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Dal a Bibliáról 
 
Hol nincs a polcon Biblia, 
üres, kietlen ott a ház; 
Könnyen bejut Sátán oda, 
S az Úr Jézus ott nem tanyáz. 
 
Azért hát ember, bárki légy, 
Egy-két filléred kerül: 
Egy Bibliát sietve végy 
Az ördög ellen fegyverül. 
 
Nyisd azt föl minden reggelen. 
Csüggj hittel mindenik szaván. 
Merülj belé figyelmesen, 
Olvasd, kutasd nap-éjszakán. 
 
E könyv erőt ad és vigaszt, 
S ne bánd, ha int, ha néha bánt, 
Pajzs gyanánt használjad azt 
Örömben, búban egyaránt. 
 
Szeresd e könyvet, s úgy tekintsd 
Mint földi élted támaszát, 
Amely ha sírodig kísért, 
Számodra nyit új, jobb hazát. 
 

Luther Márton 
 

 
 

 

 
 

 

Egyedül a Szentírás! – 
Sola Scriptura! 

 
„A teljes Írás Istentől ihletett, és hasznos a tanításra, a feddésre, 
a megjobbításra, az igazságban való nevelésre; hogy az Isten 
embere tökéletes és minden jó cselekedetre felkészített legyen.” 

(2Tim 3,16–17) 
 
Az idén ötszáz éve elindult reformáció folyamatának rengeteg tanul-
sága és áldott következménye van, amelyekkel illik tisztában len-
nünk. Ezzel kapcsolatban az egyik legfontosabb igazság így fogal-
mazható meg: „Ecclesia semper reformanda est”. (Az egyhá-
zat/gyülekezetet mindig reformálni kell!). Ehhez az igazsághoz tarto-
zik, ennek kibontását jelenti a korábbi napokra, a keresztyén kezde-
tekre, illetve az átélt szenvedésekre, nehézségekre való visszatekintés. 
Emlékezzetek a korábbi napokra! Emlékezzetek a küzdelmekre! 
Amikor a reformáció ünnepéről beszélünk, valójában arra kapunk 
meghívást, hogy a keresztyén kezdetekről emlékezzünk. Ezt akarta 
Luther és Kálvin is. Emlékezzetek Krisztusra, hagyatkozzatok Krisz-
tusra, elégedjetek meg a Bibliával. A reformátorok felismerték azt, 
hogy nincs mindenre szükségünk, amit a világ tud adni. Arról tettek 
bizonyságot, amiről az első keresztyének, ti. hogy nem elég a temp-
lomi istentiszteleteket megtartani, a templomi liturgiát bemagolni és 
kipipálni, hanem az életet kell istentiszteletté tenni. 

A Krisztus-hirdetés nem korlátozódhat a vasárnapi prédikációkra, 
hanem azt szolgálja, hogy átfogja az egész életünket: az ünnepek és a 
hétköznapok világát. Az Úr magasztalása az élet minden területén je-
len kell, hogy legyen. Ha erről lemondunk, a keresztyén hit alapjaira 
mondunk NEMET.  
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Nekünk is szól Jézus figyelmeztetése: „sok mindenért aggódsz és 
nyugtalankodsz, pedig kevésre van szükség, valójában csak egyetlen 
egyre.” (Lk 10,41) 
Egyedül… 
Az öt sola öt latin kifejezés, amelyek a reformáció alatt jelentek 
meg és összefoglalják a reformátorok alapvető teológiai hitét a ró-
mai katolikus egyház tanításaival szemben. A sola szó jelentése la-
tinul: egyedül, kizárólag. Az öt sola kifejezi a protestáns reformáció 
öt alapvető hittételét, azokat az alapokat, amelyek a reformátorok 
hite szerint a keresztyén élet és hit gyakorlásában alapvetőek. Az öt 
sola karakteresen szembehelyezkedik a római katolikus egyház a 
dogmafejlődés során megfogalmazott hittételeivel (mindegyik 
solához van egy vagy több vele vitázó párhuzamos katolikus hitté-
tel). 

Az öt sola: Sola Fide (Egyedül hit által), Sola Scriptura (Egye-
dül a Szentírás), Sola Gratia (Egyedül kegyelemből), Solus 
Christus (Egyedül Krisztus) és Soli Deo Gloria (Egyedül Istené a 
dicsőség!). A Manna idei harmadik számában Ádány Mihály testvér 
a hit fontosságáról írt, jelen számunkban pedig a Biblia egyedül 
elégséges voltáról olvashatunk. Reménységünk szerint a jubileumi 
év során a többi sola is terítékre kerül. 
Sola Scriptura! 
Az egyedül a Szentírás elve szerint a Biblia Istennek az egyedüli ih-
letett és hiteles szava, a keresztény tanítás egyetlen forrása. Ez az is-
teni szó mindenki számára hozzáférhető, azaz mindenki számára 
érthető a Szentírás, és az egyben önmagát magyarázza. A nézet, 
hogy a Biblia nem igényel más magyarázót önmagán kívül, ellen-
tétben áll a római katolikus hagyományokkal, mely azt tanítja, hogy 
a Bibliát kizárólag apostoli hatalommal vagy a Szentíráshoz fűződő 
és azt értelmező hagyomány (szenthagyomány) mint forrás (a kettő 
együttes neve: hitletétemény) alapján lehet magyarázni. A katolikus 
egyházban erre a hatalomra Tanítóhivatalként hivatkoznak, mely a 
világ püspökeinek testületében van jelen, közösségben a pápával. 

A sola jelző és a scriptura főnév alanyeset helyett határozói 
esetben van, annak kifejezésére, hogy a Biblia nem Istentől függet-
lenül, önmagában áll, hanem Isten eszköze, mely által felfedi önma-
gát Krisztuson keresztül (solus Christus) a mi megváltásunk érde-
kében. 
A reformátorok a Bibliáról 
A sola Scriptura kifejezés már a reformáció előtt megjelent a Közös 
Élet Testvérei körében nevelkedett Johann von Goch (1400–1475) 
művében, aki szerint a legfőbb tekintély a Biblia, és az egyházatyá-
kat csak annyiban lehet elfogadni, amennyiben a kanonizált Írást 
követik.  

A fordító 
(Károli Gáspár emlékezetének) 

 
Alkotni könnyebb: a szellem szabad,  
A képzelet csaponghat szerteszét,  
Belekaphat a felhők üstökébe,  
Felszánthatja a tenger fenekét,  
Virágmaggal eget-földet bevethet,  
Törvénnyé teheti a játszi kedvet,  
Zászlóvá a szeszélyt, mely lengve lázad, 
S vakmerőn méri Istenhez magát...  
Az alkotás jaj, kísértetbe is visz. 
A fordítás, a fordítás – alázat.  
Fordítni annyit tesz, mint meghajolni,  
Fordítni annyit tesz, mint kötve lenni,  
Valaki mást, nagyobbat átkarolva 
Félig őt vinni, félig vele menni. 
 
Az, kinek szellemét ma körülálljuk,  
A Legnagyobbnak fordítója volt, 
A Kijelentés ős-betűire  
Alázatos nagy gonddal ráhajolt.  
Látom: előtte türelem-szövétnek,  
Körül a munka nehéz árnyai:  
Az Igének keres magyar igéket.  
Látom, hogy küzd: az érdes szittya nyelv  
Megcsendíti-e Isten szép szavát? 
És látom: győz, érdes beszédinek  
Szálló századok adnak patinát. 
Ó, be nagyon kötve van Jézusához,  
Félig ő viszi, félig Jézus őt. 
Mígnem Vizsolyban végül megpihennek,  
Együtt érve el egy honi tetőt. 
Amíg mennek, a kemény fordítónak  
Tán verejtéke, tán vére is hull, 
De türelmén és alázatán által 
Az örök Isten beszél – magyarul.  
 

Reményik Sándor 
 

Az 1521-es wormsi birodalmi gyűlésen Luther Márton és V. Károly német-római császár a Sola Scriptura elvet 
illetően (is) ellentétes álláspontokat fogalmaztak meg: míg a reformátor szerint mindenki személyesen felelős Isten 
előtt, ezért csak Isten szavára, azaz a Bibliára szabad hallgatni, a császár viszont a hagyományra és az egyház tekin-
télyére hivatkozott. Kálvin János főműve, az Institutio Christianae religionis szintén az Írás kizárólagosságát hirde-
ti: „Egyedül az Úr igéje az az út, amely bennünket annak kutatására vezet, amit Őróla tudni szabad, és egyedül ez 
a világosság, mely nekünk világít, hogy meglássuk azt, amit Őróla tudni kell.” (III. 21,3). 

A Sola Scriptura elv alapján a protestáns egyházak nem fogadnak el olyan hagyományokat, amelyekre nézve a 
Biblia nem tartalmaz utalást, így például a pápai tekintélyt, a búcsút, a szenteket, az ereklyéket, a purgatóriumot, a 
halottakért való imádkozást, a papi cölibátust. A katolikus szentségtant a protestánsok ebből a solából kiindulva 
vetették el, és csupán a két sákramentumot, a keresztséget és az úrvacsorát ismerik el, mivel csak ennek a kettőnek 
van egyszerre bibliai alapja és látható külső jegye is. Protestáns szempontból Luther óta ugyanis csak az ilyen 



M A N N A   2017. április 

 3 

szentség ismerhető el szentségnek, a gyónást például Luther haláláig gyakorolta, de nem tekintette szentségnek, 
mivel bibliai alapja van ugyan, de látható külső jegye nincsen. 
Saját nyelvünkön olvashatjuk 
A reformátorok nagyon fontosnak tartották, hogy a Biblia ne maradjon láncra verve, hanem hogy az eredeti nyel-
vekből a nemzeti nyelvekre lefordított ige olvasható legyen a legszélesebb néptömegek számára. E törekvésük 
megvalósításában nagyszerű eszköznek bizonyult Gutenberg találmánya, a könyvnyomtatás.  

A Luther Márton által készített protestáns Biblia nemcsak a Biblia-fordítás történetének, vagy a teológiának, 
hanem a német irodalomnak, a német nyelvfejlődésnek is kiemelkedő eseménye, mondhatni fordulópontja volt. 
Luther az eredeti görög és héber nyelvet felhasználva készítette el a fordítását. Az Újszövetség 1522-ben, míg az 
Ószövetség 1534-ben jelent meg. 

Az első nyomtatott, magyar nyelvű teljes Újszövetség Sylvester János fordítása volt 1541-ben. A magyar Bib-
lia-fordítás fejlődésének a reformáció hazai térhódítása adott újabb nagy lendületet. A zsoltárok protestáns fordítása 
(Bencédi Székely István, 1548) után 1565-ben készült el az első szinte teljes nyomtatott Biblia-fordítás, Heltai Gás-
pár kolozsvári protestáns teológus munkája, amelyből csupán az Ószövetség hat könyve hiányzott. Az „Elöljáróbe-
széd” szerint az addigi fordításoknak az eredeti héber, illetve görög szöveggel való összevetésével, ennek alapján 
történt javításával, kiegészítésével készült. Heltai műve nem terjedt el, szemben az örökségét folytató Félegyházi 
Tamás, debreceni református lelkész 1586-ban kiadott magyar Újszövetség-fordításával. 1590-ben vált teljessé a 
mindmáig legismertebb magyar nyelvű Biblia-fordítás. Károli Gáspár „Vizsolyi Bibliája” a legrégibb fennmaradt 
(és ma is használt) teljes Biblia-fordítás. Heltaihoz hasonlóan Károli is a héber eredetiből fordította az Ószövetséget 
és a görögből az Újszövetséget. Azóta számtalan kiadásban, többször revideált formában, több millió példányban 
került kiadásra. 
Tolle lege! – Vedd és olvasd! 
A második soláról szóló elmélkedésből nem hagyhatom ki egy kedves énekem ide vonatkozó sorait: „Az Ige, sem-
mi más! Erre épül hitünk. Az éjben fényforrás, Mely világít nekünk. Az Írás tiszta fényinél A lelkem Istenéhez ér.” 
(BGyÉ 400. ének 2. verse). 

Ugyanakkor soha ne feledjük, hogy a különböző nyelveken, a legkülönbözőbb fordításokban és változatos kön-
tösben kiadott, és könyvespolcunkon sorakozó Szentírás csak akkor érheti el szívünk mélyét átformáló erejével, ha 
naponként időt szánunk olvasására és tanulmányozására – úgy, mint a béreabeliek! 
„De te maradj meg abban, amit tanultál, és amiről megbizonyosodtál, tudván, kiktől tanultad, mivel gyermekséged-
től ismered a szent írásokat, amelyek bölccsé tehetnek téged az üdvösségre a Krisztus Jézusba vetett hit által.” 
(2Tim 3,14–15) 

Kolozs Nagy János 
 

(IMA)HÁZUNK TÁJÁN 
 

Lelki Lift: Személyiségtípusok 
 

Gyülekezetünk ismét kitárta a lel-
ki értelemben vett liftajtót: április 
7-én is újra volt Lelki Lift, a gyü-
lekezetünkbe járóknak és még 
nem járóknak egyaránt. Ennek az 
eseménynek a célja, hogy fel-
emelje a lelkünket a mindennapok 
nehézségeiből Istenhez, ez egy 
Lehetőség Istennel Fesztelenül 
Találkozni: a gyülekezeti tagok-
nak ugyanúgy, mint az Istennel 

még csak most barátkozóknak. 
Ezen a péntek estén az éneklés-dicsőítés után a sze-

mélyiségtípusokról volt szó, illetve ezt követően a kis-
csoportos beszélgetések is innen közelítették meg Isten 
szeretetét, amely bármilyen személyiségű ember 
számára elérhető. 
 

Ez volt az első „normál” Lift, miután az előző három 
teszt-alkalom alapján úgy döntött az elöljáróság, hogy 
jó ötlet rendszeresíteni a Lelki Liftet, sokaknak nagy 
áldás egy ilyen kevésbé liturgikus, fesztelen estének a 
közössége, és főleg nagyon jó lehetőség ez a misszióra, 
a hívogatásra is. Természetesen vigyázunk rá, hogy ne 
egyfajta második gyülekezetté legyen ez, minden Liften 
hívogatunk a vasárnapi istentiszteletekre, most is hirdet-
tünk a húsvéti ünnepünket. 

Nagyon köszönöm a sok lelkes önkéntes munkáját, 
akik biztosították az este remek színvonalát, és akik bá-
tor szeretettel hívogatták az ismerőseiket Lelki Liftezni. 
Aki nem tudott ott lenni, megnézheti a videót a 
youtube.com/budaibapista oldalon. 

Szeretettel várunk mindenkit májusban is! 
 

Sonkoly Tamás 
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Mi tetszett a legjobban a mai Lelki Liften? 
 

Gyerekek: 
„Tetszett az előadás eleje, a robotos 
rész.” (Barnabás, mindjárt 12 éves) 
„Tetszett a gyerekórán a történet.” 
(Patrik, 5 éves) 

Középkorúak, idősebbek: 
„Tetszett, ahogy szemléltették a mondanivalót különböző eszközökkel és 
videókkal. Magamra ismertem.” (Gabriella) 
„Az a gondolat maradt meg bennem, hogy nem a személyiségünk ellené-
re, hanem a személyiségünk által szolgálhatunk Istennek.”  (János) 

Fiatalok: 
„A csoportbeszélgetés feltette a koro-
nát az alkalomra.” (Doroti, 19 éves) 
„A dicsőítés is nagyon tetszett, el-
gondolkoztam az énekek szövegén 
is.” (Dani, 25 éves) 

Vendégek, új látogatók: 
„Nagyon szeretem az énekeiteket, és az előadást is szívesen hallgattam 
volna még. Nagyon jó a légkör, sok a kedves és mosolygós arc.” (Réka, 
19 éves) 
„Az előadáson végigvonuló vödrös hasonlat tetszett a legjobban, jó, hogy 
még poénos is volt.” (László, 34 éves) 

 

Húsvéti Kerületi Gyermekklub 
 
Virágvasárnap (április 9.) délután hol borongós, hol 
napsütéses időben került sor a Kerületi Gyermekklub 
húsvéti ünnepélyére. A kezdésre mintegy ötven gyer-
mek gyűlt össze, akik „elhozták” szüleiket, néhányan 
nagyszüleiket is. 

 
 

Meglepő „flashmob”-bal indított Nagyné Kalán Évi 
és kis csapata: az imaház különböző pontjairól indulva 
„Hozsanna!” kiáltásokkal szaladtak fel a pódiumra. Rö-
vid idő alatt megtanították a gyerekeknek a „Hozsanna! 
Hozsanna! Hozsanna Dávid Fiának!” kezdetű éneket, 
őket is bevonva a szolgálatba. 

 
 

Félévnyi szünet után ismét eljött közénk Kiss Laci 
bácsi, aki rajzai segítségével beszélt halálról és életről, 

bűnről és bűnbocsánatról, és Jézus Krisztusról, aki a ha-
lált legyőzve harmadnapra feltámadt. Az őbelé vetett hit 
alapján bűnbocsánatot és örök életet nyerhetünk. A 
mindennapokban örömünk és békességünk lehet – a ne-
hézségek között is! Aki vágyik erre, az bátran mondhat-
ja: „Hozsanna!”, hisz az magyarul azt jelenti: „Segíts 
most!” – Ahogy egy kedves énekünk megfogalmazza: 
„Csak Jézus az, aki segíthet, üdvöt nem ad más, csakis Ő!” 

 
 

Az elején tanult ének ismétlése után ajándékosztásra 
került sor, amit a gyermekek nagy kíváncsisággal, majd 
örömmel fogadtak. A résztvevők az udvaron kalácsot és 
meleg teát kaptak, a kisteremben pedig lehetőség nyílt 
„second hand”-ruhák és cipők válogatására. 

Mint mindig, most is hívtuk vendégeinket gyüleke-
zeti alkalmainkra: többen megígérték, hogy Nagypénte-
ken és Húsvétkor eljönnek az ünnepi istentiszteletek-
re…  

Kolozs Nagy János 
 
„Mert megjelent az Isten üdvözítő kegyelme 
minden embernek, és arra nevel minket, hogy 
megtagadva a hitetlenséget és a világi kíván-
ságokat, józanul, igazságosan és kegyesen él-
jünk e világban…” (Tit 2:11-12) 
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ISMERJÜK EGYMÁST? 
 
Talán fel sem tűnt sokaknak, talán csak azoknak, akik a közelében szoktak ülni, hogy Molnár Józsefné, Erzsike már 
jó ideje gyülekezetünk tagja. Csendes lényével Isten egy újabb imádkozó lelkületű testvért helyezett közénk. Nála 
kivált aktuális, hogy megismerjük, megismerkedjünk életének eseményeivel. 
 

 
Aranymenyegzőnk 

– Kérem, beszéljen arról, hogy mikor, hol és milyen 
családba született, kik voltak a szülei, testvérei, hogyan 
és hol teltek gyermekévei? 
Erdélyben, Székelyderzsben születtem 1934. augusztus 
11-én, kilencedik gyermekként. Gyermekéveimet 
Székelyderzsben töltöttem. Édesanyám a háztartást ve-
zette, nevelte a gyermekeket, édesapám Bukarestben 
dolgozott kocsisként, hogy pénzhez jusson a család, 
amivel az ősi földeket vissza tudjuk vásárolni. Nehéz 
évek voltak, megélhetésünkért gyermekként sokat kel-
lett a földeken dolgoznom. 1940-ben a bécsi döntés so-
rán három magyar faluval együtt a mi falunkat is Ro-
mániához csatolták. Gyermekként nagyon nehéz volt 
ezt megélnem, nem értettük mi történik velünk. Egyik 
napról a másikra magyarul nem beszélő, román tanárok 
érkeztek az iskolába, és nekünk magyar létünkre min-
dent idegen nyelven, románul kellett megtanulnunk. 
Mivel nem tudtam helyesen kiejteni a román szavakat, 
többször nagyon megvertek és sarokba állítottak. Tíz 
éves voltam, mikor édesapám meghalt. Két lánytestvé-
remmel együtt özvegy édesanyám mellett maradtunk, 
nagyobb testvéreim átszöktek magyar területre. 
– Milyen volt a gyülekezet, ahol felnőtt? 
Édesanyámmal és két lánytestvéremmel voltunk hívők 
a családban. Ebben a nehéz időben egyetlen örömöm a 
helyi baptista imaház volt. Kicsi gyülekezet, tizenöt 
taggal, de érezhető volt az Úr jelenléte. Mindenem ez 
volt, menedékem, otthonom, ahol örömmel és lelki erő-
vel feltöltekeztem. Havonta kétszer jött hozzánk lelki-
pásztor, de nem győztem az alkalmakat várni, Isten igé-
jét tőle hallani. Sokat tanultam tőle, lelki erőt merítet-
tem prédikációiból. 

– Hogyan történt megtérése, milyen út vezetett a Meg-
váltóval való találkozásához? Hol és ki által történt a 
bemerítése? 
17 éves koromban legkisebb fiútestvérem, aki nem volt 
megtérve, de édesanyánktól hallott az Úrról, 27 évesen 
meghalt. Utolsó napjaiban, halála előtt éjjel-nappal hal-
lottam a kiáltást, hogy „én Istenem, én Istenem megha-
lok és hova leszek el”. Szörnyű volt átélni ezt nekem, és 
ez késztetett az Úr melletti döntésre. Megtérésem után 
soha nem kívántam a világot, mindenem az Úr Jézus 
volt! 1948. augusztus 1-jén merítkeztem be 
Kisgalambfalván, a Küküllő folyóban, Kelemen Sámuel 
prédikátorunk által. 
– Milyen szolgálatokba kapcsolódott be, miután a gyü-
lekezet tagja lett? 
Nagyon szerettem énekelni. Kis falunkban hattagú 
énekkarunk volt, de négy szólamban énekeltünk. Min-
den vasárnap szavaltam, a legtöbb verset megtanultam 
kívülről. Egy évben négyszer is volt ünnepély a körzet-
ben, örömmel, akár 30 km-t is gyalogoltunk, hogy részt 
vehessünk ezeken az alkalmakon. Nem éreztünk aka-
dályt, ha lelki testvéreinkkel együtt lehettünk. 
– Hogyan alakultak iskolás évei? Milyen szakmát ta-
nult? Hol dolgozott világi munkahelyein? 
Testvéreim mind szakmát tanultak, én csak 7 osztályt 
végeztem azokban a zűrzavaros időkben. Erdélyben 
nem volt lehetőségem tovább tanulni. Amit otthon egy 
nő megtanulhatott, mindent elsajátítottam hamar: fon-
tam, szőttem, varrtam, kötöttem. Fiatalabb éveimben 
háztartást vezettem, mezőgazdaságban dolgoztam. A 
gyermekneveléssel töltött idő után a Sepsiszentgyörgyi 
Kórházban takarítottam nyugdíjas koromig.  
– Mikor és hogyan találtak egymásra férjével? Ho-
gyan élték meg Isten vezetését a párválasztásban? 
Mivel édesapám nem 
volt hívő ember, min-
dig azért imádkoztam, 
hogy Isten rendeljen 
nekem egy komoly hí-
vő férjet! A férjem 
testvére magyar iroda-
lom szakos tanár volt a 
mi vidékünkön. A fér-
jem őt többször meglá-
togatta, és eljöttek 
együtt az imaházba is. 
Többször láttuk egy-
mást a körzeti ünnepé-
lyeken, az első beszél-
getésem vele egy ün-
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nepélyről hazafelé úton történt. Gyönyörű téli idő volt, 
gyalogoltunk a nagy hóban egy hegyen keresztül a fia-
talokkal. A férjem megszólított, és végig beszélgettünk 
az úton. Amikor hazaértem, már tudtam, hogy ő lesz a 
férjem, hisz az Úrtól kértem komoly hívő fiút – érez-
tem, hogy megtaláltam! Amikor prédikátorunkkal tu-
datta férjem a szándékát, ő is lelkesedett, mert tudta, 
hogy mindketten nagyon szeretjük az Urat. 
– Hogyan indult közös életük, ez hogyan változott az 
évek folyamán? 
19 évesen mentem férjhez. Közös életünk férjem, Mol-
nár József szülőfalujában, Homoródszentmártonban 
kezdődött. Férjem szüleivel laktunk egy házban. Hat 
évre rá meghalt anyósom, ami nagyon nagy veszteség 
volt az én számomra is. Példaadó hívő élete a mai napig 
meghatározza mindennapjaimat. Anyósom hívő család-
ból származott, testvére, Ilonka Mihály az első úttörő 
prédikátor volt Székelyföldön. Özvegyen maradt apó-
som 31 évig élt velünk.  

Minden nap újabb kihívásokat tartogatott a betegsé-
gek és négy gyermek mellett, de ha erőm elfogyott, az 
Úr erőt adott. Minden nap hálás voltam az Úrnak hívő 
férjemért, a vele való harmonikus életemért! 60 házas 
évet töltöttünk együtt az Úr kegyelméből. 

Homoródszentmártonban nagyobb gyülekezet volt, 
sok áldásban volt ott részünk. Négy lányunk született. 
1969-ben jött egy új prédikátor, Kónya József, akinek 
szintén három lánya volt. A lányok nagyon szépen éne-
keltek, zenéltek és megtanították a mi lányainkat is ze-
nélni, így a gyülekezet még jobban életre kelt, sok öröm 
volt fiataljainkban. 

 
A négy lány Homoródszentmártonon 

Amikor nagyobbik lányom elvégezte az egyetemet, és a 
két középső kezdte a gimnáziumot, úgy döntöttünk, 
hogy az iskolába járás könnyebbsége érdekében városra 
költözünk. Így kerültünk 1977-ben Sepsiszentgyörgyre, 
ahol jó gyülekezetet találtunk sok fiatallal. Ebben az 
időben kezdtük érezni a magyar-román ellentéteket. 
Nagyobbik lányom, Erzsike, aki az egyetem elvégzése 

után munkát is kapott ebben a városban, a magyarsága 
és hívősége miatt sok hátrányt szenvedett. 1983-ban 
Ibolya lányommal együtt elmentek Görögországba ki-
rándulni, ahonnan nem jöttek haza, kivándoroltak Ame-
rikába. 

A nagyobbik lányom, Sipos Erzsike azóta is Ameri-
kában él. A férje ugyancsak erdélyi származású. Los 
Angelesben élnek, és egy ortopéd cipő üzletük van. Az 
Úr megáldotta őket két gyermekkel. A lányuk tanárnő, 
Bécsben dolgozik, egy amerikai keresztény iskolában 
tanít. Nagyon hűséges szolgája az Úr Jézusnak. A fiú-
gyermek a szülőkkel együtt a családi vállalkozásban 
dolgozik. 

A második lányom Barabás Júlia, a budai gyüleke-
zet tagja, Tárnokon él. Nővérként dolgozik a Péterffy 
Sándor utcai Kórházban, Budapesten. Lánya, Noémi 
belgyógyász, nefrológus szakorvos a Szent Imre Kór-
házban. A harmadik lányom, Ibolya Németországban él 
férjével együtt. Ő fogtechnikus, a férje urológus szak-
orvos. Legkisebb lányom, Ildikó Budapesten él férjével 
együtt. Ő kiskereskedelmi szortiment menedzser, a férje 
közterület-felügyelő. 
– Hogyan kerültek Budára? 
Miután lányaink külföldre mentek, férjemmel vissza-
költöztünk Homoródszentmártonba, a szülői házba. 
Szerettük volna támogatni az akkor kihalófélben levő 
gyülekezetet. Részt vettünk egy „sószóró” misszióban, 
amely alkalommal tíz fiatalt láttunk vendégül egy hétig. 
Nem volt hiába a munka, mert megtért egy lány a vi-
lágból, aki ma is a gyülekezet alaptagja. A házunk a 
prédikátorok második otthona volt, és minden vendég, 
aki a gyülekezetünket meglátogatta, nálunk otthonra ta-
lált. 

Férjem 2006-ban kapott egy súlyos agyvérzést, le-
bénult a jobb oldala, és érintett lett a beszédközpont is. 
Pár évig maradtunk Erdélyben, majd Budapestre költöz-
tünk, ahol még hat évet gondoztam beteg férjemet, aki 
2013-ban az Úrhoz költözött. Mivel Júlia lányom a bu-
dai gyülekezet tagja, és mi a Gellért-hegyen laktunk, 
kértük tagfelvételünket a gyülekezetbe. Annak ellenére, 
hogy a gyülekezet nem ismerhette meg férjemet, hálás 
vagyok, hogy az akkori lelkipásztor, Fábián Sándor 
rendszeresen hozott úrvacsorát, ami hatalmas lelki erőt 
adott nekünk mindig. Köszönöm mindazoknak, akik a 
nehéz időben mellettünk álltak, meglátogattak. Hálás 
vagyok a gyülekezetnek, hogy sokan ott voltak a teme-
tésen, és az énekkar is szolgált. Többen megjegyezték, 
hogy megérintette őket a gyülekezet szolgálata. 
– Kérem, hogy beszéljen élete kiemelkedő próbáiról, 
arról, hogy hogyan és milyen élethelyzetek által taní-
totta Isten eddigi hívő életében? 
Életem legmeghatározóbb eseménye, ahogy már emlí-
tettem, a testvérem halála volt, amikor eldöntöttem, éle-
tem célja az Urat szolgálni. 

A második, amikor megtudtam, hogy két lányom 
nem jön haza Görögországból. A titkosrendőrség ki-
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hallgatott és kérdezték, hogy mit tudtam az egészről. A 
lányok nem avattak be senkit a terveikbe. Csak Isten 
erejére és bölcsességére tudtam támaszkodni. Tudtam, 
csak annyit tehetek lányaimért, hogy kérem Istent, le-
gyen velük és őrizze őket minden útjukban. Meg kellett 
tanulnom teljesen az Úrra bízni őket. 

A harmadik, amikor a férjem agyvérzést kapott. A 
betegségben töltött 8 év alatt minden pillanatomban az 
Úrtól kértem erőt, amit meg is adott, így tudtam a fér-
jemet a legnagyobb szeretettel gondozni. 
– Van-e kedves igéje, éneke, és miért az? 
Kedvenc igém a 23-ik zsoltár: „Az Úr az én pásztorom, 
nem szűkölködöm, … lelkemet megvidámítja, … ha a 
halál árnyékának völgyében járok is, nem félek 
…bizonyára jóságod és kegyelmed követnek engem…” 

Kedvenc énekem: „Istenben bízz, ha jönne rád a 
próba”. Sok nehézség volt az életemben, de az Úr min-
dig ott volt velem és erőt, kitartást adott nekem! 
– Mostanában hogy telnek a hétköznapok, mi foglal-
koztatja? 
Most kisebbik lányommal egy társasházban élek a XIII. 
kerületben. Sokat már nem tudok tenni a gyerekeimért, 

a gyülekezetért, de az Úr mégis nagy munkát bízott 
most is reám, ez az ima! A közbenjáró ima! Esténként 
most is ima után sokszor előveszem a régi énekes füze-
tet és énekelek. Drága férjemmel is ezt tettük majdnem 
minden este. Élete utolsó éveiben ő már a látását is el-
veszítette. Sokszor sötétben, emlékezetből énekeltem, 
és amikor már vagy a nyolcadik éneknél tartottam, 
megkérdezte tőlem: „ugye olvastad ezeket?” Mondtam 
neki, nem olvastam, mert a szobában is sötét van, és ő 
mondta: „hát te tudod ezeket mind kívülről?” 

Kedves fiatal testvéreim, tanuljátok meg az igever-
seket, énekeket kívülről, mert lesz idő, amikor nem tud-
tok már olvasni, és erőt ad, ha minden nehézségben is 
tudjátok az Urat dicsőíteni! 
– Köszönöm a kedves válaszokat. Ezzel az igével kívá-
nom Isten áldását Erzsi néni további életére:  
„Megismerteted velem az élet útját, teljes öröm van te-
nálad, örökké tart a gyönyörűség jobbodon.” (Zsolt 
16,11) 
Köszönöm Molnár Ildikó segítségét is, aki nélkül ez az 
interjú nem készülhetett volna el.  

Ádány Judit 

 

BIZONYSÁGTÉTEL 
 
Sola scriptura! – Egyedül a Szentírás! Erről szól vezércikkünk, és ehhez a hittételhez kértem bizonyság-
tételeket testvéreimtől, amelyek az alábbiakban olvashatók. 
 

Egyedül a Szentírás! 
 

Abban a szerencsés helyzetben 
vagyok, hogy a bibliaköri 
tematika szerint minden ötödik 
évben magával a Szentírással 
foglalkozunk. Mindig újból és 
újból csodálattal tölt el, hogy 
mennyire szereti Isten az 
embert. Fontosnak tartotta, 
hogy megismerjük Őt, ezért 
jelenti ki magát nekünk, hiszen 

a Bibliából Őt ismerhetjük meg. 
Az is csodálatos dolog, hogy Isten közönséges em-

beri szavakba a saját erejét helyezte. Ezért képes életet 
megváltoztatni. Az írott szavak jelentését maga Isten je-
lenti ki az embernek. Ő látja, hogy ki akarja igazán 
megtudni az igazságot és a keresőnek kijelenti azt. 
Személyválogatás nélkül maga Isten szól hozzánk a 
Bibliából: A valóságot jelenti ki számunkra 

 - magáról az Istenről, 
 - rólunk, emberekről, 
 - ami bennünket az Istentől elválaszt, a bűnről, 
 - az örökkévalóságról, 
 - a meg nem érdemelt megváltásról, 
 - a Megváltóról, aki értünk megüresítette magát. 

Beleremeg a szívem, ha belegondolok, hogy körül-
belül ezerötszáz év alatt több mint negyvenen írták, 
mégis milyen egységet alkot. Nem is beszélve arról, mi-
lyen nagy különbség volt az írói között. Királyok, pró-
féták, tudatlan egyszerű halászok és tanult orvos is volt 
közöttük. Hát ha még azt is figyelembe vesszük, hogy 
hányan próbálták már megsemmisíteni, elégetni, össze-
zúzni, sőt volt, aki WC-papírt csináltatott belőle! De hol 
vannak már ezek az emberek? Isten igéje azonban még 
mindig áll. Nincs olyan hatalom, amelyik sikeresen 
szembeszállhatott volna vele, amelyiknek hatalma lehe-
tett volna felette. Isten megőrizte számunkra azért, hogy 
megismerjük Őt, és megtaláljuk az üdvösség útját. 

S hogy mennyire élő és ható Isten igéje, azt min-
dannyian tapasztalhatjuk, ahányszor mi magunk is ka-
punk belőle konkrét problémáinkra megoldást, bizo-
nyos élethelyzetekben eligazítást, vagy csak egyszerűen 
békességet még akkor is, ha minden háborog körülöt-
tünk. 

Legyen ezért hála és magasztalás a szívünkben és 
örüljünk, hogy kezünkbe foghatjuk Istenünk szent igé-
jét. 

Kiss Pálné Kati 
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Isten az Ő igéjén keresztül szól hozzánk 
 

Isten gondviselő szeretetét és ve-
zetését az életemben naponta ér-
zem. Akkor is figyelemmel kísé-
ri az életemet, ha mással vagyok 
elfoglalva. Mindent tud rólam, 
ismeri életem minden kis rezze-
nését. Az Ő gondviselésének kö-
szönhető az is, hogy az orvosok 
időben felismerték a betegsége-

met, és így eredményesen tudják kezelni. Meggyógyí-
tani nem tudják, mert ez a betegség emberileg nem 
gyógyítható, de a további romlást ideiglenesen megállí-
tották. 

Amikor azonban közölték, hogy kemoterápiára van 
szükségem, nagyon megijedtem. Nehéz volt elfogadni, 
és féltem a kezeléstől. Az Úrhoz fordultam, mint már 
olyan sokszor. Kértem a segítségét, az erőt. Azon a reg-
gelen is szokásom szerint elővettem a Bibliámat és az 
áhítatot, és elolvastam az aznapra kijelölt igét: Jelené-
sek 2,8, levél a szmirnai gyülekezethez. Olvasás közben 

úgy éreztem, mintha Valaki hangosan mondaná az igét 
velem együtt. Szinte éreztem a jelenlétét, amint mondta: 
„Tudok nyomorúságodról… Ne félj attól, amit el fogsz 
szenvedni”. Átéreztem Isten jelenlétét, bíztatását, és né-
hány perc múlva csend és békesség lett a szívemben. 
Az Úr az igéjén keresztül tudatta velem, hogy nem ha-
gyott magamra. Erősségem és védelmezőm, Vele min-
den bajt átvészelek. 

Nem tudok eléggé hálát adni, hogy mindeddig ol-
talmazóm és erősségem volt. Öt éve már, hogy szüne-
teltették a kemoterápiát, már csak ellenőrző vizsgála-
tokra kell járnom. Eleinte minden vizsgálat után retteg-
ve vártam az eredményt. Az Úr ezt a félelmet is elvette 
tőlem. Övé a dicsőség! Lelki füleimmel azóta is Hal-
lom: Ne félj! 
„Ne félj, mert megváltottalak, neveden szólítottalak, 
enyém vagy.” (Ézs 43,1) 

Pomázi Ilonka néni 
 

 
 

„A Te igéd igazság.” 
 

Kicsi gyermekeknek a színekkel 
– fekete, piros, fehér és arany – 
jól el lehet mondani a bűneink 
miatt meghalt, és üdvösségün-
kért feltámadt Úr Jézus áldoza-
tát, és jól lehet érzékeltetni a 
ránk váró mennyország szépsé-
geit. Bár én ezt gyerekkoromban 
nem tudtam megfogalmazni, de 

hiányos vallásos ismereteimmel és lelkiismeretemmel 
éreztem a rossz tetteim fájdalmát, és a megbocsátás 
örömét. A természet szépségét és közelségét látva és 
érezve gyermekként azt is gondoltam, hogy 
mindemögött a Teremtő van. Örültem, amikor később a 
Bibliát olvasva rátaláltam, a Róma 1,19-ben ennek iga-
zolására: „mert ami megismerhető Istenből, az nyilván-
való előttük, mivel Isten nyilvánvalóvá tette számukra.” 

Szüleim vegyes házasságban éltek, nem olvastunk 
otthon Bibliát. Anyukám tanított meg néhány kötött 
szövegű imádságot. Templom nagyon messze volt tő-
lünk, az iskolában volt néha mise, oda el tudtunk men-
ni, és olykor anyukámmal a közeli imaházba is eljutot-
tunk. Ott gyakran hallottam a számomra igen meglepő – 
és csak az iskolában, nyelvtanórán emlegetett – IGE 
szót, ami cselekvést, történést vagy létezést fejez ki. 
Hogy fontos, azt abból is gondoltam, hogy a felolvasá-
sát felállva hallgattuk, és utána valamelyik idős bácsi 
letérdelve áldást kért az igehirdetésre. 

Szent beszéd, mondták a templomban. Ez is az volt! 
Legtöbbször nem volt prédikátor, de igehirdetés igen. A 
szolgálattevők közül egyet említenék, Harmat Pista bá-
csit. Komoly hívő, idős bácsi volt. Anyukám mondta, 
hogy őt gyerekkorában mindig kiküldték a szobából, ha 
Pista bácsi és a nagyanyám beszélgettek. Pista bácsi va-
lamikor jómódú gazda volt. Kevés földje és egy 
lovaskocsija maradt, azzal jártak a feleségével imaház-
ba nagyon messziről. Kati néni halála után férje kerék-
párral, majd kismotorral jött az imaházba (!). Hogy szé-
gyelltem magam gyermekként is, amikor ő már messzi-
ről az imaház közelébe ért, én meg még a legelésző ál-
latokat őriztem. Azért gyakran hallottam őt imaórát és 
istentiszteletet tartani. Lehet, hogy egyetlen könyve a 
Biblia volt, de azt olvasta, ismerte és bölcsen magyaráz-
ta. 

Hogy az IGE a Bibliában foglalt isteni kinyilatkozta-
tás, vagy annak valamely részlete, csak később tudato-
sult bennem, ahogy az is, hogy a logosz szót ezzel for-
dították magyarra. 

Érettségi után Budapestre jöttem tanulni, és gyakran 
mentem el nagynénémékhez – aki a napokban hunyt el 
92 évesen –, és velük az imaházba is. Tőlük kaptam 
kölcsön egy Újszövetséget olvasásra. Kerestem a he-
lyem és az utam a fővárosban. Eközben nagy vággyal 
és buzgón olvastam az evangéliumokat. Ennek az Isten 
szava utáni éhségnek az is oka volt, hogy az egyik is-
tentiszteleten megszólított az Úr, hívott magához: „Jöj-
jetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és meg 
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vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. Ve-
gyétek magatokra az én igámat, és tanuljátok meg tő-
lem, hogy szelíd vagyok és alázatos szívű, és megnyug-
vást találtok lelketeknek. Mert az én igám jó, és az én 
terhem könnyű.” (Mt 11:28-30) Ilyen közvetlen, szemé-
lyes, meleg hangot még soha nem hallottam és éreztem. 
Olvastam tehát a kölcsönbe kapott Bibliát, és imádkoz-
tam, hogy a jó Isten mutassa meg, merre kell mennem. 
Elérkezett a születésnapom, az aktuális zsoltár a 20. 
volt, 1-5. vers: „Hallgasson meg téged az Úr a szükség 
idején; oltalmazzon meg téged a Jákób Istenének neve. 
Küldjön néked segítséget a szent helyről; és a Sionból 
támogasson téged. Emlékezzék meg minden ételáldoza-
todról, és égőáldozataidat találja kövéreknek. Szela. 
Cselekedjék veled szíved szerint, és teljesítse minden 
szándékodat.” Ezt olvasták fel a rokonaim, amely vá-
lasz volt nekem a kéréseimre. Akkor, ott a zsoltár és az 
értem mondott ima alatt eldőlt a szívemben, hogy az Úr 
Jézussal akarok élni és járni. Aki figyel rám, akinek 
fontos az életem, aki közvetlenül szentségéből küldi 
nekem a segítséget, én Őt szeretném követni, ha Ő is el-
fogad. Hamarosan kértem felvételemet a rákoshegyi 
gyülekezetbe, és pár hónnap múlva bemerítkeztem. Az 
ige, amit akkor kaptam a Biblia utolsó könyvéből való: 
„Aki győz, örökségül nyer mindent; és annak Istene le-
szek, és az fiam lesz nékem.” (Jel 21,7). Tehát nem 
mindenki lesz örököse ennek a csodának, aki elindult, 
hanem aki célba is ér, futását elvégezte, a hitet megtar-
totta. Sík Sándor, kedvenc költőm egyik verse jut most 
eszembe: „csak az áment el ne vétsem!”. 

Bemerítkezésemkor a kölcsön Biblia helyett kaptam 
egy szép teljes Bibliát, egyetlen jelzővel, amelyre az Úr 
Jézus főpapi imádságából ez volt írva: „a te Igéd iga-
zság” (Jn 17,17) Azóta is így gondolom, és olvasom 
azt. Ha valakinek idézek belőle, mindig hozzáteszem: a 
Biblia Isten szava, gondolata, üzenete, és Ő nem téved. 
Bárcsak tudnám én magam mindig be- és megtartani, 
amit olvastam és hallottam belőle. 

Ötven éve elmúlt, hogy rendszeresen olvasom a 
Szentírást, nem elolvasom, mint egy könyvet, hanem 
egy-egy részt elolvasva szívemben forgatom gondolata-
it és napközben is eszembe jutva formálnak. Az élete-
met átformáló négy igén kívül sok kedves bibliavers és 
rész fontos nekem. Néhányat megemlítek: Mózes imája 
– a 90. zsoltár; a 121. zsoltár; Jónás imája a hal gyom-
rában (Jón 2:3-10); Mária éneke (Lk 1:46-55); a Hegyi 
beszéd (Mt 5-7. rész); az Úr Jézus főpapi imája (Jn 17); 
a Krisztus-himnusz (Fil 2:5-11). És még hosszan foly-
tathatnám. 

Örülök, hogy nyugdíjasként jobban van időm a 
Szentírás olvasására. Nagyon gyakran rácsodálkozom a 
már ezerszer olvasott versekre: milyen szép, milyen 
személyes és milyen igaz. Máskor egy-egy összefüggés 
felismerése ad örömet. Az pedig mindig boldogsággal 
tölt el, hogy „Az Ige testté lett… Mi pedig valamennyi-
en az Ő teljességéből kaptunk kegyelmet kegyelemre.” 
(Jn 1:14, 16) 

Simola Ilona 

 
 

IGEHALLGATÁS 
 
Kenyérként add, Uram, örök Igédet, 
míg bennem a kenyérharc elpihen! 
Tudom, szavad most épp nekem izen. 
Tegyen raboddá, mint igaz igézet! 
 
Élet legyen bennem, ne csak idézet! 
Ne bosszantson, ha éle eltalál, 
s ne örvendjek, ha épp másra áll, 
ne untasson, ha újra jóra késztet! 
 
Adj hozzá mindig jól halló fület, 
ha engem szólít, ne legyek süket, 
szerinte élnem az én érdekem! 
 
Igéd nélkül nem volt, nincs,  
s nem lesz élet! 
Ez ad neki roppant jelentőséget. 
Ezért hallgatlak most: beszélj velem! 
 

Balog Miklós 
 

„Ne félj, csak higgy!” 
 

Az életben nagyon sokszor előfordult 
már velem, hogy kisebb-nagyobb 
dolgok miatt elfogott a félelem. 
Ilyenkor akár napokig is képes va-
gyok aggódni és töprengeni a dolgon. 
Előtörnek belőlem a „Mi lesz, ha...?” 
kérdések, és a végén már semmi 
másra nem tudok figyelni, csak erre. 
Egy friss példát szeretnék megoszta-
ni. Szeptember óta suliba járok, és 
most van a záróvizsga időszak. Egy 

hete újra elfogott a félelem és a kétkedés, hogy mi lesz, ha 
nem sikerül? Sokat tanultam és készültem a vizsgára, de a vé-
gén már úgy éreztem, hogy semmit sem tudok az egészből, és 
nagyon megijedtem, hogy nem fog majd sikerülni. Most is, 
mint már olyan sokszor ezekben a helyzetekben, egy ige ju-
tott eszembe. Ez az ige nagyon meghatározó az életemben: 
„Ne félj, csak higgy!” (Mk 5,36) 

Azután, hogy ez eszembe jutott és elmondtam magamban, 
nyugodtan tudtam bemenni a vizsgára, mert tudtam, hogy 
nem kell félnem. Az eredményre még várok…  

Gulyásné Tündi 
 



M A N N A   2017. április 

 10 

ÜNNEP 
 

 

Hajnali menet 
 
Kora hajnal volt, majdnem éjszaka, 
léptek osontak ablakom alatt, 
a virradat 
ott rejtőzött 
asszonykendők között 
 

Mert összekuszált teret és időt 
a nagypénteki földindulás, 
közéjük állhattam én is, 
úgy siettünk a városon át, 
valószínűtlen lett a villamos 
és a korai járókelők, 
a Kert előtt 
(amely bárhol lehet) 
már csak egy gondunk volt: 
a kő! 
Az a nagy kerek, 
azt hogyan mozdítják el 
az emberek? 

 
A felházban a zárt ajtók mögött 
sebzett-kezű valóságában megjelent; 
idelent 
sem lett volna Neki lehetetlen 
figyelmen kívül hagyni a követ… 
Ám az angyali követ 
jónak látta elgördíteni, 
hogy megláthassák mindenek: 
a sír üres! 
És megérthessék a hajnali beszélőt: 
„Ne keressétek holtak között 
az ÉLŐT!” 
 

Lukátsi Vilma 
 
 

Húsvétra 
 

Te, ki ott álltál a jászolnál velem, 
Ne hidd, hogy Húsvétra megfeszítem. 
Bármint vered keresztjébe a szeget, 
Én átölelve azt, ott nyertem hitet. 
 
Neked a feltámadás csupán álom. 
Én, az öröklétet csak ebben látom. 
Ha a kereszt csodáit csendben várom, 
És a Mester tanát szívembe zárom. 
 

Tamaska Gyula 
 

 

 

 

Húsvét update 
 

Jézus feltámadását követően az első keresztények húsvétkor keresz-
telkedtek meg. A nyúl és csokitojás-tengerben ma már teljesen fe-
ledésbe merült ez a tény. Meglepő lehet, de az általáunk pogány 
szokásnak gondolt népi hagyomány, a locsolkodás ennek az őske-
resztény hagyománynak a világias gyakorlata. Mi történik húsvét-
kor? Hát vízzel öntik le az embereket. Megmaradt egy hagyomány, 
ami az összes csili-vili, nyuszis, tojásos „hagyományoknál” többet 
mond arról, ami eredetileg volt a húsvét. Sok-sok évszázad szemete 
alul kell kikotorni az eredeti üzenetet. Saddleback Church-ben, 
egyik kedvenc pásztorom gyülekezetében ma is ennek az ősi ha-
gyománynak tesznek eleget, amikor a gyülekezetbe betérő tagokat 
húsvétkor keresztelik meg (merítik be). Ráadásul a keresztelés is 
elsilányult, mondhatjuk azt, hogy urbanizálódott. Szép megoldás, 
de legalább annyira hiányzik belőle a lényeg, mint a művirágból. 
Praktikus, de már csak egy nehezen érezhető és értelmezhető szim-
bólum. Leöntenek vízzel. Ráadásul ahol gyerek-keresztség van, ott 
még esélyed sem adatik arra, hogy felfogd, mi történik, szimbólum 
ide vagy oda. 

Húsvét napján merítkeztek be az első keresztények hófehér ru-
hában. Pál apostol arról beszél, hogy ahogyan alámerülsz a vízben, 
aztán pedig ismét a felszínre törsz, úgy marad ott lent a régi ember, 
és tör felszínre az új. Meghalni és feltámadni. Miközben a víz meg 
is mos, tisztává tesz. Zseniális szimbolika, amiből mára csak az em-
lékezés maradt. A feltámadás hírének újra elmondása. Imitt-amott a 
bekövetkező feltámadás is említést kap, de itt pont van. És hol van 
az új teremtés közös ünnepe? Annak az ünnepe, hogy nem a termé-
szet újul meg, nem a rügyekről, és a zöld fűről szól a feltámadás, 
hanem az ember megújulásáról. Újjászületésről, metamorfózisról. 
Valamilyen elemi átalakulásról, ami forradalmi módon befolyásolja 
az emberi közösségek életét. Sehol egy bemerítés. Sehol annak a je-
le, hogy a feltámadás összetartozik az emberi lélek megújulásával. 
Hogy új jön létre. Jézus feltámadt, és ez a nap volt eredetileg min-
den keresztény születésnapja. Az ÚJJÁszületés napja. 

Van itt por, szemét, törmelék. hagyományok találkozása, sonka, 
hímes tojások, a víz helyett pacsuli. Minden elsilányul, elsekélyese-
dik. Hol van már az a régi ünnep: az újjászületés napja. 

Szikszai Szabolcs 
http://www.ujragondolo.hu/? 
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AKTUÁLIS – LELKIPÁSZTORHÍVÁS ELŐTT 
 

„A valósággal szemben úgysem tehetünk semmit, csak a valóságért.” 
(2Kor 13,8 EFO) 

 

 

Tipikus vagy biblikus?! 
 
A lelkipásztorok tipikusan olyan személyek, akiket a 
gyülekezet felbérel és megfizet azért, hogy szertartáso-
kat végezzenek a gyülekezet tagjai számára, és főállás-
ban végezzék mindazokat a szolgálatokat (helyettük), 
amivel Krisztus az egyházat – és annak minden tagját – 
megbízta. Ők Krisztus népének fizetett alkalmazottai, 
akik betegeket látogatnak, igét hirdetnek, 
evangélizálnak és mások gondjait hallgatják, és emellett 
rengeteget adminisztrálnak, néha még gyülekezeti épü-
letet is gondnokolnak, füvet is nyírnak a templom körül. 
Rájuk van bízva, hogy hirdessék az evangéliumot, hogy 
gyógyítsák a sebeket, szabadítsák a szabadításra váró-
kat. Mert a többieknek ilyen dolgokra nincs idejük, 
nincs kedvük, „nincs ajándékuk”, nincs végzettségük. 
Van némi pénzük rá, és van rengeteg okos tanácsuk, 
hogy is kéne ezt jól csinálni. 

Ez Eric Geiger (a miami-i Christ Fellowship vezető 
lelkésze, a Simple CHurch című könyv társszerzője) 
egyik legújabb cikkének lényege, amit épp ma reggel 
olvastam. 

Akinek nem inge, ne vegye magára. Akinek igen, az 
vegye!  

 

Ünneprontás 
 
Számodra ma van víg virágvasárnap. 
Hangos hozsánna hangja hízeleg. 
Nem ismer senki, mégis mind szeret, 
sok jót remélve tördel pálmaágat. 
 
Kimondhatatlan, mennyi mindent várnak, 
töméntelen tanácsuk mind remek, 
vágyak, mik terveikbe illenek, 
csak teljesítsd, most megtesznek királynak! 
 
Később kimondják, hogy benned csalódtak, 
s elmondanak minden hazug csalónak, 
pedig mindez saját szívükbe' rejlett... 
 
Ezt tudva, már most bocsáss meg nekik, 
örök próféciák beteljesednek, 
készülj fel rá: nagyhét következik...! 

Balog Miklós 
 

 

Mert különben – ahogy azt friss demográfiai és szociológiai előrejelzések mutatják – 2050-re Európa muszlim 
többségű lesz, ahol a kereszténység aránya jó, ha 5-10% között marad! Ugyanis a lelkészek nem képesek betölteni 
azt a küldetést, amit Krisztus az egész egyházra, mindannyiunkra bízott! 

No de vissza Eric érveléséhez – amivel teljes mértékben azonosulni tudok: gyakran hallani a siránkozást lelké-
szek részéről, hogy egyedül vannak a szolgálatban és nem győzik, hogy nincs, aki segítsen nekik, aki támogassa 
őket. És gyakran hallani az elégedetlen siránkozást a gyülekezeti tagok részéről is, hogy a lelkész „nem hozza” 
azokat az eredményeket, amelyeket elvárna tőle a gyülekezet. Attól félek, hogy az igazi probléma egy olyan egész-
ségtelen szolgálati kultúra, amely csírájában fojtja el az önkéntesség és a valódi egyetemes papság működését a 
gyülekezetekben. Ez a kultúra nem biblikus és nem is hatékony. És lassan (de biztosan) belepusztul az európai ke-
reszténység. 

Az általános (és hibás) levezetése a szolgálatnak gyakran így néz ki: 
A LELKÉSZ —> (KI)SZOLGÁLJA —> AZ EMBEREKET 

Tehát a lelkipásztorok tipikusan olyan személyek, akiket a gyülekezet felbérel és megfizet azért… stb. stb. (lásd 
a cikk eleje). Erre tanítják őket a teológiákon (tudom, mert én is ezt tanultam öt éven át), ez az identitásuk, a ha-
gyományuk – és ez a gyülekezet elvárása is irántuk. 

A Bibliában azonban a „képlet” másképpen néz ki: „És ő „adott” némelyeket apostolokul, másokat prófétákul, 
ismét másokat evangélistákul, vagy pásztorokul és tanítókul, hogy felkészítse a szenteket a szolgálat végzésére, a 
Krisztus testének építésére…” (Ef 4:11-12) Tehát: 

A LELKÉSZ (apostol, próféta, pásztor, tanító, stb.) — 
> FELKÉSZÍTI —> AZ EMBEREKET —> A SZOLGÁLATRA 

Vagyis MINDENKI szolgál! Ez a biblikus út. Ráadásul csak ez fog működni. Mert a jelenlegi rendszer látvá-
nyosan haldoklik: a gyülekezeteink elöregednek és fogynak, még a saját gyerekeinket sem tudjuk megtartani, a ke-
reszténység társadalmi súlya csökken, gyakorlatilag a boszorkányegyház is jobban növekszik, mint bármelyik fele-
kezet kis hazánkban. 
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A jelenlegi modellben a pásztorok és gyülekezeti vezetők azok, akik szolgálnak. Akik az effektív, valóságos 
munkákat elvégzik. Ők szerveznek, bizonyságot tesznek, látogatnak, adminisztrálnak… de már ezt is felsoroltam. 
Épp azért lettek „vezetők”, mert ezeket csinálták. A gyülekezet pedig honorálta a rengeteg munkájukat azzal, hogy 
„titulust” adományozott nekik. A bibliai modellben azonban ők azok, akik valójában NEM DOLGOZNAK! Már 
túl vannak azon az életszakaszon, és a tapasztalatukat, a bölcsességüket, a kipróbáltságukat, a kialakult készségei-
ket arra használják, hogy tanítsanak, felkészítsenek, felépítsenek és vezessenek embereket a saját szolgálataikban! 
Mert erről szól az Efézus 4,11-12! 

Egy vállalatigazgató mikor végzi jól a munkáját, ha lemegy a műhelybe esztergálni a szakik helyett, vagy ha ül 
az irodájában, és napi nyolc órában stratégiát alkot, a középvezetőt képezi és koordinálja, a szervezetet képviseli és 
a küldetés betöltésének minden apró részletét felügyelete alatt tartja és irányítja?! A „gyülekezet” nevű vállalko-
zásban az igazgatók mind az eszterga mellett nyögnek, és nincs sem idejük, sem erejük, sem kedvük a saját helyü-
kön ülni, és a saját dolgukat végezni. Mert különben a műhelyben talán egyetlen „termelést” jelentő gép sem men-
ne… Félreértés ne essék: a buta kis hasonlatom „igazgatóin” az Efézus 4 elhívott vezetőit értem, és nem a megfize-
tett „funkcionáriusokat”! 

Mitől fog változni valami? Jó kérdés… Az biztos, hogy a lelkészeken nagyon sok múlik. Mert ők építik fel – 
vagyis ők egészen biztosan építik ezt a számukra sem boldogító rendszert. 

Szűcs Sándor 
http://www.apcsel29.hu/tipikus-vagy-biblikus/ 

 
 

A lelkészek kiégésének okai 
 

Az aktív lelkészek 13%-a túl van egy váláson. A lelké-
szek 25%-ának nincs kihez fordulnia, ha személyes 
vagy családi problémái, konfliktusai vannak. A lelkész-
feleségek 25%-a a férjük lelkészi szolgálatát tartja el-
sődleges konfliktusforrásnak a házasságukban. A lelké-
szek 33%-a úgy érzi, szolgálatának első öt évében már 
kiégett. 33%-uk látja úgy, hogy a saját szolgálata a csa-
ládi életük rovására megy. 45%-uk volt már, vagy je-
lenleg is depressziós a szolgálatában átélt kudarcok, 
magány és kiégés miatt. 50%-uk úgy érzi, nem tud 
megfelelni azoknak az elvárásoknak, amelyeket maguk 
vagy mások támasztanak a lelkészi szolgálatukkal kap-
csolatban. A lelkészcsaládok 52%-a úgy gondolja, a 
szolgálatuk a családjuk kárára van. A lelkészfeleségek 
56%-ának nincs közeli baráti kapcsolata senkivel. A 
lelkészek esetében ez az arány 70%. A lelkészek 70%-
ának volt vagy van konfliktusa a házastársával a kevés 
lelkészi fizetés és kompenzáció miatt. 80%-uk úgy 
gondolja, nem jut elég idő a házastársára a szolgálat 
miatt. 90%-uk úgy gondolja, hogy a teológiai felkészí-
tésük hiányos és elégtelen volt arra a szolgálatra, ami a 
gyülekezetben várta őket. A lelkészek 94%-a él folya-
matos stresszben amiatt a gyülekezeti elvárás miatt, hogy 
az ő családjának mindenben tökéletesnek kell lennie. 

Amerikában 1500 lelkész hagyja abba a szolgálatát 
kiégés, konfliktusok, személyes, erkölcsi vagy gyüleke-
zeti kudarcok miatt minden hónapban! Ez a statisztika 
amerikai lelkészekről készült, és nem is a legfrissebb 
(2010-es) – az eredeti forrás egy lelkészi kiégéssel fog-
lalkozó szolgálat honlapján itt található. Nem tudom, 
hogy hat évvel később, és Magyarországon mennyire és 
miben mások a számok. Jómagam tizenöt éve járom a 
gyülekezeteket majd minden felekezetben, és rengeteg 
lelkésszel volt lehetőségem megismerkedni, beszélget-
ni, hosszabb-rövidebb ideig bekapcsolódni az életükbe 
és szolgálatukba. Íme, néhány, ami a külföldi adatokból 

itthon is, 2016-ban is minden bizonnyal valós veszély-
forrás, legalábbis én ezekkel találkoztam és találkozok 
leggyakrabban az APCSEL29 szolgálata során is. 

Az általam ismert lelkészek nagy része magányos – 
a szolgálata elszigeteli a többi embertől, nincsenek va-
lós és tartalmas baráti kapcsolatai, nincs hobbija, sza-
badidős tevékenysége, nincs ideje és ereje önmagára… 
és nincs személyes mentora, vezetője, lelkigondozója 
sem. A legtöbb lelkésznek valóban nincs kihez fordul-
nia, ha a saját bűneit szeretné megvallani, ha személyes 
vagy családi problémái vannak, vagy ha csak tanácsra 
lenne szüksége a gyülekezeti munkájában. Az általam 
ismert lelkészek többsége óriási kapcsolatrendszerben 
él, mégis magányos. 

Sok lelkész mondta el, hogy rengeteg dologgal a 
missziómezőn találkozott először, és a teológiai felké-
szítés számos dologra nem tért ki, és sok területen, s ta-
lán leginkább mint vezető, valóban alkalmatlannak érzi 
magát. 

A legtöbb lelkész nem tud annyit foglalkozni az iga-
zán fontos dolgokkal – mint például az igehirdetésre va-
ló felkészülés, a személyes lelkigondozás – mert renge-
teg más jellegű munka, ami talán nem is az ő dolguk 
lenne, elveszi az idejét, erejét és kedvét is. Ez leggyak-
rabban strukturális probléma egyébként. 

Sok lelkésznek hiányzik az életéből a sikerélmény, 
és ezért viszonylag hamar fásulttá válnak. Sokan érzik 
úgy, hogy nincs hatása és gyümölcse a szolgálatuknak, 
csak fenntartanak és működtetnek egy rendszert – de 
nem élik át Isten természetfeletti csodáit, és nem látják 
a saját gyülekezetük erőteljes növekedését és megújulását. 

Végül sok lelkészházaspárt látok, akiknek nincs ide-
jük egymásra, ahol a házasság kihűlt és elhidegült a fo-
lyamatos szolgálat miatt, és mert a lelkészházaspár fo-
lyamatosan a „kirakatban él”, elsikkad a magánélet, az 
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egymásra fordított minőségi idő, és a látványosan valós 
szerelem. Ráadásul oly sok lelkészgyerek életéből hi-
ányzik az apuka, mert sosincs jelen a szolgálata miatt. 

Ezek az adatok és gondolatok nem többek féltő és 
óvó figyelmeztetésnél – amely egyszerre szól a lelké-
szek és szolgálók, valamint az egyházi környezetük és a 
gyülekezetük felé. A Biblia nagyon becsületesen fo-
galmaz: szeretnünk kell másokat – de önmagunkat is, 
gondot kell viselnünk a nyájról – de önmagunkról is. Én 
is átéltem, hogy a szolgálatom és a magánéletem össze-
omlik, én is elváltam, s ezzel elveszítettem mindent, 
ami fontos volt akkor, a gyülekezetemet, az egyháza-
mat, az önmagamban és az elhívásomban való hitemet. 
Azóta megtanultam értékelni az igazán fontos dolgokat: 
a hét év házasság után máig tartó lángoló és szenvedé-
lyes szerelmet a feleségem iránt, a barátaimat, akikkel 
rengeteg időt tölthetek, s akikről tudhatom, hogy nem 
csak addig szeretnek, amíg megfelelek az elvárásaik-

nak, pedig a legtöbben még csak nem is hívők. Vannak 
személyes céljaim és ambícióim, amik éltetnek, van 
hobbim, amiben az örömömet lelem, s ami nem melles-
leg rengeteg nagyszerű emberi kapcsolattal és barátság-
gal ajándékozott meg. Leráztam magamról egy csomó 
hiábavaló és hamis elvárást, ami már nem köti gúzsba a 
gondolkodásomat és az érzéseimet, és megtanultam 
hétköznapi emberként élni és gondolkodni. S hamaro-
san lesz újból gyülekezeti szolgálatom is, amelyben 
megpróbálok minden ilyen vezetőkre leselkedő veszély-
forrásra és kísértésre fokozottan figyelni, hogy ne buk-
jak el oly gyakran, hogy több ideig maradhassak talpon 
és kevesebbig a földön, hogy több gyümölcsöt terem-
hessen az életem, és jobban érezzem magam a saját bő-
römben is. Remélem, sikerülni fog. 

Szűcs Sándor 
http://www.apcsel29.hu/a-lelkeszek-kiegesenek-okai/ 

 
 

Új pásztort… 
– lelkipásztor beiktatásra – 

 
Új pásztort vár a Gazda régi nyája, 
hogy minden bajt megoldjon, mit a múlt 
felhalmozott. Újítsa, mi avult, 
s minden dolgát a legjobban csinálja! 
 
Csak mindig tetszőt, szépet mondjon szája, 
ne legyen hév, és ne legyen hideg, 
adjon igazat is mindenkinek, 
s mindenkit mentsen mennybe majd imája! 
 
Egy embertől, kit még titok takar 
tulajdonképpen megváltást akar, 
pedig ennek egészen más az útja. 
 
A megváltást már elvégezte Más! 
Csak elfogadni kéne már, vagy újra! 
Ez hoz megtérést és megújulást! 
 

Balog Miklós 
 

 

„Ne keresse senki a maga javát, 
hanem a másét.” (1Kor 10,24) 

 
A nagy vezető egyéniségeknek gyakran nagy az egó-
juk, és ez nagy veszélyt rejt magában. Calvin Miller 
The Empowered Communicator (A jó kommunikátor) 
című könyvében levél formájában mutatja be ezt a 
problémát és annak negatív hatását: 

„Kedves szónok! Az egód falat képez kettőnk kö-
zött. Én téged nem igazán érdekellek, igaz? Főként az 
foglalkoztat, hogy a beszéded eléri-e hatását… hogy 
valóban jól csinálod-e? Ugye attól félsz, hogy nem fo-
gok tapsolni? Attól félsz, hogy nem fogok nevetni a 
vicceiden, vagy nem fogok sírni a megható történetei-
den. Annyira bele vagy merülve abba a kérdésbe, ho-
gyan fogadom majd a beszédedet, hogy én eszedbe 
sem jutok. Lehet, hogy szeretnélek, de annyira leköt 
önszereteted, hogy az én szeretetemre nincs is szüksé-
ged. Ha nem figyelek rád, az azért van, mert úgy ér-
zem, a jelenlétem felesleges. Amikor a mikrofonnál 
látlak, olyan vagy, mint amikor Narcisszusz nézi magát 
a víz tükrében… Vajon egyenesen áll-e a nyakkendőd? 
Nem vagy kócos? Kifogástalan a viselkedésed? Töké-
letes a kifejezésmódod? Úgy tűnik, mindent a kezed-
ben tartasz, csak a hallgatóságot nem tudod irányítani. 
Mindenről tökéletes a meglátásod, csak minket nem 
látsz. Ám attól tartok, hogy vakságod irántunk minket 
süketté tesz irántad. Most mennünk kell, sajnálom. 
Majd hívj fel valamikor! Majd visszajövünk, ha eléggé 
valóságos leszel ahhoz, hogy megláss minket… miután 
álmaid már összetörtek… miután szíved megszakadt… 
miután önteltségedet szétzúzta a kétségbeesés. Akkor 
nekünk is lesz helyünk a világodban. akkor nem az fog 
foglalkoztatni, hogy megtapsoljuk-e zsenialitásodat. 
akkor egy leszel közülünk.” 

Forrás: Mai ige, 2016. ápr. 19. 
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Egy átlagos lelkipásztor memoárjai 
 

Könnyeimmel küszködve olvastam Don Carson 
Memoirs of an Ordinary Pastor (Egy átlagos lelkipász-
tor memoárjai) című könyvét, melyben az ismert evan-
géliumi teológus a nemigen ismert apjának állít emlé-
ket. Tom Carson Kanadában baptista gyülekezetplántá-
ló lelkipásztorként szolgált egy katolikus hátterű, és 
nagyrészt francia anyanyelvű településen. Évtizedeken 
keresztül rendkívül kemény talajon végezte az evangé-
lium szolgálatát. A munka frusztrá-
lóan lassan haladt, az előrelépést 
mindig visszaesés követte, a lét-
szám ritkán emelkedett húsz-
harmincnál magasabbra. Tom 
Carsont gyakran kerítette hatalmá-
ba a csüggedés. Mégis mindig 
ment tovább. Hintette a magot. 
Hirdette az igét. Szerette a rábízot-
takat. Szerette azokat is, akik el-
hagyták. Szerette az ellenfeleit, 
akik gátolták őt a munkájában. 
Odaadta magát azoknak, akik 
örömmel fogadták a szolgálatát, és 
igyekezett megnyerni azokat, akik nem. Sokszor siker-
telenül. Évtizedeken keresztül. 

Tom Carson nem volt különlegesen jó igehirdető. 
Nem számított rossz igehirdetőnek sem: átlagos volt. 
Voltak missziós tervei, de nem bizonyult nagy stratégá-
nak. Időnként elveszett a részletekben, és olyan dolgok-
kal foglalkozott, amit más is el tudott volna végezni. 
Természettől inkább második ember volt, de a helyze-
ténél fogva az élen kellett állnia, és ezt a szerepet hű-
séggel próbálta ellátni. Önmagát jól ismerte, és ez alá-
zatban tartotta őt. Jobban félt attól, hogy túlértékelik, 
mint attól, hogy kevesebbnek gondolják, mint aki való-

jában. Krisztus közelében élt, tőle merített kegyelmet, 
erőt, szeretetet. Gyermekeiben éles emlékként maradt 
meg a kép, ahogy a dolgozószobájában térdel és félhan-
gosan imádkozik gyülekezete tagjaiért. Amikor később 
a felesége (Marg) előrehaladott Alzheimer-kór miatt el-
felejtkezett már mindenről, Tomról is, Tom őt is ezzel a 
hűséggel és szeretettel gondozta. Egyetlen panaszt sem 
hallottak tőle ebben az időben. 

A gyermekek Tom és Marg 
aranylakodalmán meglepetést szer-
veztek nekik: egy étteremben két-
száznál is több vendég gyűlt össze, 
többségük olyan ember, aki valami-
lyen módon a munkájuk gyümölcsé-
nek számított. Aznap rengetegen tet-
tek bizonyságot Tom és Marg több 
évtizedes szolgálatáról. Marg ekkor 
már nem értett ebből semmit, de 
Tom számára a mennyei korona vá-
ratlan megelőlegezése volt ez a visz-
szajelzés: soha nem gondolta, hogy 
ekkora hatása volt másokra… 

Pár éve egy konferencián megköszöntem Don 
Carsonnak, hogy írásaival értékes eszközöket ad a ke-
zünkbe az evangélium mindennapi szolgálatához. „Iga-
zából ti harcoltok a fronton” – válaszolta. „Nektek jár a 
köszönet.” Azóta írta meg apjáról ezt az életrajzot. A 
többi könyve is hasznos, de azt hiszem, ennél az élet-
rajznál nagyobb ajándékot nem adhatott a hozzám ha-
sonló átlagos lelkipásztoroknak. Ez a bejegyzés most a 
köszöneté. 

Szabados Ádám 
http://divinity.szabadosadam.hu/?p=4246 

 
 
 

Hogyan lehet Istennek tetsző 
a gyülekezet imádata? 

 
Fontos kérdés ez, melyre bibliai választ kell találnunk: 
Hogyan lehet a gyülekezet imádata Istennek tetsző — 
olyan, „amelyet az Örökkévaló szívesen fogad” (3Móz 
8:28)? Sokféle emberi elképzelést megfogalmazhatunk 
arra, hogy milyen a jó gyülekezeti közösség, liturgia, 
szokások, imádati formák. Nekünk sokszor a külsősé-
gek számítanak: tapsolunk, vagy nem tapsolunk, állva 
vagy ülve éneklünk, himnuszokat vagy modern éneke-
ket stb. Istennek azonban a belső értékek sokkal fonto-
sabbak. Hogy mik ezek a belső értékek, kiderül, ha el-
olvassuk Mózes harmadik könyvének 8. fejezetét, 
melyben a papok felszenteléséről van szó. 

E fejezetben az Istennek tetsző imádat következő 
elemeit találjuk: 

1. Látás. „Így szólt az Örökkévaló Mózesnek” 
(3Móz 8:1). Isten vezetést ad az elöljáróknak. Irányt 
mutat, és szeretné, ha a gyülekezet arra haladna, ami-
lyen utat ő kijelöl számukra. Ezért az a fajta imádat tet-
szik az Úrnak, melyben az ő vezetését keressük, ahe-
lyett, hogy a saját fejünk után mennénk: „Bízz az Örök-
kévalóban teljes szívvel, és ne menj a saját fejed után! 
Minden helyzetben ismerd fel az Örökkévalót és akara-
tát, akkor majd ő egyengeti utadat, és vezeti lépteidet” 
(Péld 3:5-6)! 

2. Engedelmesség. „Mózes mindent úgy tett, ahogy 
az Örökkévaló meghagyta neki” (3Móz 8:4). Nem elég 
az, ha keressük Isten vezetését, utána pedig mégis va-
lami egészen mást cselekszünk. Istennek akkor lesz tet-
sző az imádatunk, ha a tőle kapott látással összhangban 
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cselekszünk és engedelmeskedünk neki. „Ha szerettek 
engem, engedelmeskedni fogtok a parancsaimnak” (Jn 
14:15). 

3. Közösség. „Mindezekkel [az ajándékokkal] együtt 
menjetek a Találkozás Sátorának bejáratához, és 
gyűjtsd oda a nép egész közösségét is” (3Móz 8:3). Is-
ten azt szeretné, ha a népével közösségben lennénk és 
így imádnánk őt. Magányos farkasok vannak, de magá-
nyos bárányok nincsenek. Isten áldásai csak oda tudnak 
eljutni, ahol a testvérek egymással közösségben vannak: 
„Milyen jó és kedves, mikor a testvérek harmóniában, 
jó egyetértésben élnek! Olyan ez, mint illatos olaj Áron 
fején, amely lecsordul szakállán, beborítja egész ruhá-
ját! Olyan, mint a Hermón hűsítő harmata, amely le-
száll Sion hegyeire. Oda küld az Örökkévaló áldást és 
örök életet” (Zsolt 133:1-3). 

4. Tisztaság. „Mózes először a közösség elé állította 
Áront és a fiait, és vízzel lemosta őket” (3Móz 8:6). Is-
tennek az az imádat tetszik, amelynek tisztító hatása 
van. Ha a közösségben együttesen bemutatott imádat 
nincs hatással a jellemünkre és nem tisztít meg minket, 
akkor hiába éneklünk, hiába úrvacsorázunk, hiába 
emeljük fel lelkesen a kezünket, a célját nem éri el. 

5. Megújult. „Azután ráadta Áronra a köntöst…” 
(3Móz 8:7-9). Mózes a közösség előtt felöltöztette 
Áront a papi ruhákba. Ezzel kívülről is látszott rajta, 
hogy megújult és hivatásának megfelelően jár. Az Is-
tennek tetsző imádathoz fontos, hogy az új embert ölt-
sük magunkra, és ne a régi személyiségünknek, jellem-
hibáinknak, óemberünknek megfelelően imádjuk őt. 

6. Szentlélekkel teljes. „Azután Mózes vett a felke-
netésre való olajból…, és ráhintette azokat Áronra” 
(3Móz 8:30, 10-12). A kenet olaja a Szentlélek szimbó-
luma a Bibliában. Napjainkban nem az a lényeg, hogy 

fizikailag meg legyünk kenve olajjal, hanem az, hogy 
imádatunk a Lélekkel teljes legyen, vagyis engedjük a 
Szentléleknek, hogy munkája kiteljesedjen bennünk, 
szentté tegyen minket, gyümölcsöt teremjen a jelle-
münkben. „A Szent Szellem pedig ezeket teremti meg 
bennünk: szeretet, öröm, békesség, türelem, szívesség, 
jóság, hűség, szelídség és önuralom. Nincs olyan tör-
vény, amely ezeket elítélné” (Gal 5:22-23). 

7. Jézus-központú. „Azután Mózes elővette a vétek-
áldozatra való bikát, amelynek fejére Áron és fiai rátet-
ték a kezüket” (3Móz 8:14). A papok felszentelésének 
központi része volt az, hogy bűnért való áldozatot mu-
tattak be értük. Értünk Jézus mutatta be ezt az áldozatot, 
így istentiszteletünk központi része az, hogy Jézusra és 
az általa elvégzett engesztelésre tekintünk. Nem mi va-
gyunk a fontosak — hogy hogyan érezzük magunkat 
dicsőítés közben. Az a fontos, hogy Jézust imádjuk, és 
rá tekintünk: „Ezért mindnyájan figyeljetek Jézusra! 
Őrá gondoljatok…” (Zsid 3:1). 

8. Áldozatteljes. „Azután Mózes elővette az égőál-
dozati kost…” (3Móz 8:18-21). Az engesztelés után a 
közösség áldozatot hozott az Úrnak: „Égőáldozat ez, 
kedves illatú ajándék, amelyet az Örökkévaló szívesen 
fogad” (3Móz 8:21). Az istentiszteletünk és imádatunk 
része az, hogy mi is áldozatot hozunk az Úrnak. Egy is-
tentiszteleten nem úgy ülünk, mint a színházi közönség. 
Nem csupán befogadók vagyunk, hanem aktív résztve-
vők, akik nem megyünk üres kézzel Isten elé. Gondol-
juk át, hogy mi az áldozatunk, amit elé vihetünk, és le-
gyen szívünk vágya az, hogy ezzel örömet szerezzünk 
neki. 

Tóth Simon Károly 
https://infaustus.wordpress.com/about/ 

 

 
„Igaz beszéd ez: ha valaki püspökségre törekszik, szép feladatra vágyik. Szükséges tehát, hogy 
a püspök legyen feddhetetlen, egyfeleségű férfi; megfontolt, józan, tisztességes, vendégszere-
tő, tanításra alkalmas; nem részeges, nem erőszakos, hanem megértő, a viszálykodást kerülő, 
nem pénzsóvár; olyan, aki a maga háza népét jól vezeti, gyermekeit engedelmességben és tel-
jes tisztességben neveli. Mert ha valaki a maga háza népét nem tudja vezetni, hogyan fog gon-
dot viselni Isten egyházára? Ne újonnan megtért ember legyen, nehogy felfuvalkodva az ördög-
gel azonos ítélet alá essék. Szükséges, hogy a kívülállóknak is jó véleményük legyen róla, ne-
hogy gyalázatba és az ördög csapdájába essék.” (1Tim 3:1-7) 
 
 
 

GYEREKSAROK 
 
 

 

Boldog születésnapot! 
Szeretettel köszöntjük a jelenleg egyetlen áprilisi születésnapost! 

Egyed-Kiss Márk (ápr. 18.) 
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SZÜLETÉSNAPOSOK 
 
 

 

 

Szeretettel köszöntjük 
áprilisban született 

testvéreinket! 

„Értük könyörgök. Nem a világért könyörgök, hanem azokért, 
akiket nekem adtál, mert a tieid, – hiszen, ami az enyém, az a 
tied, ami a tied, az az enyém, – és én megdicsőültem bennük.” 
(Jn 17: 9, 10) 
 
Az Úr kijelenti az Ő dicsőségét az övéinek. Az övéiben úgy 
tudja megdicsőíteni magát, ha az Atyának és a Fiúnak része 
van bennetek. Ha helye van bennetek, akkor kormányozni 
tud, és megnyilvánul az Ő dicsősége. Ha az Úrnak része van 
bennetek, akkor tudja megvalósítani tervét veletek, akkor tud-
ja munkálni az akarást és a cselekvést. Engedelmesség által 
épültök be az Ő tervébe. Az egyenkénti engedelmesség egy-
séget hoz létre. 

Engedelmességet vár tőletek az Úr, hogy használni tudjon, 
és megdicsőüljön az Ő neve bennetek. Ajtók, táruljatok, hogy 
bemenjen a dicsőség Királya! 

Lukács Edit 

Berényi Csaba  
(ápr. 1.) 
Bányai Jozefa 
(ápr. 4.) 
Boda Péter 
(ápr. 4.) 
Uri Ildikó 
(ápr. 6.) 
Nagy Lajos 
(ápr. 8.) 
Ádány Ferencné 
(ápr. 10.) 
Tokaji Istvánné 
(ápr. 14.) 

Ádány Orsolya 
(ápr. 15.) 
Simon Erika 
(ápr. 21.) 
Kusztor-Jurenka 
Krisztina (ápr. 25.) 
Lippai Gábor 
(ápr. 25.) 
Zákány Csaba 
(ápr. 26.) 
Juhász Béla 
(ápr. 28.) 
Sztasák Mihály 
(ápr. 30.) 

 
 

Gyülekezeti alkalmak 
− Vasárnap: 

9,15 óra: imaóra, bibliakör a 
nagyiskolásoknak, tinédzse-
reknek Palacsintázó, törekvők 
órája 

10 óra: Istentisztelet, 
közben: bibliakör az óvódá-
soknak és a kisiskolásoknak 

17 óra: Istentisztelet 
− Csütörtök: 18,30 óra: Biblia-

óra, 19,30: énekóra 
− Péntek: 18 óra: 

Ifjúsági alkalom, 
havonta egyszer Lelki Lift 

 
Húsvétvasárnap délelőtt és délu-
tán ünnepi istentisztelet lesz. 
 

 
 

 

Betegeink 
 
Ádány Béla 
Baranyai Jánosné 
Bányai Jozefa 
Bódi Lászlóné 
Egyed Ferencné 
Kovács Józsefné 
Pomázi Lászlóné 
Simon Lászlóné 
 
„Igaz beszéd ez és teljes elfoga-
dásra méltó, hogy Krisztus Jézus 
azért jött e világra, hogy megtart-
sa a bűnösöket, akik közül első 
vagyok én. De azért könyörült raj-
tam, hogy Jézus Krisztus bennem 
mutassa meg legelőbb a teljes 
hosszútűrését, példa gyanánt 
azoknak, a kik hisznek ő benne az 
örök életre. Az örökkévaló király-
nak pedig, a halhatatlan, láthatat-
lan, egyedül bölcs Istennek tisz-
tesség és dicsőség örökkön örök-
ké! Ámen.” (1Tim 11:15-17) 
 

 

 
 

Vers 
 

 

Reformáció 
 

Egy múmia aszott kezébe téve 
találtak lenn a piramis alatt 
sötétre száradt búzamagvakat, 
mik véle szunnyadtak sok ezredéve. 
 
E ritka kincs most emberkézbe véve 
termő talajra lel. Vajon mit ad? 
Arany kalászba szökken, ím, a mag, 
s szemet, szívet vidít a drága kéve. 
 
Így áldás lett a kései utódnak, 
mi őseivel sírba zárva volt, 
hisz mindig újra feltámad a holt. 
 
Ki gátol abban, hogy ne légyen holnap, 
bár fogja még a száradt múmia-kéz, 
az Ige magva áldott új vetés? 

 

Gottfried Keller – ford.: Fükő Dezső 
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