – és egy verses szolgálat– Nagyné Kalán Éva – után dr. Novák Péter 
gyülekezetvezető testvér köszöntötte az új gyülekezeti tagokat. Az ünnepi istentiszteleten elhangzott 
bizonyságtételeket a következőkben olvashatjuk. 

 

 

 
 
„Hiszen kegyelemből van 
üdvösségetek a hit által, 
és ez nem tőletek van: Is-
ten ajándéka ez; nem cse-
lekedetekért, hogy senki 
se dicsekedjék. Mert az ő 
alkotása vagyunk, akiket 
Krisztus Jézusban jó cse-
lekedetekre teremtett, 
amelyeket előre elkészített 
Isten, hogy azok szerint él-
jünk.” (Ef 2:8-10) 

 

A bemerítkezők: Haicai Andrea, Olajos Gabriella, Trethon Gergely és Ádány Máté 
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Döntenem kellett 
 
Isten megadta nekem azt a kegyelmet, hogy egy hívő 
családba születhettem, ahol már kisgyerekkorom óta 
hallhattam az igéről. Számomra sosem volt kérdés, 
hogy szeretnék-e bemerítkezni, és ezáltal Isten mellett 
dönteni, mégis nagyon nehéz volt egy olyan 
fordulópontot találni az életemben, amitől számítva 
mondhattam, hogy Isten mellett döntöttem. Isten 
azonban gondoskodott arról, hogy ezt a fordulópontot 
megtaláljam. 

A családban voltak olyan betegségek az elmúlt fél 
évben, amelyek hatására sok minden formálódott 
bennem. Amikor először hírt kaptunk, hogy a 
nagymamám agyvérzést kapott, elgondolkodtam és arra 
jöttem rá, hogy a rossz dolgok mindig váratlanul 

jönnek, és nem lehetünk rájuk felkészülve, így csak 
akkor érezhetjük magunkat biztonságban, ha Krisztus 
követése mellett döntünk. Ezután körülbelül két 
hónappal az anyukám kapott agyvérzést. Úgy 
gondolom, ez egy próbatétel volt számomra, ahol 
nekem el kellett fogadnom, hogy az lesz számomra a 
legjobb, amit Isten gondol, és ha ez azzal jár, hogy 
anyukámat elveszi tőlünk, akkor hinnem kell Istenben, 
hogy nekem így lesz a legjobb. Szerencsére nem így 
alakult a végén, és anyukám egészséges és jól van. 

Így Isten elhozta azt az alkalmat az életemben, 
amikor döntenem kellett mellette. 

Ádány Máté 
 

 
 

Megtaláltam Istent 
 
Csodálatos kegyelmi ajándék az, amikor az Istenről 
tehetek bizonyságot. 

Haicai Andrea vagyok, 23 éves, óvó- és tanítóképző 
szakot végeztem. Egy olyan családba születtem bele, 
ahol nem Jézus Krisztust követték. Anyukám cigány, 
apukám magyar nemzetiségű volt. A szüleim nem 
akarták, hogy megszülessek, de már késő volt, hogy 
elvetessenek, és ezért életben maradhattam. Tudom azt, 
hogy nem véletlen, hogy élek, mert ez volt az Isten 
akarata. 

Istent akkor kezdtem megismerni, amikor egy öt 
éves kapcsolatomnak vége lett, akkor kezdtem el 
őszintén keresni az Urat. Utána kezdtem el imádkozni 
az Istenhez, és azt kérni tőle: Uram, segíts, mert tudom, 
hogy egyedül Te tudsz kihozni ebből a mély állapotból, 
amiben vagyok. Akkor kezdtem el először úgy kinyitni 
a Bibliát, hogy érdekelt is, hogy mit akar az Isten 
nekem mondani. Meg akartam Őt ismerni. Akkor 
kezdtem el először úgy menni egy református 
gyülekezetbe, hogy kíváncsi voltam, hogy mit szól 
hozzám ott az Isten. Egy alkalommal kihirdettek abban 
a református gyülekezetben egy lánytábort 
Biatorbágyon, amire én is jelentkeztem, és el is 
mentem. 

Ott, Biatorbágyon szólt először hozzám az Isten az 
Ő Igéjén keresztül úgy, hogy egészen a szívemig hatolt. 
Akkor éreztem Istent a legközelebb magamhoz. 
Elmondta nekem Isten, hogy egy bűnös ember vagyok. 
Azt is elmondta, hogy Ő szeret engem ezen a világon a 
legjobban. Ez abban nyilvánult meg, hogy Isten 
haragja, ami rám kellett volna szálljon, az mind-mind  
Jézus Krisztusra szállt. Jézus Krisztus meghalt értem, az 
én bűneimért. Egyedül ezért lehet az én bűneimnek 
bocsánata semmi másért. 

Akkor kértem egy beszélgetést az egyik lelki vezető 
testvérnőtől ott, Biatorbágyon, hogy imádkozzunk 
együtt. Abban az imában bevallottam Istennek a 
bűneimet, amiről tudtam. Azt mondtam Istennek, hogy 
„Uram hiszem, hogy meghaltál értem, és hogy az én 
bűneimet is megbocsájtottad.” 

Egyedül Jézus Krisztusnak sikerült megváltoztatnia 
az életemet. Egyedül Jézus Krisztusnak sikerült 
megváltoztatnia a beszédemet, gondolkodásomat, 
öltözékemet. Ezért mondhatom azt, hogy Jézus Krisztus 
az én Megváltóm és Ő az én Szabadítóm. Azért 
mondom, hogy Ő a Szabadítóm, mert nagyon, de 
nagyon sok bűntől szabadított meg engem az Isten. 

Elhatároztam, hogy Jézus Krisztust fogom követni. 
Elsősorban azért, mert egyedül Nála találtam meg az 
igazi boldogságot. A világban sehol, de sehol nem 
találtam ilyen fajta boldogságot és örömet. Egyedül 
Jézus Krisztusra volt igaz az, hogy amikor betöltött 
engem, akkor éreztem, hogy Élek. Hálából szeretném 
Jézus Krisztust követni, mert a legnagyobb dolgot tette 
értem ezen a világon. Tudom azt, hogy megmentett a 
haláltól. 

Miért merítkeztem be felnőtt koromban? Erre azt 
tudom mondani, hogy aki teljes szívéből keresi az Isten 
akaratát, és arra vágyik, hogy azt tegye, amit az Isten 
akar vele tenni, az megtalálja. Én is imádkoztam, hogy 
Uram, mi a te akaratod? Uram, ha Te valójában azt 
akarod, hogy bemerítkezzem, akkor kérlek, nyiss 
nekem kaput, hogy tegyem meg. Hálás szívvel tudom 
azt mondani, hogy az Isten kaput nyitott nekem. Jó 
tudni azt, hogy ez az Isten akarata volt és ezért az Istené 
a dicsőség örökkön-örökké. 

Haicai Andrea 
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Az Istent kereső keresztyén 
 
Az én bizonyságtételem nem áll szépen cizellált 
mondatokból, nem áll olyan szavakból, melyeknek 
tartalma és stílusa különösképpen figyelemkeltő lenne. 
Pedig előre leírtam magamnak, hogy mit és hogyan 
fogok mondani, nehogy a zárkózott és szorongásra 
hajlamos mentalitásomból fakadóan teljesen 
leblokkoljak… 

Ennek ellenére nem úgy mondtam semmit, ahogy azt 
előre elterveztem. Azt mondtam, de nem úgy. Maga a 
bizonyságtétel is bizonysága volt annak, hogy Isten 
meghallgatta az imádságomat, mert arra kértem Őt, 
hogy segítsen nekem szavakba önteni a lényeget. 

Keresztény családba születtem, és ebből 
következően évekig, évtizedekig kereszténynek 
tartottam magam is. Időközben nagyon egyértelműen 
érzékeltem, hogy valami nincs rendben ezen a területen. 
Életem szüntelen istenkereséssel telt. Hatalmas érzelmi 
lánggal fellobbanó „megtéréseim” tüzei előbb-utóbb 
kialudtak, és újra meg újra ott álltam én – az Isten 
szeretetét és kegyelmét kereső és megtaláló ember – 
reményvesztettként, lelkileg élettelen, kétségbeesett, 
kiüresedett, sivár állapotban. 

Az Úr segítségét kértem, hogy mutassa meg nekem, 
miért van ez így, miért nem tud feloldódni az „Istent 
kereső keresztényember” keserű paradoxonja. Választ 
kaptam. Az én „hitem” csak teória volt, 
„kereszténységem” csak elméleti. Nem volt élő 
kapcsolatom Istennel. Elválasztott Tőle a 

tudatlanságom, a tévedésem, de mindenekelőtt a 
bűneim. 

Az Úr utat mutatott nekem. Nem hivatkoztam többé 
külső körülményekre, mások hibáira, és mentségeket 
sem kerestem magamnak többé. 

Megértettem és elfogadtam, hogy Jézus, Isten Fia az, 
aki a golgotai kereszten Magára vállalta minden ember 
minden bűnét, az enyémet is. Megváltója mindenkinek, 
aki hisz Őbenne – az én személyes Megváltóm is. 
„Mert úgy szerette Isten a világot…” Ő megbocsátott 
nekem, bűneim árát megfizette helyettem. Új életet 
kaptam Őbenne és Őáltala. Nem azért, mert 
„megérdemeltem”. Isten a kegyelmet nem érdem szerint 
adja, az Ő szeretete végtelen és határtalan. 

Döntöttem, hogy visszavonhatatlanul Jézus elé 
teszem életem hátralévő részét. Kérem Őt, hogy legyen 
velem kísértések idején, segítsen nekem abban, hogy 
újabb és újabb gyümölcsöt teremjen a Tőle kapott új 
életem. 

Hogy miért a baptista egyház, és miért nem 
valamelyik másik keresztény felekezet? Mert Isten ide 
vezetett, ide hívott, amikor imádságaimban megkértem 
Őt, hogy ezentúl Ő vezessen engem. Az oly régóta 
vágyott élő víz forrása velem van, és velem fog maradni 
örökké. Hiszem. 

Olajos Gabriella 

 
 

Hitem felismerése 
 
1986 novemberében láttam meg a napvilágot. Kedves 
szüleim a lehető legnagyobb szelídséggel, odaadással és 
nagy szeretettel neveltek, kísérték létem – kiskoromtól 
nagykoromig, és napjainkban is. Az ő gondolkodásuk 
és emberszeretetük az én életemre erősen rányomja a 
bélyegét. 

Hatalmasan jó szülőket küldött nekem az Úr – ez 
nagy ajándék nekem. Családom római katolikus, így 
engem csecsemőkoromban megkereszteltek. 

Általános iskolás éveim alatt a szüleimmel és 
nagymamámmal alkalmanként elmentünk vasárnap 
reggel misére, később egyre ritkábban. Nagyim és 
anyukám évekkel később bíztattak, hogy járjak hittanra, 
de ez – akkori hitem szerint – kudarcot vallott. 

Nagymamám a középiskolás éveim alatt mindig 
örömmel várt engem délutánonként. Mindig azt mondta 
nekem, hogy életemben az én képességeimet, 
nehézségeimet cipelnem kell, és amikor elbúcsúzott 
tőlem, azt mondta, hogy imádkozik értem. Ebben az 
időben tanulási nehézségek alakultak ki bennem, 
közösségi, beilleszkedési gondjaim voltak, depresszióba 

estem. A helyzetből évekig nem találtam kiutat. 
Gondolkodtam azon, hogy kevés barátomat újabb 

barátokra cseréljem, vagy saját magamra. Voltak évek, 
amikor lelki problémáim miatt orvoshoz jártam, ezek 
mellett próbáltam gitárom párszor pengetni. 

Életem során lépkedtem egyre csak a hitemben. 
Eleinte csak úgy, otthon, saját magamban imádkoztam, 
később, úgy 20 évesen elkezdtem olvasgatni egy 
különböző vallásokról szóló könyvet. Ekkor merült fel 
bennem a nagy kérdés, hogy milyen értékrendet és 
Istent kellene követnem a sokszínű, rohanó világban? 

Öt évvel ezelőtt a kedves pszichiáterem férje, Kristóf 
Róbert (gyülekezetünk tagja) mondta nekem, hogy 
ismer fiatalokat a közösségében, akik sok szeretettel 
várnak engem. Gondolkodtam a dolgon, hogy 
elmenjek-e, végül elmentem, és már az első alkalom 
egészen különleges volt. Megbarátkoztam szép számú 
emberséges testvérrel, akik az én életszemléletemet 
erősítik meg. Azóta egyre kitartóbban járom életem 
útját, úgy érzem, hogy ebben a közösségben emberi 
gyengeségeim ellenére is kötődnek hozzám. 
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Megtanultam, hogy az életben Jézus embersége 
példaértékű! Örömmel kérem Őt, hogy szeretetével 
segítse társaimat. Segítsen talpra állnom, a 
feladataimban erősítsen. Sokszor rádöbbenek, hogy 
nem mindig úgy segít, ahogy vártam, de idővel épít, 
alakít engem. Nem is értem, hogy miért kapok ennyi 
sok kincset Tőle és a közösségemtől. 

Meggyőződésem, hogy az Úr dolgozik az én 
útjaimon, egyre inkább azt súgja nekem, hogy érdemes 
élni. Megismertem az Úr Jézust személyes 
Megváltómnak, ezért merítkeztem be. 

Trethon Gergely 

 
 

Énekkari záró alkalom május 29-én 
 

 
 

 
Ne dicsérjem-e az Istent? 
Ne legyek-e hálatelt? 
Hiszen tisztán  
látok mindent, 
Mit jósága vélem tett. 
Amit szíve tervez, végez, 
Az mind csupa szeretet, 
Mely véd, ápol engemet. 
Kegye megtart,  
üdvre képez; 
Minden múló e földön, 
Isten szeret örökkön. 

(BGYÉ 10) 
 

 

Gyermeknapi Kerületi Gyermekklub 
 

 
 

Valójában nem Gyermeknapon, hanem egy héttel ké-
sőbb, június 5-én tartottuk meg az iskolai tanévet lezá-
ró, vakációt beharangozó Kerületi Gyermekklub-
rendezvényünket. Ez alkalommal a megszokottnál ke-
vesebb, mintegy negyven gyermek jött el – a többieket 
valószínűleg a koradélutáni zivatar riasztotta el. Kezdés 
előtt már nem esett az eső, de a nap továbbra is elbújt a 
felhők mögött.  

Nagyné Kalán Évi néhány egyszerű játékkal felhan-
golta a gyerekeket, majd Boda Gabó és Rebi a korábbi 
alkalmon megtanult éneket frissítették fel a jelenlevők-
ben: „Egy ország van, ahol csak szeretet van, ez a 

mennyben van –, minden szív ilyenre vágyik.” – énekel-
ték egyre hangosabban kicsik és nagyok. 

Az evangéliumi üzenet ezúttal egy bábelőadáson 
keresztül jutott el a hallgatók szívéhez. Uri Erika és jól 
felkészült csapata a Palánta Gyermekmissziótól 
kölcsönzött felszereléssel adtak elő egy kis történetet, 
amely arról szólt, hogy a róka és farkas által fenyegetett 
nyuszikát, meg a baromfiudvar népét hogyan védi meg 
Burkus, a hűséges házőrző. Ugyanígy az az ember, aki 
a Sátán rabságából, gonosz mesterkedései elől Jézus 
Krisztushoz menekül, nemcsak bűneire nyer bocsánatot, 
de üdvösséget és örök életet is nyer. 
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Most sem maradtak ajándék nélkül a gyerekek: min-
denki kapott egy labdát és egy tábla finom csokoládét. 
Ezalatt az udvaron megkezdődött a szeretetvendégség, a 
foszlós kalács mellé jól esett a hideg limonádé. A kiste-
remben pedig nagy mennyiségű használt ruha és cipő 
várta az érdeklődőket. És ami a legfontosabb, itt is, ott 
is kialakultak beszélgetések, amelyeknek témája a min-
dennapi élet nehézségei, és az isteni gondviselés csodái 
voltak. 

Végül hadd álljon itt az az igevers, amely a családok 
számára kiküldött meghívó fejlécében állt: „Ha meg 
nem tértek, és olyanok nem lesztek, mint a kisgyerme-
kek, nem mentek be a mennyek országába.” (Máté 
18,3). Ezt a figyelmeztetést nekünk is komolyan kell 
vennünk… 

Kolozs Nagy János 

 

BIZONYSÁGTÉTEL 
 

Hétköznapi életem lelki tanulságai 
 
Hibáztam. Előfordul bárkivel. Ez most valahogyan mégis különleges dolog volt, és következményei nagyon is 
markánsak lettek. Isten biztosan tanítani, figyelmeztetni akart, és hogy meghallottam a hangját, az külön 
kegyelem. 
 

Egy hétfői napon történt. Megjelentek az Elektromos 
Művek emberei, és egyszerűen lekapcsolták az áramot a 
lakásunkban. Hiába sírtam, könyörögtem, nem értem el 
vele semmit. Áram volt-nincs. Berohantam az ügyfél-
fogadásra. Kiderült, hogy nagyon nagyot hibáztam. 
Édesanyám halála után nem írattam át a villanyórát a 
nevemre. Sajnos be kell vallanom, már második hónap-
ja nem kaptam számlát, de valahogy nem is jártam utá-
na. Trehányság. Kiderült, hogy elhunytnak nem is kéz-
besítette ki a posta, és a felszólításokat sem kaptuk így 
meg. Tudtam én, hogy utána kéne menni, a pénz is meg 
lett volna, de... Írhatnék ezer kifogást, hogy folyton 
dolgozom. Elutaztunk két hétre, hogy Lázár dolgai, a 
fáradtság, de ez csak igaz lenne, nem az igazság. Az 
igazság az, hogy nemtörődöm, és trehány voltam. Rá-
adásul közölték, hogy átírással együtt meghosszabbodik 
az eljárás, csak 8 napon belül kapcsolják vissza. Azt hit-
tem, elájulok. Haza kellett mennem, és elismerni, hogy 
mindez az én hibám. 

A büntetés ára és következményei nagyon rossz ál-
lapotba kergettek. Hihetetlen bűntudatom volt. Szé-
gyelltem magam, és kimondhatatlanul bántott a dolog. 
Otthon mindenki vigasztalt, senki nem tett egyetlen 
rossz megjegyzést vagy bántó szót, még az arcukon sem 
volt rosszallás vagy méreg. Azonnal kaptunk 
Eszteréktől hosszabbítón keresztül áramot a hűtőhöz, 
mélyhűtőhöz, és egy másikon egy kislámpa és az inter-
net is működött. Ez utóbbi főleg Annának volt fontos, 
hiszen vizsgaidőszak lévén a mai világban nehezen bol-
dogult volna a tanulmányaival. Egyébként sötétség. 
Mindenhol, és valahogy minden olyan nehezen ment. 
Csabi és Eszter mindent felajánlottak persze, mossak 
ott, vasaljak nyugodtan, hajszárítás, melegítés, és ezer 
apró dolog, ami eddig természetes volt, az nehezen 
ment. 

A legrosszabb azonban a bűntudat és 
lelkiismeretfurdalás volt. Képtelen voltam ezen túllépni 
magamban, elkövettem valamit, és mások is tanúi és el-
szenvedői a következményeinek. Olyan sokat jelentett, 

hogy mellém állt mindenki. Csabi mosolyogva azt 
mondta, legalább itt van az ideje gyertyafényes beszél-
getéseknek. Olyan kedvesen nevetett. 

A negyedik napon kapcsolták vissza. Helyreállt az 
élet, kis családi közösségünk újra erősebb lett, mint már 
annyiszor idáig. Az, hogy számíthatunk egymásra, újra 
bebizonyosodott. 

Rengeteg időm volt elmélkedni, és beszélgetni Is-
tennel. Megvilágosodott bennem, hogy párhuzamot kell 
meglátnom a történtek és Isten kegyelme között. Mit is 
értek ezalatt? 

Át kellett gondolnom, hogy mennyire marcangol a 
bűntudat, hogy ilyen helyzetet teremtettem. Mennyire 
szégyenkeztem. Mennyire jó volt a szeretteim megbo-
csátó szeretete. Vajon ha Isten szemével nézve követek 
el valamilyen bűnt, akkor is így fáj, hogy megbántottam 
az én Uramat? Mardos-e a bűntudat, amikor ítélkezem, 
megsértődök, nem fogadok el Istentől dolgokat, hanem 
lázadozom, amikor aggodalmaskodok, holott Jézus be-
szélget velem? Ha haragszom másokra, vagy nem tudok 
megbocsátani? Sorolhatnék még ezer bűnt az Ige tükré-
ben. Fáj-e felettébb, ha megbántom az én Megváltómat? 
Fáj-e annyira, mint ez a dolog? Mennyire hálás vagyok, 
hogy nekem megbocsátottak. Hálás vagyok-e ilyen 
nagy örömmel, hogy a bűnt a mai napig megbocsátja 
nekem Isten Jézus véréért? Értékelem-e a kegyelmet 
annyira, mint azt kellene? Boldog vagyok-e, hogy örök 
életem van? 

Emlékszem, amikor megtértem, pont ilyen tisztán 
láttam, hogy milyen bűnös is vagyok. Isten érthetetlen 
módon utánam nyúlt. Annyira átéreztem a kegyelem lé-
nyegét. Most hol is tartok? El kellett ezen gondolkoz-
nom. Újra átéreztem, hogy megváltott vagyok. A ke-
gyelem nekem örök életet jelent, ahol mindig Krisztus-
sal lehetek. Ahogyan nem szeretném még egyszer önhi-
bámból, trehányságból, nemtörődömségből megbántani 
a családomat, rá kellett jönnöm, hogy Jézust és a meny-
nyei világot sem akarom megszomorítani. Nem azért, 
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hogy kiérdemeljem Krisztus szeretetét, hanem azért, 
mert újra és újra meg kellett értenem, hogy szeretetből 
nem akarom megszomorítani. Hogy ha bukom is, lehe-
tek felettébb hálás az ő kegyelméért. Hogy sokkal, de 
sokkal többet megbocsátott nekem, mint négy nap 
áramszünetet. Olyan valóságos lett, hogy megváltott 
vagyok. Drága véren. Itt a hibát én követtem el, de a 
megváltás árát Jézus fizette meg. Helyettem. Boldog 
vagyok. Megbocsátottak nekem, itt a földön, és ez csak 
árnyéka annak a bocsánatnak, amit Jézus által kapok. 

Szeretném, ha kiábrázolódna bennem, hogy Isten 
gyermeke vagyok. Nem valamilyen törvény vagy vallá-
si szabályok betartása által. Isten szeretete, és az én 
megváltásom öröme és óriási megbecsülése árán. Hi-
szen tudjuk, ami most elevenen él bennem: Ingyen ke-
gyelem, de olyan értéke van, amit csak az érthet meg, 
akinek megbocsátattak a bűnei. 

Sonkolyné Ági 

 
TALLÓZÓ 

 

10 dolog, ami NEM a kereszténység 
 
Az emberek bármit ki tudnak találni, amit aztán saját vallásuknak tekintenek, és akként gyakorolnak. Ugyanúgy 
igaz ez bármely vallásra, mint a kereszténységre is, amelyben a hívők egy része igyekszik a saját szájíze szerintire 
formálni azt, ahogyan hitét meg kell élnie. Az ilyen gondolkodással azonban van egy súlyos probléma: nem a mi 
dolgunk kitalálni, hogy mi a hit, a kegyesség, az istenfélelem, a kereszténység. Azt már Jézus megtette. Valójában 
az ő feladata – mint az egyház fejének –, hogy meghatározza, hogyan működjön a hívők közössége, miről is szól-
jon a kereszténység: „…én… építem majd fel egyházamat” – mondja Jézus (Mt 16:18, RÚF). 

Épp ezért fontos tisztáznunk, hogy mi nem a kereszténység – annak érdekében, hogy megláthassuk, eddig 
helyesen éltük-e meg a hitünket. Ebben segíthet az a 10 szempont, melyet Brian Orme, a ChurchLeaders.com 
weboldal rendszeres szerzője megfogalmazott. A vastagon szedett szempontok tőle, a hozzájuk fűzött 
kommentárok tőlem származnak. 
 

A kereszténység nem… 
 

1. …vallás, melyet gyakorolnunk kellene a maga elő-
írásaival, szokásaival, szertartásaival, hanem egy életút. 
A kereszténység nem egy népszámláláskor bevallandó 
adat, hanem Jézus Krisztus aktív és odaszánt követése. 
 

2. …jegy a mennybe. Bár a hitünk alapján kapunk üd-
vösséget, mégse szabad úgy gondolkodnunk, hogy ha 
gyülekezetbe járunk, akkor azzal automatikusan meg-
nyerjük utunkat a mennybe. G. K. Chesterton találóan 
fogalmazott: ha valaki azt gondolja, hogy a templomba 
járástól lesz keresztény, ennyi erővel beülhetne a ga-
rázsba is, és várhatná, hogy autóvá változik. 
 

3. …nem luxusjacht. A kereszténység nem az álom-
utazás, melyet megnyertünk; nem egy luxushajó, mely-
ről élvezhetjük a kilátást hűsítő itallal a kezünkben. 
Sokkal inkább egy csatahajó, melyen meg kell talál-
nunk a saját helyünket és szerepünket, és meg kell vív-
nunk a harcot az ellenséggel szemben. 
 

4. …X.Y. mozgalom ellenes liga. Az “X.Y.” helyére 
bármit behelyettesíthetünk: a melegeket, az abortusz-
pártiakat, a tudósokat, az evolúcióban hívőket, a bálna-
vadászokat, a pápát stb. A kereszténység nem valamivel 
szemben definiálja önmagát, és nem egy eszme ellenlá-
basaként kell működnie. Mi Isten mellett állunk, és 
ezért bármivel kerülünk is szembe, úgy kell viszonyul-
nunk hozzá, ahogyan Isten tenné. 
 

5. …tökéletes emberek csoportja. Valaki egyszer azt 
mondta nekem, hogy majd akkor fog megtérni, amikor 

már méltó rá, amikor már nem követ el bűnöket. Ez a 
pillanat ebben az életben soha nem fog eljönni. A ke-
resztények nem tökéletes emberek. Ugyanolyan bűnö-
sök, mint bárki más — azzal a különbséggel, hogy az ő 
bűnüket valaki már megbocsátotta, ezért el tudtak in-
dulni a változás, a fejlődés és a lelki gyógyulás útján. 
 

6. …tagság egy elit klubban. Nem olyan hely a gyüle-
kezet, ahová csak a méltók és beavatottak jöhetnek. 
Nyitott közösség, vagy legalábbis ennek kellene lennie, 
ahol a bűnösök Jézusra találhatnak, és változhatnak a 
bűnükből. Az azonban nem jó, ha a belül lévőkben ki-
alakul a fölényesség érzése a még kívül valók irányába. 
 

7. …biztonságos menedék a világtól. A kereszténység 
nem való azoknak, akik a világtól akarnak elmenekülni. 
Az ilyen emberek többnyire maguk elől is menekülnek, 
és a kereszténységben nem csak önmagukra találnak, 
hanem Istenre is. Ez az Isten pedig nem kolostorokba 
akarja zárni a követőit, hanem visszaküldeni a világba, 
hogy áthassák azt a szeretetével. 
 

8. …kellemes hétvégi időtöltés. Van, aki golfozni jár, 
mások madárlesre, horgászni, könyvtárba, moziba — és 
vannak olyanok is, akik templomba, gyülekezetbe. A 
kereszténység azonban nem egy a sok szabadidős alter-
natíva közül, hanem egy olyan jellemvonás, mely éle-
tünk minden napját áthatja. Nemcsak vasárnap a temp-
lomban vagyunk keresztények, hanem minden nap, 
mindenhol. 
 

9. …érezd-jól-magad jellegű támogató csoport. A ke-
reszténység nem arról szól, hogy azt mondjuk egymás-

https://infaustus.wordpress.com/2016/04/20/10-dolog-ami-nem-a-keresztenyseg/
http://www.churchleaders.com/
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nak, amit hallani akarunk, és ezzel szemet hunyunk 
egymás bűnei fölött, konzerválva azokat. A keresztény-
ség egy olyan közeg, ahol szembesülünk saját hibáink-
kal, ahol néha kellemetlenül érezzük ezek miatt magun-
kat, és ahol fejlődni tud a jellemünk. 
 

10. … politikai párt. A kereszténység nem a baloldal, 
nem a jobboldal, nem az X.Y. párt. A kereszténység el-
sősorban nem e világ kormányának, hanem Isten orszá-
gának van alárendelve. Mindenkinek szabadsága van 

arra, hogy lelkiismerete és Istentől kapott józan ítélőké-
pessége alapján részt vegyen a politikai életben vagy 
érdeklődjön iránta. Azonban csak annyiban tud egy ke-
resztény jó állampolgár lenni, amennyiben Istennek jó 
alattvalója. 

Tóth-Simon Károly 
Forrás: https://infaustus.wordpress.com/ 

2016/04/20/10-dolog-ami-nem-a-keresztenyseg/  

 
 

Megbántottak a keresztények? 
 

„Te, Uram, megsegítesz, és megvigasztalsz engem.” (Zsolt 86,17) 
 

Volt már olyan, hogy megbántott egy keresztény ember, aki elítélt, ahelyett, hogy együtt érzett volna veled és segí-
tett volna? Vagy nem törődött veled valaki, akinek fel kellett volna keresnie, akinek azon kellett volna igyekeznie, 
hogy lelkileg helyreállj, és visszajuss jogos helyedre Isten családjában? A legtöbb ember, aki egy másik keresztény 
részéről bántás ért, gyorsan meg tudná győzni az esküdtbíróságot arról, hogy ennek sohasem lett volna szabad meg-
történnie. Valóban így van, nem lett volna szabad. De megtörtént – és semmin sem változtat az, ha felemlegetjük. 
Téged viszont megváltoztat – és nem a jó értelemben. Állj meg, és gondolkodj el: ha az utcán kirabolnak, és kór-
házba kerülsz, nem azzal fogod tölteni az egész napodat, hogy megszállottan csak azzal az emberrel foglalkozol, 
aki megtámadott. Nem, az elsődleges célod az lesz, hogy amilyen gyorsan csak lehet, meggyógyulj, és továbblépj. 
Milyen furcsa, hogy a fizikai sebeinkkel azonnal segítségért fordulunk, de érzelmi sérüléseink esetén hajlamosak 
vagyunk inkábba problémára összpontosítani. Nos, mit fogsz tenni? Íme, a lehetőségek: 1. Felmelegedet, újraéled. 
Azzal, hogy folyton arról beszélsz másoknak, mi történt, felerősíted és életben tartod a fájdalmat. 2. Elnyomod. 
Dávid ezt tette: „Míg elhallgattam, kiszáradtak csontjaim, egész nap jajgatnom kellett… erőm ellankadt, mint nyári 
a hőségben. (Zsolt 32:3-4). 3. Feldolgozod. Ez azt jelenti, hogy hajlandó vagy feltárni azokat a területeket, ahol sé-
rülés ért, és megnyitod magad Isten kegyelme előtt. Ekkor felfedezed, hogy Ő „meggyógyítja a megtört szívűeket, 
és bekötözi sebeiket” (Zsolt 147,3). 4. Megosztod másokkal. A Biblia azt mondja: „Valljátok meg azért egymásnak 
bűneiteket, és imádkozzatok egymásért, hogy meggyógyuljatok.” (Jk 5,16). Ha bölcs vagy, a hármas és négyes lehe-
tőséget választod. 

Mai ige, április 15. 
 

 

Mire van szükség ahhoz, hogy egy (önkéntes) 
munkatárs elkötelezze magát a gyülekezete, 

szervezete felé? 
 
Mielőtt belekezdenék a felsorolásba, egy gondolat: az alábbi lista egy hat éven át, kétszázezer munkatárssal készült 
felmérés és interjúsorozat eredményén alapszik. Ugyan a kutatás „világi” környezetben készült, például a pénz még 
sincs a motiváló tényezők között, mert nem került be a válaszadók prioritásai közé – még a profitszektorban sem. 
Első pillantásra talán furcsa ez az eredmény, azonban aki mélyebben foglalkozik a vezetés- és szervezetfejlesztés 
2005-2010 után trendjeivel és változásaival, annak nem meglepő, hogy nem a pénz a legfontosabb motiváló ténye-
ző. Átgondolva és átdolgozva a kutatási eredményeket illetve a listát, úgy gondolom, mint sok más szervezeti tör-
vényszerűség, az elköteleződés ezen feltételrendszere is univerzális, mivel a gyülekezet is egy meghatározott cél 
elérésére szerveződött közösség és szervezet, amelyben sok (ha nem is minden) alapelv hasonlóan működik, mint 
egy nonprofit szervezetnél vagy munkahelyen. Ezt megerősítette egyébként a szombati gyülekezeti képzésünk is. 

Jöjjön tehát a lista – bővebb magyarázatok nélkül tizenhárom olyan állítás, amelyek az elkötelezett önkéntesekre 
és munkatársakra jellemzők egy gyülekezetben. Az elköteleződés szintje annál magasabb, minél több állítással 
egyet tudunk érteni. S még valami: aki nem szolgál a gyülekezetében, aki csak hétvégi vagy fogyasztói 
keresztény, annak ez a lista nem fog sokat jelenteni, mert ő még nincs az elkötelezettség azon szintjén, hogy azt 
érdemben mérni lehessen. Ő még csak lelki csecsemő, akinek tejre és lelki bébitápszerre van szüksége, de a 
kemény eledelt, az elkötelezett szolgálatot még nem bírja. 

Ez tehát a lelkileg érett hívőkre vonatkozó lista, az ő elkötelezettségüket méri és inspirálja: 
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1.) Tudom mit vár tőlem Krisztus – és mit várnak tő-
lem a vezetőim. Vannak előttem inspiráló célok a gyü-
lekezetben, amelyek kihívást is jelentenek, s amelyek 
elérése révén valóságosan is fejlődhet a hitéletem és a 
szolgálatom. 
2.) Rendelkezem mindennel, ami az előttem lévő cé-
lok, a rám bízott feladatok és szolgá-
latok elvégzéséhez szükséges: meg-
felelő felkészítéssel, felhatalmazás-
sal, anyagiakkal és eszközökkel, 
idővel, bizalommal a vezetőim, a 
munkatársaim és a szolgálatom ala-
nyai részéről egyaránt. Van letisztá-
zott feladatleírásom, és a szolgála-
tomat támogató és ellenőrző men-
torom és „felettesem”. 
3.) Megvan a lehetőségem a gyüle-
kezetemben arra, hogy azt csinál-
jam, amihez tehetségem van, ami-
ben a legjobb vagyok, s amit a leg-
jobban szeretek. A gyülekezetem és 
a vezetőim ismerik az erősségeimet, 
tálentumaimat és ajándékaimat, és 
olyan szolgálatot adtak, amelyben 
kamatoztathatom mindezeket. 
4.) Az elmúlt hónapban volt olyan gyülekezeti vezető, 
aki elismerte a szolgálatomat és megdicsért. 
5.) Van olyan testvérem vagy vezetőm a gyülekezetben, 
aki ösztönzi és inspirálja a fejlődésemet a személyes 
hitéletemben és a szolgálatomban egyaránt. 
6.) Van olyan vezetőm a gyülekezetben, aki törődik 
velem, mint emberrel (nem csak mint „testvérrel” 
vagy szolgálóval). 
7.) Számít a véleményem, meghallgatják az ötleteimet 
és javaslataimat, komolyan veszik a kéréseimet és kriti-
káimat, bevonnak (az engem is érintő) döntésekbe. 
8.) A gyülekezetem és a vezetőim éreztetik velem, 
hogy fontos vagyok számukra, és kifejezik irántam a 
támogatásukat, hálájukat és megbecsülésüket. 

9.) A vezetőim és a szolgáló társaim is elkötelezettek 
a magas minőség iránt minden területen. Ha rájuk né-
zek, azt látom, hogy ugyanannyira komolyan veszik a 
szolgálatukat, mint ahogy azt tőlem elvárják. 
10.) Legalább egy igazán jó barátom, vagyis a legjobb 
barátaim egyike a gyülekezetem tagja – vagy mi több, 

együtt is szolgálunk. 
11.) Az elmúlt hat hónapban gyüle-
kezetem vezetősége személyes meg-
beszélés során részletesen kiértékel-
te a szolgálatomat és a fejlődése-
met. 
12.) Kapok lehetőséget, időt, javas-
latokat, biztatást és támogatást a ve-
zetőimtől arra, hogy tovább képez-
zem magam a saját szolgálati terü-
letemen. 
13.) A gyülekezetben végzett szol-
gálatom ösztönzi és támogatja a 
családi életemet, a szeretteimmel 
tölthető minőségi időt. A szolgála-
tom kiegyensúlyozottá és boldogabb 
emberré tesz. 

 
Ne feledjük: ezek nem tanácsok, hanem visszajelzések, 
amelyeket elkötelezett munkatársak fogalmaztak meg 
az elköteleződésük okaiként. 

Vezetőként az a feladatunk és felelősségünk, hogy 
olyan közeget, szolgálati és munkatársi kultúrát 
teremtsünk a gyülekezetben, amelyben e lista minél 
több állítása igaz lehet. Tűzzük ki gyülekezetépítési 
célunkként, hogy munkatársaink pontról-pontra 
kipipálhassák mind a tizenhárom állítást, s 
elmondhassuk: igazán elkötelezett emberekkel 
építhetjük együtt az Isten országát. 

Szűcs Sándor 
Forrás: http://www.apcsel29.hu/az-elkotelezodes-feltetelei/ 

 

 

A világ legveszélyesebb könyve 
 

Mi a közös a Szürke ötven árnyalatában és a Bibliában? 
Aki azt gondolja, hogy „semmi”, téved. 

Az Amerikai Könyvtárak Szövetsége minden évben 
részletes jelentést kap az Egyesült Államokban található 
könyvtáraktól, iskoláktól és a médiától a betiltásra 
javasolt könyvekről. A szövetség a kapott jelentések 
alapján „listát állít össze ezekről a könyvekről, hogy 
tájékoztassa a közvéleményt a cenzúrára tett 
kísérletekről”. 

Nem meglepő módon a tízes toplistára a nyíltan sze-
xuális tartalom vagy a homoszexualitás illetve 

transznemű életvitel népszerűsítése miatt kerül fel a leg-
több alkotás. A címek között szerepel például a Szürke 
ötven árnyalata, A két csókolózó fiú, az Alaszka után 
kutatva vagy a Jazz vagyok, egy transzneműséget nép-
szerűsítő képeskönyv is. 

Ebben nincs is semmi meglepő. Ami viszont igen-
csak elgondolkoztató, hogy idén a lista hatodik helyén a 
könyvnyomtatás történelmének mindenkori bestsellere, 
a Biblia szerepel. A Könyvtárak Szövetsége szerint a 
Biblia a benne található „vallásos nézetek” miatt került 
a listára. Mi másért. 
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Ezek szerint elég számú ember gondolta azt az el-
múlt évben, hogy a Szentírás legalább olyan veszélyes, 
mint a pornográfia határait súroló szexuális tartalmak. 

Azok számára, akik szigorúan materialista és ateista 
nézeteket vallanak, ez valószínűleg így is van. A külön-
böző korok diktátorai, akár az Ókori Róma idején, akár 
a modernkori Észak-
Koreában, valószínűleg egy-
től egyig egyetértenek Mark 
Twain-nel, aki a következő-
ket mondta: 

„Nem azok a részek za-
varnak a Bibliában, amiket 
nem értek, hanem azok, ami-
ket igen.” 

Számukra a Biblia egy 
veszélyes könyv. Nem vélet-
len, hogy Rachel Barach, a 
Bible Gateway igazgatónője 
is így nyilatkozott: 

„Az elmúlt évszázadok ül-
döztetései során folyamatosan voltak olyan személyek, 
csoportok és kormányok, amelyek kritizálták, megkér-
dőjelezték vagy betiltották a Bibliát.” 

Az Egyesült Államokban, ahol a fenti listát közzé 
tették, a Biblia egészen a közelmúltig a társadalom 
alapkövének számított. A híres Függetlenségi Nyilatko-
zat például kimondja: 

„Magától értetődőnek tartjuk azokat az igazságokat, 
hogy minden ember egyenlőként teremtetett, az embert 
teremtője olyan elidegeníthetetlen Jogokkal ruházta fel, 
amelyekről le nem mondhat…” 

Az alapító atyák, függetlenül saját keresztény hitük 
mélységétől, valamennyien tisztában voltak a Biblia 
fontosságával. Patrick Henry, a függetlenség egykori is-
ismert harcosa például, amellett, hogy kijelentette: „Ha 
nem lehetek szabad, inkább meghalok!” – azt is mond-

ta, hogy „a Biblia … többet ér minden valaha kinyom-
tatott könyvnél.” 

Abraham Lincoln, amikor Baltimore-ban az afrikai-
amerikaiak egy csoportjától egy Bibliát kapott ajándék-
ba, a következőket mondta: 

„Ami ezt a könyvet illeti, ez a legnagyobb ajándék, 
amit Isten az emberiségnek 
adott. Minden jó, amit a 
Megváltó a világnak adott 
ebben a könyvben került köz-
vetítésre. Nélküle nem tudjuk 
megkülönböztetni a jót a 
rossztól. Minden, ami az em-
ber jólétéhez, a jelenben és a 
múltban szükséges, megta-
lálható benne.” 

Valószínűleg meglepné 
őket, ha a Földre letekintve 
azt látnák, hogy ez a könyv a 
Szürke ötven árnyalatával 
együtt szerepel ezen a bizo-

nyos listán. 
1953-as megkoronázásakor II. Erzsébet e szavak kí-

séretében kapta meg felhatalmazását: 
„Hogy Őfelsége mindenkor figyelmezhessen a Tör-

vényre és Isten Evangéliumára, ami minden keresztény 
herceg életének és vezetésének törvénye, tisztelettel át-
adjuk ezt a Könyvet, ami a legértékesebb dolog ezen a 
világon. Magában foglalja a bölcsességet, a királyi tör-
vényt. Ezek az Isten élő beszédei.” 

Fontos megérteni, hogy pontosan mi forog kockán. 
Nyilvánvalóan nem számít újdonságnak, hogy egy ál-
lami könyvtárban, iskolában vagy egyéb intézményben 
megtagadják a hozzáférést Isten beszédéhez, azonban 
az Egyesült Államokban ez igenis új tendencia, félre-
érthetetlenül jelezve, hogy pont azt az ágat készülünk 
levágni, amin állunk. 
Forrás: http://idokjelei.hu/2016/05/a-vilag-legveszelyesebb-konyve/ 

 

 

Keresztyénnek lenni Egyiptomban 
 
A Közel-Kelet legnagyobb evangéliumi gyülekezete az egyiptomi Kasr el Dobara, hétezer tagot számlál. A 
megtérések és betérések folyamatosak. Kairó elhíresült főterétől, a Tahrírtől pár száz méterre van a temp-
lomuk. Missziói csapatuk nemrég Budapesten járt, hogy elmondják, milyen kereszténynek lenni Egyiptom-
ban. 
 

Az arab tavaszként emlegetett drámai események 2011-
ben kezdődtek. Minden megmozdult és felfordult jó né-
hány arab országban. Kormányellenes tüntetések, forra-
dalmak törtek ki egymás után Algériában, Tunéziában, 
Szíriában, Líbiában, Jordániában, Jemenben és Egyip-
tomban. A vérontás nem állt meg, az áldozatok száma 
mára több százezer. Milliók menekültek és menekülnek 
lakóhelyükről. Mindez hatással van Európára és az 

egész világra. A jövőt, a távolabbi következményeket 
még nem látjuk. 

Az említett gyülekezet missziós csapata február vé-
gén, Budapesten járt. A Magyar Evangéliumi Szövetség 
(Aliansz) és más missziós szervezetek koordinálásában 
kétnapos konferenciát tartottak. Az egyiptomi keresz-
tyén testvérek megosztották tapasztalataikat az egybe-
gyűltekkel a menekültek között végzett munkájukról. 

http://idokjelei.hu/2016/05/a-vilag-legveszelyesebb-konyve/megv%C3%A1ltott%20%20http:/idokjelei.hu/ajandek/
http://kotoszo.blog.hu/2016/05/31/keresztyennek_lenni_egyiptomban


M A N N A   2016. július – augusztus 

 11 

Elmondták, hogy a keresztyén lelki ébredések együtt 
járnak az üldözésekkel is. (Az ősi kopt egyházon belül 
is születnek és növekednek gyülekezetek. 2011 novem-
berében ötvenezer hívő imádkozott együtt Kairó mel-
lett.) A szélsőségesek az elmúlt években hetvenkét 
templomot romboltak le és gyülekezeteket zavartak szét 
Egyiptomban. Sokakat megöltek, megkínoztak. 

A forradalom idején hetekig nem működött a rend-
őrség. Egy alkalommal a gyülekezet kétezer tagja gyűlt 
össze, hogy imádkozzanak és védjék egymást, családja-
ikat, asszonyokat, gyermekeket. A hívő férfiak botokkal 
„felfegyverkezve” néztek szembe a gépfegyveres táma-
dókkal... 

A gyülekezet kórházat, ingyenkonyhát és más szol-
gálatot tart fenn. Személyválogatás nélkül segítenek 
minden rászorulónak. Gyógyítják, etetik, gondozzák 
őket. Sokan megkérdezik: „Miért viselkedtek így ve-
lünk, hiszen mi bántottunk, gyűlöltünk titeket?” Koráb-
ban éveken át tartott, amíg egy muszlim hátterű ember 

betért a keresztyén gyülekezetbe, most ez naponta meg-
történik. Sokszor megesik az is, hogy a hívőket megál-
lítják az utcán, és hitükről, Jézusukról kérdezik őket. 
Újjászületések által növekszik a gyülekezet. 

A Kasr el Dobara évente tizenkét szolgáló csoportot 
küld ki a környező országok menekülttáboraiba. A leg-
különbözőbb munkákat végzik. Vannak, akik sérült, ár-
va gyermekekkel foglalkoznak, például olyan lányok-
kal, akik fogságból szabadultak. Játékkal, sporttal, ze-
nével, és ha adódik, evangéliummal vigasztalnak. 
Megérintett a kairói vendégek érett bölcsessége, intelli-
genciája és Lélektől átitatottsága. Hangsúlyozták, hogy 
nem a „térítés” a céljuk, minden rászorulón segítenek, 
mert mindenki Isten teremtménye. Ha úgy alakul, hitük-
ről is szólnak. Láthatóan Isten áldása kíséri munkájukat. 

„...Egyiptom megismeri az Urat.” (Ézs 19,19–25) 

Szeverényi János 
Forrás: http://kotoszo.blog.hu/2016/05/31/

 

VELÜNK TÖRTÉNT 
 

Örömhír 
 

 
 

Május 29-én hozta el a Szabó házaspár Panni kislányu-
kat, hogy Isten és a gyülekezet színe előtt bemutassák 
őt, és együtt imádkozzunk értük. 

Isten áldása kísérje az egész család életét! 
 

 
 

Június 11-én a Tahi táborban tett életre szóló fogadal-
mat egymásnak Zsigovics Virág és Horváth Ádám test-
vérünk. 

Közös életükre Isten áldását kívánjuk! 

 
 
 
 

GYERMEKSAROK 
 

 

 

Boldog születésnapot! 
Szeretettel köszöntjük a júliusi születésnaposokat! 

Egyed-Kiss András (júl. 20.), Zsigovics Dorina (júl. 21.), 
Baranyai Lea (júl. 29.) 
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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 L. Tünde (júl. 27.) 
ifj. Ádány Béla (júl. 28.) 
Ádány Béla (júl. 29.) 
Ádány Máté (júl. 29.) 
Mikes Benjámin (júl. 29.) 
Kalla Balázs (júl. 30.) 
 

„Most azért, ha kedvet találtam szemeid előtt, 
mutasd meg nekem a te útadat, hogy ismerjelek 
meg téged, hogy kedvet találhassak előt-
ted.„(2Móz 33,13) 

Hogyan ismeritek meg az Urat? Ha Vele jártok. Így egyre jobban megismeritek Őt, és kedvében akartok járni, és Ő 
is keresi a ti kedveteket. Ha kedvet találtok Előtte, az Ő orcája előttetek jár. Erről tudjátok meg, hogy az Ő kivá-
lasztottai vagytok. Milyen úton járhattok Vele? Az igazság ösvényein, a szentség útján, ahol nincs tisztátalanság, a 
keskeny úton. Megfontolt döntést kell hozni, hogy nem fordultok hátra, és teljesítitek az Úr kívánságát. „igazságot 
cselekedjél, szeresd az irgalmasságot, és alázatosan járj a te Isteneddel.„ (Mik 6,8) Igyekezzetek ezekhez szabni út-
jaitokat, és elnyeritek az Úr tetszését. 
 

 

Szeretettel 
köszöntjük 

augusztusban 
született 

testvéreinket! 
 

„Uram, kicsoda tartózkodhat sátorodban, kicsoda lakozhat szent hegye-
den? Aki tökéletességben jár, igazságot cselekszik, és igazat szól az ő szí-
vében.” (Zsolt 15:1-2) 
 
Értelmünkkel felfogunk dolgokat, de szívünkkel is értenünk kell. Az érte-
lemnek és a szívnek harmóniában kell lenni. Az értelem és a szív egysége 
az Úr nélkül nem jön létre. Ki tartózkodhat az Úr jelenlétében? Nem mer-
jük azt mondani, hogy tökéletességben járunk, és mindig igazságot cse-
lekszünk. De vágyakozunk az Úr jelenlétében lenni, nem csak az áldáso-
kért, hanem az Ő személyéért. 

Ismerjétek fel, hogy az Ő jelenlétében minden hely valóságos. Ahol Ő 
van, ott élet van. Amilyen elkötelezetten követitek az Urat, olyan mér-
tékben adja áldásait. Kívánom, hogy a rátok árasztott áldásokból utódai-
tok is részesüljenek! 

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 
Bódi Lászlóné 
Egyed Ferencné 
Kovács Józsefné 
Pomázi Lászlóné 
Simon Lászlóné 

„…mert az Úr előtt nincs aka-
dály, hogy sok vagy pedig 
kevés által szerezzen szaba-
dulást.” (1Sám 14,6) 
 
 

FONTOS HÍR! 
 

A gyülekezeti ház új telefonszáma, 
ami a gondnoklakásban csörög ki: 

06-1-787-6926 
Új gondnokunk: Simonné Pap Viola 

Felelős szerkesztő: Ádány Judit  Olvasószerkesztő: Kolozs Nagy János  Korrektor: Kalla Szilvia 
Fotó: Gulyás Zsombor, Kolozs Nagy János 

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


	10 dolog, ami NEM a kereszténység
	Mire van szükség ahhoz, hogy egy (önkéntes) munkatárs elkötelezze magát a gyülekezete, szervezete felé?

	GYERMEKSAROK

