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Pünkösd csak emlék? 
 
Nemrég fogyott el a húsvéti sonka, tojás, és már újból ünnepelhe-
tünk. Pünkösdkor, húsvét után 50 nappal a Szentlélek kiáradására 
emlékezünk. A Szentlélek ezen a napon szállt Jézus tanítványaira, az 
apostolokra. Görög neve pentekoszté, a jelentése 50, a magyar pün-
kösd szó ebből származik. Az ünnep csak két napig tart, mint a Hús-
vét: vasárnap és hétfő. Alig lehet pihenni, kedden már újból a hét-
köznapok forgatagába kerülünk. 

Az ünneplés lényege az emlékezés valamilyen fontos eseményre, 
személyre, amelynek a jelenbe és a jövőbe mutató üzenete is lehet. 
Sokan úgy gondolják, hogy Pünkösd ünnepe is csak a kétezer évvel 
ezelőtti eseményről szól, a kettős tüzes nyelvekről, a nagy szélről, a 
tanítványok szokatlan magatartásáról, a hatásos prédikációról. Aztán 
minden maradt a régiben. Sok hívőben felsír a lélek az emlékezés 
nyomán: hol van, hová tűnt a Szentlélek Isten? Nagyon szegény az, 
aki csak emlékezik, és nem érti meg az ünnep aktuális, jelenre szóló 
üzenetét. 

A Pünkösd a megújulás, az újjászületés lehetőségét üzeni ma 
számunkra, amelyre nagy szükségünk van. 

A mi Urunk ígérete ma is igaz: „elküldöm tirátok az én Atyám 
ígéretét”, „vesztek erőt, minekutána a Szentlélek eljő reátok”, „ké-
rem az Atyát és más vigasztalót ád néktek, hogy veletek maradjon 
mindörökké”. Péter apostol nem tévedett, amikor azt mondta a Szent-
lélekről: „Mert néktek lett az ígéret és a ti gyermekeiteknek és minda-
zoknak, akik messze vannak, valakiket csak elhív magának az Úr.” 

Szeretné az Úr a ma élő hívőket a Szentlélek teljességével meg-
ajándékozni, miáltal megújulhat halott vagy haldokló életük, és ez ál-
tal sokan hívőkké lehetnek. 

Szükséges a megújulás az Isten népe között. A társadalom széles 
rétegeit jellemző lelkület sajnos hatással van a hívő emberekre is, 
korra, nemre való tekintet nélkül.  

 

Az én Pünkösdöm 
 
Szívemnek égre nyíló ablakát 
Szent, áhítatos vággyal kitárom, 
Üde, mennyei lég hadd járja át 
Belső emberem, egész világom! 
Istennek Lelke, Te szent, Te tiszta, 
Jöttedet hívom, jöttedet kérem, 
Bűntől irtózva fordulok vissza. 
Régi, rossz szívemet kicserélem. 
 
Az első pünkösd,  
de szép volt hajdan… 
Új ember lépett a világ elé, 
Gyarló testben, földi alakban, 
De az Úr mennyeivé szentelé. 
Krisztus tanúi az apostolok, 
Hősi életüket Urunknak adták, 
S míg ölt a bárd, pattogtak ostorok, 
Egy új világ alapját lerakták! 
 
Én is egy ilyen pünkösdre vártam! 
Tudtam, hogy jönni fog, Ő ígérte, 
Hisz lelkemet én is Néki szántam, 
S Jézus az övét adta helyébe. 
Hozott a keblembe égi lángot, 
Tüzet, mely tisztítja vágyaimat, 
S azóta építek új világot: 
A föld és ég közé egy nagy hidat. 
 
Követlek, hű Megváltóm, Mesterem, 
Lángoló szívvel járok én Veled, 
Lelked tüzével mind leperzselem, 
Mi előtted jó s kedves nem lehet. 
Földi életem ne legyen egyéb, 
Mint égőáldozat oltárodon, 
Nekem ennyi öröm éppen elég, 
Hogy Lelkedet magamban hordozom. 
 

Ismeretlen költő verse 
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Ennek sürgető jeleit tapasztalhatjuk egyéni és gyüleke-
zeti életünkben egyaránt. Erre figyelmeztet a családok 
szétesése; a szeretetlenség; a félrevezetés; a hazugság 
lelke; az öntelt, büszke önérzet; a pénz, a hatalom, a 
szórakozás hajszolása. A kötelességtudat, az alázat, az 
engedelmesség értékvesztése, a szentség és tisztaság, az 
igazság és a könyörületesség hiánya, a pártoskodás. 

A Lélek nem vonult „nyugdíjba”, hanem arra vár, 
hogy ma is végezhesse életünkben az újjáteremtés cso-
dáját. Arra akar késztetni, hogy az életünk ura Jézus le-
gyen, megváltozzon gondolkodásunk, céljaink, lelküle-
tünk. Minden szükséges segítséget szeretne megadni 
annak érdekében, hogy „Krisztus arcú” hívők legyünk. 
Segít, hogy teremjük a Lélek gyümölcsét, hogy legye-
nek lelki fegyvereink, hogy a feladatunk ellátásához 
szükséges lelki ajándékokkal rendelkezzünk. Kérdés, 
hogy akarjuk-e ezt, szükségünk van-e erre? Mit kell 
tennünk? 

Első lépes a felismerés. Milyen vagyok? Szorongás, 
félelem, keserűség, csalódottság uralkodik rajtam, hi-
ányzik az öröm, békesség, a felszabadultság, nem tudok 
jó döntéseket hozni? Isten temploma vagyok? Kinek 
engedelmeskedem? Ki uralkodik felettem? Van-e erőm 
megállni a kísértésekben? 

Második lépés: el kell döntenem, hogy akarok-e vál-
tozni, vagy jól érzem magam úgy, ahogy vagyok és 
nincs szükségem a változásra. Lehet, hogy nem érzem 
jól magam, de a tehetetlenség, a megszokás, a környe-

zet hatása miatt már beletörődtem abba, ami van. Ha 
bármi okból nem akarom a változást, akkor igazából 
nincs szükségem a Szentlélekre, és Ő nem fogja rám 
kényszeríteni magát. De ha rosszul érzem magam, mert 
az életem teli van bukásokkal, kudarcokkal, és szaba-
dulni akarok a Krisztus nélküli élettől, akkor van esé-
lyem arra, hogy a Szentlélek megújítson. 

Harmadik lépés: A Szentlelket Jézus azért küldte el, 
hogy segítségül legyen a benne hívőknek. Ha szeretném 
a Lélek uralmát, akkor azt szükséges tenni, amit Péter 
mondott Pünkösdkor a megkeseredett embereknek: 
„Térjetek meg és keresztelkedjetek meg mindnyájan a 
Jézus Krisztusnak nevében a bűnöknek bocsánatjára, és 
veszitek a Szent Lélek ajándékát”. A Szent Lélek azok-
nak adatik, akik hisznek Jézusban és követni akarják 
Őt. Lehet, hogy a bemerítésen már túl vagyunk, de 
bűnbánat, megtérés nélkül Isten Lelke csak külső szem-
lélője az életünknek és nem átformálója. 

Isten Lelke készen áll – mondhatjuk, hogy „ugrásra 
készen áll” – arra ma is, hogy megújítsa az ő népét, 
hogy a hívőkből Krisztust követő emberek legyenek. 
Az ige figyelmeztet arra, hogy: „Akiben nincs a Krisz-
tus Lelke, az nem az övé.” „Akiket Isten Lelke vezérel, 
azok az Istennek fiai”, „Aki nem születik víztől és Lélek-
től, nem mehet be az Isten országába”. Kérdés, hogy te, 
aki olvasod ezeket a sorokat, mindezek ismeretében mit 
teszel, hogyan ünnepelsz? 

Gulyás Jenő 

 

(IMA)HÁZUNK TÁJÁN 
 

Húsvét az imaházban 
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BIZONYSÁGTÉTEL 
 

Jöjj, Szentlélek 
 

(Veni Sancte Spiritus…) 
 

Jöjj, Szentlélek Istenünk, 
Add a mennyből érzenünk 
Fényességed sugarát. 
 

Jöjj, szegények atyja, te, 
Bőkezűség Istene, 
Fényed szívünk hassa át. 
 

Édességes Vigaszunk, 
Drága vendég, szomjazunk, 
Édes lélekújulás! 
 

Fáradottnak könnyülés, 
Tikkadónak enyhülés, 
Sírónak vigasztalás. 
 

Boldogságos tiszta fény, 
Szállj meg szívünk rejtekén, 
Híveidnek napja légy! 
 

Ihleted ha fényt nem ad, 
Emberszívben ellohad, 
Minden érő, minden ép. 
 

Mosd meg, ami szennyezett, 
Aszúságra hints vizet, 
Orvosold a sebhelyet, 
 

Simogasd darabost, 
Felmelengesd a fagyost, 
Útra vidd, ki tévelyeg. 
 

Add, vigyék el híveid, 
Kik hitük beléd vetik, 
Hétszeres kegyelmedet. 
 

Jónak adj jutalmazást, 
Üdvösséges kimúlást, 
Adj örökös örömet. 
 

II. Róbert francia király 

 

Versszeretet 
 

Úgy kezdődött az én versszeretetem, hogy a bátyám első osztályos 
korában otthon hangosan gyakorolta az olvasást, és tanulta a versi-
kéket. S közben én is megtanultam az ő leckéjét a magam örömére. 
Később, amikor már én is tudtam olvasni, megtanultam az olvasó-
könyvben fellelhető összes verset. Erre leginkább az állatok – libák, 
tehenek – legeltetése közben volt időm. Emlékszem olyan esetre is, 
hogy anyukámmal egész nap kukoricát ültettünk kézi erővel. Ő ka-
pával kiemelte a földet, én 3-4 szem vetőmagot beledobtam a gö-
dörbe, s a föld visszakerült a helyére. Elég monoton munka volt, 
ezért is kérte anyukám, hogy mondjak fejből verseket neki. 

Középiskolában tágult a megismert versek köre, s az érdeklődé-
sem változatlanul megmaradt irántuk. Mégis gyökeres változást ho-
zott a versek iránti szeretetemben az, hogy elkezdtem Bibliát olvas-
ni, és rendszeresen gyülekezetbe járni. 

A Szentírás nyelvezete szép, választékos; költői képei, hasonlatai, 
amelyekkel kimondja az igazságot, mindig is közel álltak hozzám. 
Kezdő bibliaolvasó koromban – és most is – egy füzetbe kiírtam a 
fontos igéket, és akár közlekedés közben is tanulgattam. Így tettem 
a vasárnapról vasárnapra hallott versekkel is. Ami nagyon tetszett, 
azt istentisztelet után elkértem a szavalótól, összegyűjtöttem, olvas-
gattam, s közben megtanultam. 

Még az ifjúsághoz tartoztam, amikor Rákospalotára kerültem 
gyülekezetbe. Gerzsenyi Sándor testvér nagy hangsúlyt helyezett az 
istentiszteleten szavalandó versek kiválasztására és elmondására. 
Olykor még szavalóversenyt is rendezett. A vasárnapi ifjúsági szol-
gálatok szervezőjének sok verset kellett elolvasni, hogy az igehirde-
tés témájához a legmegfelelőbbet kiválassza. Kihívást és nagyobb 
felkészülést jelentett Gerzsenyi testvér jelenlétében az általa írt ver-
set elmondani vagy elmondatni valakivel. 

Egyszer azonban mégis az történt velem, hogy szépen elmondtam 
a költő lelkipásztor jelenlétében az általa írt verset, de az utolsó szó, 
a legeslegutolsó elszállt a fejemből (amelynek pedig fontos monda-
nivalója volt). Kínos lett volna a kezemben lévő papírból megke-
resni ezt az utolsó szót. Ezért a szavalás lendületével, a mondaniva-
lót sem sértve (a testvérek figyelmét is látva), költöttem oda egy 
másik szót. Istentisztelet végén elnézést kértem Gerzsenyi testvér-
től, aki nem haragudott, jó megoldásnak tartotta az én befejezése-
met is.  

Ma is szeretem a verseket. Különösen kislány unokámmal szok-
tunk verselni. A felejthetetlen élmények sorából csak egy: röpül a 
hinta, szól a vers, száll a gondolat, mint az idő. Mert az a verselő 
kislány az unokám. 

Nekem ma már több idő kell egy-egy vers megtanulásához, oly-
kor csak a régiek felfrissítésére elég a memóriám. Ez is örömöt ad. 
Gazdagítja, foglalkoztatja gondolataimat, hit- és lelkivilágomat. Ha 
az igazság, az élet dolgai, a természet szépségei költői formában 
(szabadsággal), szép kifejezésekkel vannak leírva, és én egyet tudok 
érteni velük, magamévá teszem. 
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Befejezésül szeretnék egy szép himnuszt közzétenni. Szerzője egy francia király, ezer évvel ezelőtt élt, fordítója 
Sík Sándor, a papköltő. Kérem a kedves olvasót, hogy Pünkösd ünnepén versszeretetem igazolására fogadja tőlem 
szeretettel ezt a fennkölt, mégis egyszerű, tiszta, szép verset. Jézus Krisztus ma az ige és a Szentlélek által van jelen 
az életünkben, szívünkben. Kérjük és hívjuk Őt, hogy ott segítsen, ahol a legnagyobb szükség van Rá. Azt mondta 
valaki, hogy ma a világon a legnagyobb kihasználatlan erő a Szentlélek. Éljünk Vele és Általa. A Szentléleknek sok 
neve van a Bibliában, ezek mind tulajdonságait is jelentik. 

Kérjük Őt, hívjuk Őt: „Jöjj Szentlélek Istenünk”, újíts meg, gyógyíts meg, tarts meg! Hiszen, ahogy a versből is 
láthatjuk, életünk minden gondjában-bajában, idejében társul hozzánk. 
 

Szeretettel: Simola Ilona 
 

VELÜNK TÖRTÉNT – TÖRTÉNIK 
 

 

Örömhír 
 

2016. április 2-án az újpesti imaházban me-
nyegzői istentiszteleten örülhetett együtt a test-
vériség. Kulcsár Dóra és Jenei Péter testvére-
ink Isten és a gyülekezet színe előtt fogadtak sí-
rig tartó hűséget egymásnak. 
Isten áldását kívánjuk közös életükre! 
„Sokkal jobban van dolga a kettőnek, hogynem 
az egynek; …. és a hármas kötél nem hamar 
szakad el.” (Préd 4: 9/a;12/b) 

 

Képmás és más kép 
 

„Ó, Urunk, mi Urunk! Mily felséges a te neved az egész földön, az égen is megmutattad fenségedet! Gyerme-
kek és csecsemők szája által is építed hatalmadat ellenfeleiddel szemben, hogy elnémítsd az ellenséget és a 
bosszúállót. Ha látom az eget, kezed alkotását, a holdat és a csillagokat, amelyeket ráhelyeztél, micsoda a ha-
landó – mondom –, hogy törődsz vele, és az emberfia, hogy gondod van rá?” (Zsolt 8:2-5) 
 
 

 
 

A hűséges 
 

Akkor is itt leszek, mikor víz és ég egybeér. 
Várok..., enyém a hit, hova sietnék? 

 

Mérey-Kormos Edit 

Kedves testvérek! 
 
Hamarosan vége a tanévnek, ami a diákoknak egyben 
a számadás ideje is. Nem könnyű az elmúlt időszak, 
vagy évek tudásanyagát feleleveníteni és a vizsga al-
kalmával a maximumot nyújtani. Ezért szükséges, 
hogy mi is, akik már kiléptünk az iskola kapuján, tá-
mogassuk imában fiataljaink „küzdelmeit”. 

A tudás gyarapítása idősebb korban sem szé-
gyellni való dolog. Én is újra megízleltem a tanulás, 
az alkotás örömét és fáradságát egyaránt. A festő 
iskola – ahová 2013 óta rendszeresen járok – min-
den évben kiállítással zárul. 

Ebben az évadban 18 olajfestményt sikerült meg-
festenem. Kedves testvérem, Mérey-Kormos Edit 
minden képhez egy-egy gondolatot párosított, me-
lyek gazdagítják a képek mondanivalóját. 

Szeretettel várunk minden régi és új érdeklődőt 
2016. június 3-án du. 5 órakor a Fővárosi Művelő-
dési Házban. 
 

Zákány Etelka Rebeka 
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JUBILEUM UTÁN 
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ANYÁK NAPJA UTÁN 
 

Az örökség 
 
Csak egy barna papírzsák, ez volt minden, ami maradt – 
legalábbis úgy tűnt. Könnyes szemmel, kezemben a pa-
pírzacskóval kisétáltam a kórházi szobából, a lift levitt a 
földszintre, és én kiléptem a világba, amely jóllehet 
még mindig ugyanaz volt, csakhogy nem az én szá-
momra. Anyám meghalt. 

Több mint 25 éve történt mindez. Ha arra a napra 
gondolok, ma is pontosan előttem van, hogyan éreztem 
magam, tartva azt a csomagot, amelyben anyám néhány 
személyes holmija volt, amit hirtelen összekapkodott, 
amikor a mentő utoljára a kórházba vitte. Friss bána-
tomban akkor úgy tűnt, hogy ami számomra maradt, az 
mind a kezemben szorongatott papírzsákban van. Ma 
már tudom, hogy ennél sokkal 
több jutott, és az eltelt években 
igazán hálás lehettem azért az 
örökségért, amit anyám ha-
gyott. 

Az örökség – egyik megha-
tározása szerint – „valaki más-
ra, az elődről az utódra át-
származó, reá maradó dolog”. 
Anyámnak, aki alig egyévi há-
zasság után özvegy lett, éppen 
a születésem előtt, nem volt ér-
tékes hagyatéka. Hagyott 
azonban örökséget – nem 
bankszámlát, nem telket, nem 
értékpapírokat vagy részvé-
nyeket, hanem a keresztyén 
élet tőkéit: egyenes jellemet, 
istentisztelő magatartást. 

Nem volt könnyű az élet egy fiatal özvegy számára, 
anyám azonban – még korábban – betegápolói képesí-
tést szerzett. Így kapott munkát egy klinikán, ahol nem 
kellett váltott műszakban dolgoznia. Szükségeink ösz-
szegyűltek, a számlákat kifizettük, és ő nyíltan és őszin-
tén megmondta, amikor „kívánságaim" túllépték az 
anyagi kereteket. Soha nem éreztem magamat szegény-
nek, de megtanultam, mit jelent elhalasztani a vásárlást, 
amikor nincs pénz. A mai anyagi körülményeink között 
az életvitel öröksége felbecsülhetetlen értékké válik 
olyan időkben, amikor a pénz szinte játékszer, és szünet 
nélkül harsognak a „vegye meg most, fizessen később" 
típusú reklámszövegek. 

Talán mert sohasem voltunk pénzbőségben, ezért 
különösen jól emlékszem egy olyan időszakra, amikor 
anyám elhatározta, hogy a tizedadakozók sorába lép. Ez 
egy „Próbálj meg engem!” jeligéjű hónap volt a gyüle-
kezetünkben, amikor a tagokat arra buzdították, hogy 
Istent „szaván fogják", vagyis higgyék el neki, hogy ha 

odaadják a tizedet, a fennmaradó összeg fedezni fogja a 
szükséges kiadásokat. 

Anyám már évekkel azelőtt befogadta Krisztust 
Megváltójának, mindig hűségesen adakozott, de nem a 
tizedet. Egyszer bevallotta nekem, hogy néha tétová-
zott, amikor a heti adakozását előkészítette a borítékba, 
csodálkozva, hogyan is engedheti meg magának ezt az 
adományozást. Mennyire meghökkent és ujjongott az-
tán, amikor a hosszúnak tűnő egy hónapos kísérlet vé-
gén felfedezte, hogy Isten hű maradt. Anyám odaadta a 
tizedet, és a többi valóban elég volt! És miközben adott, 
olyan örömöt élt át, amit soha azelőtt, amikor vonakod-
va tette. Amikor anyám megtanult tizedet adni, ez olyan 

lecke volt, ami „átszármazott" a 
következő generációra, azzal az 
örömmel együtt, amit az adako-
zás jelent. 

Az örökségnek, amit kap-
tam, része anyám imáinak em-
léke. Bár nem tudom felidézni, 
hogy valaha is hallottam volna 
őt nyilvánosan imádkozni, de 
élénk kép él bennem arról, aho-
gyan a hálószobájában imádko-
zott. Gyakran hallottam a ne-
vemet az imádságban. Ma is 
szégyellem magam, ha eszembe 
jut, hogy amikor nyíltan ellen-
keztem, mennyire rosszul esett 
hallani, hogy ő imádkozik ér-
tem. Olyankor még inkább bű-
nösnek éreztem magam. De ez 
is része az én drága örökségem-

nek. Egy régi ének szavai szerint: „Anyám imái követ-
tek engem...” 

Férjem és én néhány éve már gyülekezeti szolgálat-
ban álltunk, amikor anyám nyugdíjba ment a klinikától. 
Hívtuk, lakjon velünk, éppen akkor vártuk második 
gyermekünket. Végül négy gyermekünk lett, de soha 
nem tudták meg, mit jelent gyermekmegőrzőt fogadni. 
Soha nem vártuk el, hogy a nagymama ezt a feladatot 
magára vállalja, de ő osztozni akart velünk a szolgálat-
ban is. Így azután akár családlátogatás, akár énekkari 
próba vagy más egyéb program volt, ő ösztönzött szol-
gálatra, mondván: „Te csak menj és segíts, a gyerekekre 
én is tudok vigyázni.” Bármit is tehettem az Úrért a 
gyülekezetben, az jórészt az otthoni hűséges „szolgáló” 
érdeme. Biztos vagyok abban, hogy az Úr tudja, ki 
szolgálta Őt jobban. Eszembe jutnak Jézus szavai, ami-
kor egy asszony drága kenettel kente meg őt. Azt 
mondta róla: „Megtette, ami tőle telt” (Mk 14:8). 
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Anyám kívánsága, hogy azt tehesse, „ami tőle telik” – 
örökségem része. 

Tíz év telt el attólkezdve, hogy anyám hozzánk köl-
tözött, egész addig a napig, amikor a kórházból kilép-
tem a barna papírzsákkal. Később belenéztem a Bibliá-
jába. Nyilvánvaló volt, hogy sok szakaszt újra és újra 
elolvasott. János evangéliuma 14. részének verseit re-
megő kézzel húzta alá, tudom, hogy Isten ígéretében 
nyugodott, aki helyet készített neki. 

Felbecsülhetetlen örökség maradt rám. Bár nem fi-
zettem örökösödési adót, mégis adós vagyok. Ahogyan 
kaptam, úgy kell adnom azoknak, akik utánam jönnek. 
A legtöbb, ami rám maradt, az egy becsületesen mun-
kálkodó, erkölcsös, imádkozó, igazán keresztyén életvi-
tel példája, amely bízik a hűséges Istenben, és Őt kíván-

ja szolgálni. Nem a boltíves pincék vagy a biztonságo-
san elhelyezett páncélszekrények rejtik ezeket az érté-
keket, sem az a papírzsák, amit a kezemben tartottam. 
Attól kaptam, akinek az életét szemlélhettem, és azért 
kaptam, hogy tovább adjam a következő nemzedéknek 
– hogy elfogadja, élje, és ismét tovább adja. 

Két kérdéssel állok most szemben: Mit tettem én az-
zal az örökséggel, amit kaptam? És milyen értékek 
lesznek majd abban az örökségben, ami utánam marad? 
(Fehérvári Hírnök) 

 
Angolból fordította: Mészárosné Tóka Gyöngyvér 

Megjelent a Békehírnökben, 1999. május 9-én 
 

Közreadta: Ádány Mihályné, Annuska néni
 

TALLÓZÓ 
 

Vallássérültek – 
akik sebeket kaptak az egyházban 

 
Az egyházak nagyon sok mindenről nem beszélnek. Mi pedig – a hívek – elnézzük, megengedjük és fenntart-
juk ezt a helyzetet. A kimondatlan problémák köztünk ülnek a padsorokban. A vallási bántalmazás (ango-
lul: spriritual abuse) az egyik ilyen tabu, amelyik számos gyülekezetben felüti a fejét, mégis a leghátsó so-
rokba szorul, mint egy kínos és hívatlan vendég, akit jobb észre sem venni. Ha észleljük is: úgy viselkedünk, 
mintha nem lenne jelen, emiatt viszont nagyon sok embert vesztünk el. Bántalmazottakat, akiket kívülálló-
nak bélyegzünk, pedig ők is az egyház gyermekei. Nagyon fontos, hogy beszéljünk ezekről, hiszen jóval több 
az érintett, mint ahány eset kiderül. A Kötőszó vallássérültekről szóló cikksorozatának első részében 
lelkigondozó szakember segítségével írjuk le a jelenséget. 
 
A spiritual abuse (spirituális-lelki bántalmazás) jól is-
mert fogalom Amerikában – nem úgy, mint nálunk. Ha-
sonlít minden egyéb visszaéléshez és bántalmazáshoz, 
azzal a különbséggel, hogy kifejezetten a vallásosság, a 
lelkiség zászlaja alatt történik. Lehet finomabb vagy 
fájdalmasabb formája: a megkérdőjelezhetetlen lelki-
pásztori tekintély gyakorlása bizonyos viselkedési (akár 
öltözködési) szokásokat illetően éppúgy idetartozhat, 
mint a megszégyenítés, netán egy-egy konkrét 
lelkigondozói eset félrekezelése vagy a segítségnyújtás 
elmulasztása. A megbélyegzés gyakorlatai: rosszindu-
latból vagy inkább tájékozatlanságból, bizalmatlanság-
ból elhangzó mondatok lelkész vagy meghatározó gyü-
lekezeti tagok részéről, amelyek sokáig nyomot hagy-
nak. 

Arra, aki mindezt elszenvedőként megtapasztal-
ta, idehaza az egyházi szlengben létezik egy nagyon 
találó kifejezés: vallássérült. Bár erre vonatkozó konk-
rét felmérésekről nem tudni, a spirituális vagy vallási 
abúzus enyhébb vagy durvább változatban a gyülekeze-
tekkel érintkezve sokak számára lehet létező és feldol-
gozatlan tapasztalat, amint azt az alábbi példák is bizo-
nyíthatják. 
 

A vallási bántalmazás formái 

Joób Máté evangélikus lelkész-lelkigondozó szerint 
„szerencsésebb” a spirituális kifejezés helyett a lelkit 
használni, ezzel is érzékeltetve azt, hogy amiről itt szó 
van, hasonló a testi bántalmazáshoz. Talán még mé-
lyebb sebeket is tud ejteni. Az utóbbi súlyosságáról 
egyre több szó esik, éppen ezért érdemes annak a fé-
nyében említést tenni a lelki erőszakról is. Az abúzus 
kifejezést leginkább a bántalmazás, visszaélés és erő-
szak szavakkal szoktuk visszaadni. Nem könnyű meg-
határozni, hogy mi is tartozik pontosan a lelki bántal-
mazás kategóriájába. Ha az elkövető oldaláról vizsgál-
juk, akkor olyan megnyilvánulásokra kell gondolnunk, 
amelyek kihasználva a hatalmi pozíciót, gyakran rejtet-
ten jelennek meg. Középpontban nem a másik ember 
igényei állnak, hanem a saját, lelki sérülések okozta 
frusztráció vagy kielégületlenség. A szenvedő személy 
szemszögéből olyan lelki sérülésről van szó, amely fo-
lyamatos és mélyen érinti a személyiségét.” 

Mint minden más bántalmazás-típusnak, ennek is 
megvannak a maga fokozatai és hatásai. Vannak elejtett 
megjegyzések, apró piszkálódások, amelyek rosszul es-
nek ugyan, de nem okoznak maradandó károsodást (ha-
csak nem válnak mindennapossá, például egy fiatal lány 
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öltözködési szo-
kásait illetően). 
Vannak hosszabb 
ideig sajgó mon-
datok, amelyek 
évekig elevenen 
élnek egy-egy 
gyülekezeti tag-
ban. És vannak 
teljesen megsem-
misítő, komoly 
pszichés zavaro-
kat okozó ténye-
zők és folyama-
tok, amelyeket 
szakember segít-
ségével lehet or-
vosolni. 

„A lelki bán-
talmazásnak lehet közösségi és egyéni megnyilvánulása 
is – mondja Joób Máté. – Az előbbit leginkább destruk-
tív szektáknál vagy vallásos közösségeknél lehet ta-
pasztalni. Itt az egész közösséget manipulálják és tart-
ják kontroll alatt. Egyénileg bárhol megtapasztalható a 
lelki bántalmazás. Ehhez sajnos sokszor elég egy éret-
len vagy lelkileg sérült vezető, aki akár lehet egyébként 
jó szándékú is. Ugyanakkor, ha valaki kritikát gyakorol 
felettem, szembesít hibáimmal, vagy azért provokál, 
hogy előhívja a megoldást, akkor ez – bármennyire is 
rosszul esik nekem – nem minősül lelki bántalmazás-
nak. Ha egy lelki vezető viszont csak ezekkel az eszkö-
zökkel tud élni a hívei körében, az már elgondolkodta-
tó. A lelki bántalmazásnak az egyik legfontosabb jel-
lemzője, hogy általában folyamatos, és mivel manipula-
tív elemeket is magába foglal, ezért nehéz segítség nél-
kül kikerülni belőle.” 

A segítők felelőssége 

Óriási tehát a lelki vezetők felelőssége már csak azért 
is, mert az emberek gyakran súlyos kríziseket megélve 
fordulnak hozzájuk tanácsért, az ilyen kiélezett helyze-
tekben pedig minden mondatnak súlya van. Egy becsu-
kódó ajtónak, egy „jöjjön vissza később”-nek is. A 
szakértő szerint ugyanakkor a lelki vagy lelkipásztori 

bántalmazást el-
követő személy 
sem „velejéig 
romlott ember”. 
Inkább egy sérült 
személy, akinek 
magának is ko-
moly segítségre 
van szüksége. Ez-
zel nem felmente-
ni akarok senkit 
sem a felelősség 
alól, hanem in-
kább hangsúlyoz-
ni szeretném: óri-
ási jelentősége 
van annak, hogy 
akik emberekkel 

foglalkoznak, 
tisztában legyenek önmagukkal, beleértve saját seb-
zettségüket is, legyenek tisztában a lelkigondozói alap-
elvekkel és képesek legyenek felmérni, hogyha az adott 
eset meghaladja a kompetenciájukat. Utóbbi esetben 
úgy segíthetnek a legtöbbet, hogyha a megfelelő szak-
emberhez irányítják az illetőt, miközben biztosítják tá-
mogatásukról és segítő szándékukról. Ami pedig a leg-
fontosabb: hogy a segítségre szoruló segítséget kapjon 
problémája megoldására vagy elhordozására. 

Hogyha pedig olyan információk birtokába kerü-
lünk, melyből kiderül, hogy az illető ilyen típusú lelki 
bántalmazást élt át, semmiképpen nem szabad bagatel-
lizálni az esetét. „Komolyan kell venni, és biztosítani 
kell a lehetőséget arra, hogy az elszenvedőnek lehetősé-
ge legyen kibeszélni a vele történteket. Először talán 
egy jóérzésű embertárssal, majd ha szükség van rá, egy 
lelkigondozó szakemberrel, hogy ne maradjon egye-
dül az, akinek nem szabad egyedül maradnia” – ta-
nácsolja Joób Máté. 
 

Az írás a Relevant Magazine cikke alapján készült 

Laborczi Dóra 

Forrás: kotoszo.blog.hu – Evangélikus közéleti blog 

 

 

A bűn tökéletessége 
 
Milyen a bűn természete Jakab apostol szerint? Mi a bűnbeesés folyamata? Vigyázat: veszélyesen jól műkö-
dő szisztémáról van szó… 
 
„Mindenki saját kívánságától vonzva és csalogatva esik 
kísértésbe. Azután a kívánság megfoganva bűnt szül, a 
bűn pedig kiteljesedve halált nemz.” (Jak 1,14-15) 

Jakab apostol a fenti idézetben arról beszél, hogy a 
minket ért kísértések valójában saját magunkból, kí-
vánságainkból származnak. Ezek azok a kívánságok, 

amelyek aztán megfoganva bűnt szülnek, a bűn kitelje-
sedése pedig a halál. Az apostol itt a bűnt egy olyan, 
megfoganásától kezdve egyre erősödő folyamatként ír-
ja le, amellyel szemben a harc a folyamat előrehaladása 
során egyre nehezebbé válik, és végül el is veszíthető. 

 

„Nem sokkal azután, hogy édesapám meghalt, a mélyen vallá-
sos igazgatóhelyettesünk odajött hozzám és megkérdezte: sze-
retted te az édesapádat? Mondtam, hogy igen: mire ő azt vála-
szolta, csak azért kérdeztem, mert láttalak tegnap nevetni.” – 
Péter, 16 éves 
„Amikor már nem bírtam tovább, és elmondtam a lelkészünk-
nek, hogy mi történik otthon, azt mondta, legyek türelmes, mert 
a hét szűk esztendő után jön a hét bő esztendő. Ekkor már 
évek óta vert a férjem és minden este megerőszakolt.” – Mária, 
60 éves 
„Néhány évvel ezelőtt egy afrikai misszióban vettem részt, ahol 
a vezetőim nagyon durván bántak velem és a többi önkéntes-
sel. Amikor hazaértem, a lelkészem két lehetőséget vázolt fel: 
inkább hazudjak, hogy szebb történettel állhassak elő vagy tart-
sam a számat gyülekezeten belül és kívül is.” – Jonathan, 30 
éves 
 

http://www.relevantmagazine.com/god/church/its-time-address-spiritual-abuse-church
http://www.evangelikus.hu/csaladon-beluli-eroszak-keresztenyseg
http://www.relevantmagazine.com/god/church/what-not-say-someone-who-has-been-hurt-church
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Mivel a fenti idézet sokat elmond a bűnbeesés folyama-
táról, érdemes közelebbről megvizsgálnunk. 
„Mindenki saját kívánságától vonzva és csalogatva esik 
kísértésbe.” 

A kiindulási alap a kívánság, ez teszi az embert kí-
sérthetővé – többek között erre is utal a teológiában az 
eredendő vagy áteredő bűn tanítása. A kívánság alap-
ja, hogy valamit hiányolunk az életünkből, vagy ha 
konkrétan nem is hiányzik, nem vagyunk vele megelé-
gedve. A kívánság maga természetesen nem nevezhető 
egyértelműen rossznak, hiszen az ember jó dolgokra is 
vágyódhat, ám az itt szereplő epithümia kifejezés erköl-
csi értelemben helytelen, leginkább érzéki kívánsá-
gokra utal. A kísértés ebben a kontextusban az ilyen kí-
vánságainkra, elégedetlenségeinkre kínált hamis, bűnös 
megoldást jelenti. 
„Azután a kívánság megfoganva bűnt szül.” 

A megfoganást jelölő szó (szüllambanó) további je-
lentései – összefog, elfog, letartóztat – is jól érzékelte-
tik, hogy a kísértés a kívánsággal összefogva vagy azt 
elfogva szüli a bűnt. A kísértés által kínált hamis meg-
oldás megvalósításából születik tehát a bűn, ami már 
egy konkrét – szellemi vagy szellemi és testi – történés. 
„A bűn pedig kiteljesedve halált nemz.” 

Érdemes még odafigyelnünk az itt kiteljesedésként 
fordított kifejezésre is. Ez a sok helyen tökéletesnek 
fordított teleiosz szó egyik alakja, melynek jelentése – a 
magyar tökéletessel ellentétben – nem az, hogy hibát-
lan, hanem hogy céljára irányuló, célját betöltő. A 
bűn esetében ez a cél, hogy átformáljon az emberben 
mindent, ami Isten eredeti szándéka szerint emberi, 
hogy végül a személy azonosuljon a bűnével. Ez a vég-
ső, örök halál. 

Jakab apostol leírása láttán azonban nem kell két-
ségbe esnünk. 
„Krisztusért kérünk, béküljetek meg az Istennel. Mert 
azt, aki bűnt nem ismert, bűnné tette értünk, hogy mi Is-
ten igazsága legyünk őbenne.” (2Kor 5,21) 

Pál apostol itt azt írja Jézusról, hogy bűnné lett ér-
tünk. Magára vette bűneinket, minden bűnünket, és 
ezek következményeként elszenvedte és legyőzte a 
végső halált. Mit jelent ez a számunkra? Ha valaki hiszi 
mindezt, és megbékél Istennel, akkor egyrészt olyan 
ajándékok birtokába juthat, mint a gondolatmenetünk 
elején említett megelégedés, ami azután mérsékeli a kí-
sérthető kívánságainkat; másrészt, Pál apostol tanúsága 
szerint a bűnnel való azonosulás helyett Isten előtt 
igazzá válik. 

Forrás: teologiablog.hu 
Közreadta: Nagy Péter 

 

Vitaindító? 
 

Miért énekeljünk régebbi keresztény himnuszokat is? 
 
„A felszínes dicsőítés rossz teológiát szül, a rossz teológia pedig gyenge egyházat.” Néhány napja Cantate, 
vagyis az éneklés vasárnapja volt, ebből az alkalomból olyan összeállítást közlünk, amelyik leszámol a gyü-
lekezeti énekléssel kapcsolatos tévhitekkel...  
 
Nem is olyan régen a gyülekezeti énekek szerves részét 
alkották minden keresztény istentiszteletnek és alka-
lomnak. Mára – a gyülekezeti (bibliaórás) keményma-
got leszámítva – nem igazán énekeljük ezeket a klasszi-
kus keresztény, illetve felekezeti korálokat. Ez a folya-
mat a gyülekezeti élet minden területét elérte, talán az 
istentiszteleti liturgiát legkevésbé. Mindenkinek lehet 
tapasztalata a temetéseken egyedül zengő lelkész- és 
kántorhangról, a kínos-csendes iskolai éneklésekről, if-
júsági órákon pedig csak a gitáros ifjúsági énekek ke-
rülnek elő – jó esetben. Összegyűjtöttünk néhány tényt 
és érvet: miért gyakoroljuk mégis tovább ezt a hosszú, 
szép hagyománnyal bíró gyülekezeti „himnuszköltésze-
tet”? 
1. Az énekek teológiai gondolkodásra tanítanak. 
„Mutasd meg egy gyülekezet énekeit, és megmutatom, 
milyen teológiát művelnek” – állítja egy amerikai bib-
liatudós. Igazat adhatunk neki, hiszen az istentiszteleti 
énekek azon túl, hogy tanítják, másfajta megvilágításba 

is helyezik a bibliai történeteket és fogalmakat. Tájé-
koztatnak, gazdagítanak, építik hitünket, és megerősíte-
nek elhívásunkban. A felszínes dicsőítés viszont rossz 
teológiát szül, a rossz teológia pedig gyenge egyházat. 
2. Segítik az érzelmek kifejezését. 
Az érzelmek kifejezése nem erőssége az istentisztelet-
nek, különösen a protestáns hagyományban. A kortárs 
gitáros dicsőítések olykor komolytalanok, és egy kicsit 
mintha elutasítóak is lennének a bennünket körülvevő 
világgal szemben. A múlt és a jelen legjobb egyházi 
énekei viszont lehetővé teszik, hogy őszinte és emberi 
választ adjunk a rideg valóságra. Az élet legsötétebb és 
legboldogabb óráiban egy ilyen „ősi” ének mindent 
sokkal jobban összefoglal, mint amit a szívünk és a 
szánk szavakkal el tudna mondani. Kapunk egy másik, 
magasztosabb nyelvet, hogy megfogalmazhassuk Krisz-
tus evangéliumának örömhírét – válaszul a körülöttünk 
tapasztalható feszültségekre. 
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3. Társadalmi tudatosságról tanúskodnak. 
A másik emberről való tudás, a másik jelenlétének tuda-
tosítása feltűnően hiányzik az olykor öncélú modern di-
csőítésekből. Az a gondolat, hogy hitünknek radikális 
hatása lehet arra, hogyan viszonyulunk a bennünket kö-
rülvevő világhoz, szépen visszaköszön régi énekeink-
ben. 
4. Közös éneklésre szánták őket. 
Az előző pontban foglaltakat az is bizonyítja, hogy 
egyházi énekeinket alapvetően közös éneklésre szánták. 
A kortárs dicsőítő énekeket általában egyének vagy ki-
sebb csoportok adják elő, őket követi a közösség többi 
tagja. Ez a gyakorlat viszont azzal jár, hogy a megszó-
laltatás nagyban függ az előadótól, nagy változatosságot 
enged a ritmusban, a dallamban és a tempóban – ezért 
nehéz követni. A korálok önálló, egész darabok, ame-
lyek elkezdődnek és befejeződnek, mint a költemények. 
Harmóniájukat pedig a 
klasszikus négyszóla-
mú kórushagyomány 
adja, ez teszi ideálissá a 
dalokat a robusztus, 
nagy, csoportos ének-
lésre. Amióta a zene le-
jegyezhető, a dallam és 
a ritmus követése még 
inkább lehetővé teszi 
az egységes éneklést. A 
gyülekezeti közös 
éneklés pedig megfi-
zethetetlen élmény. 
5. A korálok illenek az istentisztelet liturgiájához. 
A kortárs dalok általában ugyanazokból a panelekből 
építkeznek, témájukban talán kapcsolódnak a klasszikus 
korálokhoz, ám a gyülekezeti ének teológiai és liturgi-
kus funkcióját gyakran szem elől tévesztik. A korálok 
magától értetődően illeszkednek a keresztény istentisz-
teleti rendbe, segítségükkel az egybegyűltek valóban 
megélhetik a gyülekezet közösségét, hirdethetik az 
evangélium üzenetét, hálát adhatnak Istennek. A gyüle-
kezeti énekek azt segítik, hogy a gyülekezeti tagokban 
erősödjön az elhivatottság a keresztény szolgálatra. 
6. A korálhagyomány könnyen elfogadja az új ele-
meket. 
A gyülekezetekben érzékelhető egyfajta törésvonal a 
régi és az új énekeket előnyben részesítők között, pedig 
a helyzet nem ennyire kiélezett. Korálgyűjteményünk 
igen változatos és befogadó: minden generáció énekei 
közül beépíti a legjobbakat, ha azokat valóban közös 
gyülekezeti éneklésre írták. 
7. Arra emlékeztetnek bennünket, hogy keresztény-
nek lenni más minőséget jelent. 
Ezeknek az énekeknek nem az a céljuk, hogy elkápráz-
tassák a nem hívőket, hanem hogy összekovácsolják a 

hívők közösségét. A régi egyházi énekek nem utánoz-
zák a népszerű zenéket – lényegesen különbözik tőlük 
dallamviláguk és szókincsük is. Ez az a fajta hangzásvi-
lág, amelyik nem kerül a slágerlisták élére, ám ezzel 
nincsen semmi baj: Ez egy másik műfaj, más minőség, 
ahogyan kereszténynek lenni is az. 
8. Összekötnek bennünket korábbi korok kereszté-
nyeivel. 
Napjainkban rendelkezésünkre áll számos technológiai 
újítás, kommunikációs lehetőség, mindemellett olyan 
társadalomban élünk, amely hiányt szenved az őszinte 
és személyes emberi kapcsolatokban. Amikor a temp-
lomainkban ezeket az énekeket énekeljük, azoknak a hi-
tében osztozunk, akik már nincsenek közöttünk, így te-
hát a közös keresztény gondolkodás részeseivé válunk. 

A modern egyházi liturgia hajlamos úgy viselkedni, 
mintha a keresztre feszítés a kilencvenes években tör-

tént volna, a hagyo-
mányos istentisztelet 
pedig úgy, mintha egy 
saját magával szem-
ben nagyon elnéző, 
letűnt evangéliumi 
kor utáni sóvárgás 
lenne. 

Mindkét véglet ká-
ros. Hiszen minden is-
tentisztelet történelmi, 
mert Isten teremtő és 
megváltó tetteire em-

lékeztet. És minden istentisztelet kortárs, mert itt és 
most, mi csináljuk. Minden istentisztelet jövőbeli, mert 
a feltámadás reményében végezzük. A gyülekezeti éne-
kek észrevétlenül korrigálják mai modern hitünk és teo-
lógiai gondolkodásunk vakfoltjait. 

Azáltal, hogy az énekeinknek köszönhetően kapcso-
lódunk a korábbi generációkhoz, teljesebb képet kapunk 
arról is, mit jelent a hit emberének lenni a mi időnkben. 
Ezzel együtt megkapjuk azt az esélyt, hogy gyermeke-
inknek és unokáinknak átadjuk mindazoknak a hitét, 
akik már nincsenek köztünk – de az új gyülekezeti éne-
kek megalkotásának lehetőségét is. 

Túl sokáig tartott az az időszak, amikor a gyülekeze-
ti éneklés csak egy volt a „hideg desszertek” közül „a 
dicsőítés svédasztalán” – azok számára, akik elértek egy 
bizonyos kort. Ideje ismét megtanítani a gyülekezetek-
nek, hogyan, miért és mit énekeljünk. 
 
Jelen írás a Pantheos.com 9 Reasons Every Church Needs to 
Sing Hymns című cikke nyomán készült. Az eredeti szövegben 
a „hymns” szó jelöli az énekeket; magyarul ez a szó gyüleke-
zeti éneket és koráléneket jelent, cikkünkben ezért használtuk 
ezeket a „himnusz” helyett. 

Szöveg: LD | Forrás: Evangélikus Élet - 
KötőSzó (alapján) 

 

http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2FPantheos.com%2F&h=JAQEsTCdVAQG3dMRtRwPlzt6eXFFHkVHZpMn60hXGzMZ8Ww&enc=AZNXF6Gk56uqaTdyeunO6otZQqdBsakGSdKqvgJDNdshQJxGrEAhHG1t7Jpu1a99DLTDiE8Jm6YENT4vDQY-QojOp7lRtMMfqxpraaNtHyzXkqsGM5uXpAqbeazIWPhBBeXh6XNeDp0v5pYe43pbl1gVDmLd-A8OXnhfU6axy1EYoKdhgmm4wNZAaHpYraz3mD_-nM-l7v0HG4u6kCeA_1KR&s=1
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Hívő népi bölcsességek 
 

Megdöbbentő, hogy mennyivel jobban aggaszt egyeseket az, hogy mit gondolnak róluk mások, de annál 
kevésbé az, hogy mit gondol róluk Isten! 

IGAZSÁG: ha azt kapjuk, amit megérdemeltünk. 
IRGALOM: ha nem azt kapjuk, amit megérdemeltünk. 

KEGYELEM: amikor megkapjuk azt, amit nem érdemeltünk meg. 
Közreadta: Simola Ilona 

 
 

Anyák napja az imaházban 
 
„Tiszteld apádat és anyádat, hogy hosszú ideig élhess azon a földön, amelyet Istened, az ÚR ad neked!” 

(2Móz 20,12) 
 

  

  
 
 
 

GYERMEKSAROK 
 

 

 

Boldog születésnapot! 
Szeretettel köszöntjük a májusi születésnaposokat! 

Kusztor Maja (máj. 3.), Ádány Barnabás (máj. 11.), 
Sonkoly Dávid (máj. 18.), Uri Boglárka (máj. 31.) 
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SZÜLETÉSNAPOSOK 
 

Szeretettel 
köszöntjük 
májusban 
született 

testvéreinket! 
 

Kulcsár Bettina (máj. 5.) 
Haicai Andrea (máj. 6.) 
Bencsik István (máj. 13.) 
ifj. Boda Mihály (máj. 13.) 
Rück Sándor (máj. 13.) 
Gyöngyösi Jánosné (máj. 23.) 
Vétek Ferencné (máj. 25.) 
dr. Kovács Gábor (máj. 29.) 
Tarsolyné Sonkoly Eszter (máj. 31.) 

„Ime a te anyád és testvéreid kint keresnek téged. Jézus pedig mondta: 
Ki az én anyám és kik a testvéreim? … aki az Isten akaratát cselekszi, 
az én fitestvérem, nőtestvérem, és az anyám.„ (Mk 3, 32/35) 
 
Az Úr nem hagy titeket egyedül, segít jó kapcsolatokat, társakat találni. 
Ez csak úgy lehetséges, ha jó az alap, ha az Ige szerint éltek, és ha Isten 
akaratát követve jártok. A jó alap hiányában válságok és viszályok 
rontják meg a közösséget, akár családról van szó, akár gyülekezeti élet-
ről. Sokszor az Úrtól való kapcsolódások is csorbát szenvedhetnek, de 
ha a résre álltok, és észreveszitek a támadást, az Úr imádságotokat 
meghallgatva, meggyógyítja és megvédi a kapcsolatokat. A határok 
védelme azért fontos, mert a sátán meg akarja rontani a keresztyén 
kapcsolatokat a gyülekezetben és a családban. Jézus Krisztus legyen az 
Úr életetek minden területén, és ha Ő a Király, akkor a sátánnak nincs 
joga feldúlni kapcsolataitokat, békességeteket. Hogy ez így lehessen, 
minden akadályozó tényezőt számoljatok fel! 

Lukács Edit 
 

Szeretettel 
köszöntjük  
júniusban 

született testvére-
inket! 

 
ifj. Uri Imre (jún. 4.) 
Kiss Zoltán (jún. 6.) 
Gulyás Zsombor (jún. 10.) 
Mikes Benjáminné (jún. 12.) 
Nagy János (jún. 13.) 
Kiskőrösi József (jún. 14.) 
Kovács Józsefné (jún. 15.) 
Zákány Gáborné (jún. 24.) 
Zsigovics Géza (jún. 24.) 

„Isten megismertette velünk mindeddig elrejtett tervét, amelyet tetszése 
szerint készített, és Krisztus által akar megvalósítani. … Isten mindent 
egybeszerkeszt Krisztusban, mindent, ami a Mennyben és a Földön 
van.” (Ef 1, 9-10) 
 
Istennek terve van veletek, és ha meg akarjátok ismerni az Ő akaratá-
nak titkát, akkor az Ő terve szerint kell élnetek. Isten terve a Mennyből 
jön le, és ez a Földön megnyilvánul. Amikor ráhangoljátok szíveteket a 
Mennyre, így találkozik a Menny a Földdel. Ha Jézus él bennetek, a 
Tőle való életképes megérinteni a Mennyet, akkor Isten Országa elér-
kezik hozzátok, és megértitek az Örökkévaló tervét. Isten Királyságá-
nak az uralmát meg akarja akadályozni a sátán. Dicsérjétek és imádjá-
tok a Mindenhatót, és az Ő ereje bennetek lesz. Krisztusban életre kel-
tek, és képesek lesztek a mennyei tervet megvalósítani. 

Lukács Edit 

 
 

Gyülekezeti alkalmak 
− Vasárnap: 

9,15 óra: imaóra, bibliakör, 
tinédzsereknek Palacsintázó, 
barátkozók órája 
10 óra: Istentisztelet 
17 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. 

Jó idő esetén idén is megtartjuk 
hagyományos Pünkösdi kirándulá-
sunkat a Szilfa-tisztásra, május 16-
án 10 órakor. 

Betegeink 
Ádány Béla 
Bányai Jozefa 

Bódi Lászlóné 
Egyed Ferencné 
Kovács Józsefné 
Pomázi Lászlóné 
Simon Lászlóné 

„A dolognak summája, minde-
zeket hallván, ez: az Istent fél-
jed, és az ő parancsolatit meg-
tartsad; mert ez az embernek 
fődolga!” (Préd 12,15) 

 

 

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

Fotó: Gulyás Zsombor, Kalla Balázs 

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