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Csak egy van… 
 

Embert sosem dicsőítettem, 
s nem is tömjénezek soha: 
ma még bálvány, gőgös kisisten, 
s holnap senki, halálfia. 
 

Nem kell szégyellnem, vagy tagadnom 
se talpnyalást, se tévedést. 
Igaz, sohase tülekedtem, 
mert nagyravágyás nem emészt. 
 

A bálványok ledőlnek, bennük 
annyit csalódott már a nép! 
Hogy egy ember mit ér, lemérni 
kell legalább egy századév. 
 

Csak egy van, aki felmagaslik 
mint szűzfehér, fénylő havas 
a vakondtúrások fölé, – ki 
tegnap, ma, s mindig ugyanaz: 
 

aki az Út, Igazság, Élet: 
az Isten egyszülött Fia! 
Hogy benne bízom, se szégyellnem, 
se megbánnom nem kell soha! 

Bódás János 
 

 
 

 

 
 

 

Diverzitás és az 
„együgyű” kereszténység 

 

Egyedül Krisztus! – Solus Christus! 
 

A széles körben ismert baptista anekdota szerint egyszer egy vi-
déki gyülekezetben igehirdetéssel szolgáló atyafi azt találta 
mondani: „Testvéreim, legyünk mi is mindannyian együgyűek! 
Ne ismerjünk más ügyet, csak egyet: a Krisztusét.” Megmoso-
lyogtató, de egyben elgondolkodtató is. Vajon tudom-e én is ez-
zel a szent kizárólagossággal (kegyes szemellenzősséggel?) élni 
az életemet mint hívő ember? Tudom-e így meghozni a döntése-
imet? 
Közvetlen kapcsolat 
A reformáció korából származik az úgynevezett „Öt Sola” esz-
meisége, köztük a „Solus Christus”, magyarul az „Egyedül 
Krisztus” vezérelve. A reformátorok saját szemükkel láthatták, 
ahogyan az akkori egyház hivatalos közvetítőket állított Krisztus 
és az emberek közé. Arról nem beszélve, hogy a Szentírás csu-
pán latin fordításban volt elérhető, és mivel akkoriban latinul 
már csak a papok értettek, az egyszerű hívő ember az egyház 
képviselőinek tolmácsolására nemcsak rá volt szorulva, de an-
nak ki is volt szolgáltatva.  

SOLUS 
CHRISTUS! 
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Az egyház kényére-kedvére magyarázhatta az Igét, 
mert nem volt, aki leellenőrizze. Ez a tudásmonopólium 
ráadásul hosszútávra konzerválta a helyzetet, és biztosítot-
ta a papság „versenyelőnyét”. (Ezért is olyan nagy fordu-
lópont, amikor Luther mint képzett szerzetes vette a fárad-
ságot és a bátorságot, hogy az egyház tanításait a Szentírás 
mérlegére helyezze.) Azt a bibliai igazságot, hogy senki 
sem mehet az Atyához, csak Krisztus által (Jn 14:6), a re-
formátorok fontosnak tartották a Solus Christus mondat-
ban megfogalmazni. Hogy egyértelművé legyen: nem kell 
és nem is lehet más közvetítő az Atyához, csak Jézus 
Krisztus. 

A reformáció korának beköszöntével tehát leáldozott a 
felesleges és hátráltató emberi közbenjárók uralkodásának 
korszaka!  

Vagy mégsem…? Vajon tényleg nem állítunk Krisztus 
és ember közé mi magunk is újabb és újabb közvetítőket? 
Vagy akár saját magunkat? Egyszer egy főiskolai évfo-
lyamtársam tudva, hogy hívő vagyok, megkért, hogy 
imádkozzam érte, mert romokban van a házassága. Meg-
ígértem neki, hogy megteszem, ám egy hirtelen gondolat-
tól vezérelve megkérdeztem tőle: „De miért ne imádkoz-
hatnál te is?” A beszélgetés nem folytatódott, de a gondo-
lat belémégett: hivatalos kereszténynek kell-e lennem ah-
hoz, hogy megszólíthassam Istent? Azóta meggyőződé-
semmé vált, hogy nem. Istent bárki megszólíthatja. Évek-
kel később egy kollégám arra kért, hogy imádkozzam az 
intenzív osztályon fekvő rokonáért, mondván: „Peti, te jó-
ban vagy Istennel, rám viszont teljes joggal haragszik, ne-
kem nem fogja megadni, amit kérek”. Örülök, hogy azzal 
bátoríthattam, hogy Istennel nem tudsz annyira összevesz-
ni, hogy ne álljon veled szóba! (Majd elmeséltem neki a 
tékozló fiú példázatát). Ezek az esetek arra figyelmeztettek 
engem, hogy – ha a Szentlélek nem ragadta volna magá-
hoz a kezdeményezést – én talán elkövettem volna azt a 
hibát, hogy saját magamat kizárólagos közbenjáróként fo-
gadom el. Pedig komoly gond, ha így teszek! Sőt, úgy jár-
hatok, mint a farizeusok, akiket Jézus így korhol: „Jaj 
nektek, írástudók és farizeusok, ti képmutatók! Bezárjátok 
a mennyek országát az emberek előtt. Magatok nem men-
tek be, s akik be szeretnének jutni, azokat meg nem engedi-
tek be.” (Mt 23,13) Ha hisszük, hogy elég egyedül Krisz-
tus az Istennel való kapcsolathoz, akkor vigyük végig kö-
vetkezetesen hétköznapjainkban is ezt az eszmét! Mi ma-
gunk is forduljunk közvetlenül Krisztushoz, és másokat is 
erre buzdítsunk. A mi szolgálatunk csak addig tart, amíg 
megismertetjük Krisztussal az embereket, de aztán lépjünk 
hátra! 
„Csak Krisztus?! Nem lesz ez kevés…?” 
Lesznek olyanok a környezetünkben, akikben felmerül a 
fenti kérdés. A mai világban ugyanis hozzá kellett szok-
nunk a helyzetek, folyamatok komplexitásához, bonyolult-
ságához. Ma a munkáltatók is „csapatjátékosokat” keres-
nek a meghirdetett állásokban, hiszen a jelen kor munka-
folyamatait csak különböző szakértők összefogásával lehet 
hatékonyan végigvinni. Leáldozott a polihisztorok (azaz a 
mindenhez értők) kora. Mindenki jól teszi, ha inkább spe-
cializálódik, amihez pedig nem ért, abban a „csapattársak-
hoz” fordul. Emellett beszélhetünk a különböző 

tévtanítások szellemiségéről, miszerint saját személyre 
szabott megváltást kell összeállítanom egy egyedi recept 
alapján. Mindenből csak „ízlés szerint”: egy adag ilyen vi-
lágvallás, egy adag olyan misztikum, stb. jól összerázva.  
Csoda hát, hogy szkeptikusan fogadják azt, amikor azt 
hallják tőlünk: Egyedül Krisztus? Hogy Krisztus elég? 
Nem kell más isten, nem kell más mester, mert ha Krisz-
tusban megkaptuk az üdvösséget (és vele együtt még na-
gyon sok mindent), akkor miért rohangálnánk máshova 
megoldásokért? Azonban mi tartsunk ki az Ige igazsága 
mellett: „…nincsen üdvösség senki másban, mert nem is 
adatott az embereknek az ég alatt más név, amely által üd-
vözülhetnénk.” (ApCsel 4,12) 
„És hol marad a sokszínűség…?” 
Az utóbbi években figyelhettünk fel egy jelenségre, amit 
most jobb híján hadd nevezzek úgy: a diverzitás magaszta-
lása (diverzitás = sokszínűség). Ez egyrészt magában fog-
lal helyeselhető tetteket: pl. hallássérült vagy fogyatékkal 
élő személyek foglalkoztatása munkahelyeken, vagy kü-
lönböző generációk, különböző világlátású emberek 
együttműködését. Másrészt ez a szellemiség kitermelt pár 
sallangot is, ami a normálistól vagy az erkölcsöstől eltérő 
viselkedést ösztönzi, és különböző szélsőséges viselke-
désmintákat támogat. 

A mai kor arra szoktatja az embert, hogy a diverzitás, a 
sokszínűség jó függetlenül attól, milyen életterületről van 
szó. Miért ne legyen egy hívő ember is sokszínű? Rend-
ben, mondja a világ, jó a Krisztusotok, de miért zárkózná-
tok be? Annyi szépség van még a világban a Biblián kí-
vül… Ne legyetek ennyire szűklátókörűek! 

Pedig Krisztus maga az élet. Az élet pedig soha sem 
egyszínű! Sohasem unalmas! Krisztus egyháza korántsem 
homogén, korántsem egysíkú. Gondoljunk csak arra, hogy 
gyülekezeteinkben mennyi áldás származik több generáció 
együttéléséből. Vagy arra, hogy nemre, bőrszínre, társa-
dalmi vagy anyagi helyzetre való tekintet nélkül bárki tar-
tozhat egy gyülekezethez (és adja az Úr, hogy ebben töké-
letesedjünk, ahol kell). Akinek kizárólag Krisztusa van, az 
sohasem fog unatkozni! A cseppet sem unalmas életű Pál-
nak ezt mondta az Úr: „Elég neked az én kegyelmem”. 

Azonban ha következetesen gyakoroljuk gyülekeze-
tünk életében az „Egyedül Krisztus” elvet, csak idő kérdé-
se, hogy szembekerüljünk egy ősi dilemmával: zárjunk ki 
mindent, ami nem Krisztusról szól (pl. „világi zene”, mű-
vészetek, társasági élet, divat, stb.), akár az elszigetelődés 
árán is, vagy a misszió oltárán áldozzunk fel keresztény 
alapelveket (pl. gyülekezeti fegyelem, erkölcsös élet – je-
lentsen ez bármit is), hiszen nincs is magasztosabb cél an-
nál, minthogy lelkek térjenek meg Krisztushoz? 
Az Egyház feladata: elszigetelődés vagy beolvadás? 
Annak idején, a Teológián egy órán élénk beszélgetést 
folytatott velünk tanárunk a „mai” kereszténység szerepé-
ről, feladatairól, missziójáról. Sohasem felejtem el Hegyi 
András testvér felvetését: „Vonzóvá akarod tenni a keresz-
ténységet? És ha mindent ugyanúgy csinálunk, mint a vi-
lág, akkor mi lesz a különbség, ami felkelti az emberek kí-
váncsiságát?!” Ez jól összefoglalja a kereszténység egyik 
legnagyobb vívódását a világban betöltött szerepét illető-
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en. Krisztus mondatai, hogy nem a világból való kivéte-
lünket, elszigetelésünket akarja, számos tévtanítónak je-
lentett már ugródeszkát annak érdekében, hogy elvilágia-
sítsa az Egyházat. Mások pedig jobbnak látják, ha „keresz-
tény rezervátumokat” hozunk létre, ahol izoláltan élhetnek 
a hívek, minden külső „világi” behatástól mentesen – 
mindezt azzal a felkiáltással, hogy egyedül Krisztusra van 
szükségünk! Beolvadás kontra elszigetelődés. A minden-
napokban a gyakorlati kérdés azonban nem az, hogy me-
lyik (a végletektől persze óvakodó) iránynak van igaza. 
Sokkal inkább az, hogy a kettő között hol az egyensúly. 

Ebben pedig csak Krisztus Lelke tud minket vezetni!  
„Csak Jézus az, aki segíthet…”  

Keressük a Lélek vezetését, hogyan tudunk egyensúlyt 
teremteni a Krisztust még nem ismerőkhöz való alkalmaz-
kodás és közösségünk értékeinek megtartása között. Azaz 
hogyan tudjuk Krisztust és az embereket egyszerre szeretni? 

És még valami! Legyünk bátrak, és ne féljünk ilyen ér-
telemben „egy-ügyűek” lenni. Még ha a környezetünk 
máshogy is érti ezt az egy-ügyűségünket… 

Nagy Péter 
 

IMAHÁZUNK TÁJÁN  
 

Pünkösd 2017 
 

„A szél fú, ahová akar, és annak zúgását hallod, de nem tudod, honnan jő és hová megy: 
 így van mindenki, aki Lélektől született.” (Jn 3,8) 
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Énekkari záróalkalom 
 

„Az egész föld leborul előtted, és énekel neked, énekli neved dicséretét.” (Zsolt 66,4) 
 

   

   

   
 
 

Nyárköszöntő Kerületi Gyermekklub 
 

Véget ért a tanítás az iskolákban, és bár még hátra van a 
bizonyítványosztás, a gyerekek már érzik a vakáció sza-
badságot és élményeket kínáló varázsát. Mi, a budai ima-
házban egy Gyermekklub-rendezvénnyel köszöntöttük a 
nyár érkezését. Június 11-én, vasárnap délután érdekes 
programmal vártuk a kerületünkben élő rászoruló családok 
gyermekeit, akik ez alkalommal kevesebben – mintegy 
harmincan – jöttek el meghívásunkra. 

Nagyné Zsuzsa üdvözlő szavait követően a fiatalok egy 
új éneket tanítottak meg a jelenlevőknek. Boda Gábriel, 
Bodáné Rebi és Uri Ildikó a „Róla beszél fű, virág, vere-
bek és pacsirták, rügyező és lombos fák, simogató szél!” 

kezdetű éneket gyakorolták a gyerekekkel, egészen addig, 
míg fel nem bátorodtak. 

Az igei üzenetről ezúttal a Palánta Misszió bábcso-
portja gondoskodott. A történet a kis hernyóról szólt, aki 
minél előbb és minden áron pillangóvá akart válni. Türel-
metlenségében a bábállapot átugrásával és különböző 
pótmegoldások segítségével szeretett volna lepkeként 
szárnyalni. Végül el kellett fogadnia a Nagy Könyvben le-
írt utat, hogy csak a halálon át részesülhet új életben, szé-
lesebb távlatokban. – Az előadást követően Uri Erika né-
hány gondolattal tette érthetőbbé a mondanivalót. 
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Az frissen tanult ének ismételt eléneklése után került 
sor az ajándékok kiosztására: a gyerekek ezúttal egy nagy 
labdát és egy tábla csokoládét kaptak. A szülők pedig a 
kisteremben válogathattak a Baptista Szeretetszolgálat ál-
tal hozott „second hand”-ruhák és -cipők széles választé-

kából. A klubrendezvény szeretetvendégséggel zárult: 
szépen fogyott a hideg limonádé és a foszlós kalács.  

Jó pihenést és tartalmas vakációt kívánunk minden di-
áknak! 

Kolozs Nagy János 
 

  

  
 

Bibliaköri záróalkalom 
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ISMERJÜK EGYMÁST? 
 

Néha nem is tudja az ember, hogy a szeretet az honnan jön, miért lesz valaki szimpatikus neki, miért érzi úgy, 
hogy valami köze van a másikhoz. Én is így vagyok Bocska Jolival és Robival. Nem járunk össze, nincs 
hétköznapi kapcsolat, de mégis valami összhang van köztünk. Lehet, hogy Joli hóvirágcsokrai alapozták ezt 
meg, amit hosszú éveken át hozott nekem? Nem tudom. A most következő interjúból én is sokat megtudtam 
róluk, jobban megismertem őket. Istennek legyen hála! 
 

 

– Kérem, beszéljetek arról, hogy mikor, hol és mi-
lyen családba születtetek, kik voltak a szüleitek, 
testvéreitek, hogyan és hol teltek gyermekéveitek? 
Joli: Hívő szülők első gyermekeként 1942-ben szület-
tem Békésen. Két testvérem van: az öcsém egy évvel, a 
húgom hat évvel fiatalabb nálam. Szüleim konyhakerté-
szettel foglalkoztak, sokat dol-
goztak, amiben nekünk is részt 
kellett vennünk. sokszor úgy éb-
redtünk, hogy senki nem volt 
otthon, szüleink az árut vitték 
valamerre az országban értékesí-
teni. 
Robi: Budapesten születtem 
1938. november 1-én, baptista 
szülők gyermekeként, bár tud-
tommal édesanyám családja re-
formátus volt. Közvetlenül a ré-
gi imaház mellett lévő bérház-
ban laktunk, amelyet az imaház-
zal, árvaházzal együtt bombáz-
tak le a második világháború 
vége felé: mi a pincében éltük át 
az eseményeket az 
árvaháziakkal és más lakókkal 
együtt. Emlékszem, a pince 
nagy része beomlott, a férfiak-
nak falat kellett bontani ahhoz, 
hogy kijussunk a légópincéből. 

Édesanyám – nyilván a hábo-
rús események miatt is – kezel-
hetetlen súlyos betegségben 
1947-ben meghalt. Édesapám 
néhány év múlva ismét megnő-
sült, felesége és nevelőanyám 
Békefi Eszter lett, aki aranyszívű 
tagja volt a budai gyülekezet-
nek. Ő mindent megtett azért, 
hogy ne érezzem édesanyám hiányát. Testvérem nem 
született. 
– Milyen volt a gyülekezet, ahol felnőttetek? Hogy 
éreztétek ott magatokat? 
Joli: A békési gyülekezetben nőttem fel, ahol a vasár-
napi istentisztelet után vasárnapi iskola volt a gyere-
keknek, amit Patkás Gábor lelkipásztor vagy felesége, 
Ilonka néni tartott. Ezt követte időben a lánykör, ahol 
bibliatanulás mellett a saját életünk eseményeiről, bűne-
inkről és a bűnökből való szabadulásról beszélgettünk. 
Egyik alkalommal éreztem, én nagyon bűnös vagyok és 

ez teherként nehezedett rám. Sírtam, imádkoztam ott a 
lánykörön a többiekkel együtt, de nem lettem szabad. 
Semmi változás nem történt az életemben. 
– Hogyan történt megtérésetek, milyen út vezetett a 
Megváltóval való találkozásotokhoz? Hol és ki által 
történt a bemerítésetek? 

Joli: Még abban az évben, ami-
kor a bűnös voltommal küszköd-
tem, Vass Ferenc lelkipásztort 
szolgálatra hívta meg a gyüleke-
zet, aki arról beszélt, hogy Isten 
országába csak az mehet be, aki 
kéri a bűnök bocsánatát, azt 
megkapja, bemerítkezik, így üd-
vözül. Jézus vére minden bűnt 
lemos. Ezt követően kértem Isten 
bocsánatát, és a szívembe békes-
ség költözött, boldog voltam. 
Szóltam Patkás Gábor lelkipász-
tornak, és hatodmagammal be-
merített bennünket. Ekkor 15 
éves voltam. Bemerítésem igéje: 
„Eredj el lányom, a te hited meg-
tartott téged.” (Lk 17,1). 
Robi: Jött 1956, amikor aktívan 
részt vettem az eseményekben – 
a rádióval szembeni házban lead-
tam az iskolatáskámat megőrzés-
re a házmesternek, benne az elle-
nőrzőmmel: névvel, címmel. 
Kaptam is apámtól érte. Ezután 
katonai szolgálat következett, 
mikor is a lelki dolgok nagyon 
összekuszálódtak bennem. Töret-
lenül bíztam Istenben, gondvise-
lésében, de ezt nem tettem min-
dig hitvallóan, azonban állandóan 
ott bujkált bennem a tudat, hogy 

Isten szeret, vigyáz rám, megóv minden bajtól, ezért 
szeretnem kell Őt. Jó néhány év kellett ahhoz, hogy 
visszataláljak a feltétlen hit világába. 

Időközben nagybátyámmal alkalomszerűen látogat-
tuk az evangélikus istentiszteleteket, majd 1969-ben a 
Fasori evangélikus templomban megkeresztelkedtem. 
Alapigém a Lukács 22,32 volt: „De én könyörögtem ér-
ted, hogy el ne fogyatkozzék a hited: azért, ha majd 
megtérsz, erősítsed atyádfiait”. 
– Milyen szolgálatokba kapcsolódtatok be, miután a 
gyülekezet tagjai lettetek? 
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Joli: Már korábban is énekkari tag voltam, sokan vol-
tunk az énekkarban (40-50 fő). Karvezetőnk Békési La-
ci bácsi volt, de telenként egy-egy hétig Héthalmi Páth 
Károly jött Békésre új énekeket tanítani. Ezek az alkal-
mak nagyon áldásosak voltak. 
Robi: Míg a régi imaház állt, ideiglenesen felújítva, so-
kat és szívesen vettem részt szolgálatokban, koromnak 
megfelelő szinten csoportjelenetekben, játszottam a 
gyülekezet mandolin zenekarában, de még nagybőgőz-
tem is néha. Nagyon büszke voltam arra, hogy egy alka-
lommal a szilveszteri éjjeli összejövetelen én pengethet-
tem el az éjfélt jelző tizenkettőt. Máskor túl dinamiku-
san kísértem a közös éneket, a nagybőgővel, ezért fi-
gyelmeztettek. 
– Hogyan alakultak iskolás éveitek? Milyen szakmát 
tanultatok? Hol dolgoztatok világi munkahelyeiteken? 
Joli: Iskoláimat Békésen végeztem – általános iskola és 
gimnázium. Ezután a gyulai ápolónőképző iskolában 
(két év kollégium) végeztem. Majd messze, a nyíregy-
házi kórházba kerültem, ahol a belgyógyászati osztályos 
laboratóriumában kezdtem dolgozni. Majd munka mel-
lett az altató asszisztensi diplomámat Budapesten sze-
reztem. Néhány év után hazaköltöztem Békésre, és Bé-
késcsabán folytattam munkámat. Isten azért irányította 
az egészségügy felé az életemet, mert a nagycsaládban, 
amelyben élek, nagyon sokféle segítségre volt és van 
szükség. 
Robi: Középfokú műszaki, felsőfokú külkereskedelmi 
képzettségem és nyelvismeretem révén mindösszesen 
három-négy munkahelyen dolgoztam külkereskedőként, 
valamint több mint hat évig kereskedelmi titkárként a 
teheráni, bagdadi és kuvaiti követségen dolgoztam. Kü-
lönös előnyt jelentett számomra keleti nyelvismeretem. 
– Mikor és hogyan találtatok egymásra? Hogyan él-
tétek meg Isten vezetését a párválasztásban? Ho-
gyan indult közös életetek? 
Joli: Házasságra nem gondoltam, amíg egyszer üressé-
get éreztem életemben és ekkor kérdeztem férj ügyben 
az én Uramat. Ő válaszolt „Kérjetek és adatik néktek” – 
ekkor találkoztam Bocska Róberttel, akivel három ta-
lálkozás után házasságot kötöttünk. Ez több mint 40 éve 
történt. Férjem első házasságából született Ágnes Fati-
ma, aki férjemmel maradt a nagyon rövid házasság utá-
ni válás után. Ma is együtt élünk: Ágnes, a férje és a 
négy unoka egy közös házban. Itt éltek Robi szülei is, 
és korábban még Békefi Erika is. 
Robi: Első házasságom sajnos nem sikerült annak elle-
nére, hogy szép kislányunk született, Ágnes Fatima. 
Lányomat a bíróság nálam helyezte el, mi pedig Joliká-
val nagy szeretetben felneveltük és ma már négy uno-
kánk van. Hogy Jolikát hol és mikor ismertem meg, 
pontosan nem tudom. Létezéséről tudtam, mert voltak 
gyermekkori emlékeim róla, azonban igazi szereteten 
alapuló ismeretség akkor alakult ki közöttünk, amikor 
Ági lányommal közösen megismertük őt. Hosszú, máig 

tartó szeretetteljes házasság lett belőle. Tudom, hogy 
mindez a Jóisten segítségével történhetett így. 
– Kérem, hogy beszéljetek életetek kiemelkedő pró-
báiról, arról, hogy hogyan és milyen élethelyzetek ál-
tal tanított Isten titeket eddigi hívő életetekben? 
Joli: Hat évet töltöttünk más országban (Irak, Kuvait), 
ahol Róbert kereskedelmi titkárként dolgozott. Isten 
egyberázta ezt a családot. Itt nem volt lehetőségünk kö-
zösségben gyakorolni hitünket. Annál több megtapasz-
talásom volt, hogy az Úr velünk van és megóv – három 
és fél év háborús országban. Itt hallottam életem első 
légiriadóját. Ezután békésebb országba költöztünk, Ku-
vaitba, ami szintén arab ország, köztük éltünk, de nem 
velük. 
– Van-e kedves igétek, éneketek, és miért az? 
Joli: Kedves igéim: „Légy bátor és erős! Ne félj és ne 
rettegj, mert veled van Istened mindenütt, amerre csak 
jársz” (Józs 1,9) és a János 3,16: „Mert úgy szerette Is-
ten a világot, hogy az Ő egyszülött fiát adta, hogy vala-
ki hiszen őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete le-
gyen.”. Kedvenc énekeim: Az Úr irgalma végtelen, 
Nagyon szeret engem Jézus, Hinni taníts Uram, Közel 
van már az a nap, Feltámadt hős, ó, dics neked, és még 
nagyon sok. 
Robi: Kedvenc bibliaversem nincs. Összefüggéseiben 
szoktam olvasni a Szentírást, természetesen a Hegyi be-
szédet első sorban, majd Jézus példázatait. Pál apostol 
nagyon fontos, de tudnám sorolni a többi könyvet is. 
Végül a kedves énekek: szeretem a dinamikus (akár ha 
harsány is), meg a győzedelmes, optimista énekeket. 
Mint például a Nagy Király, Fel barátim (tudom, hogy 
református beütés) vagy Ne aggodalmaskodjál… . 
– Hogy éltek mostanában? Hogy telnek a hétköz-
napok? Hogyan érzitek magatokat a gyülekezetben? 
Joli: Szeretem a budai gyülekezetet, jó itt lenni, mert 
köztünk van Jézus. A házi csoport is nagyon jó, mert 
egymást jobban megismerjük, imában tudjuk hordozni 
egymás terheit. Végül hadd idézzek Túrmezei Erzsébet-
től: „Ha napjában csak egyszer kicsit elcsendesednél s 
egyedül Istennel egy kicsit csendben lennél, kérdések 
oldódnának, balzsam hullna sebekre… Az a csendesség 
lenne: út az örök életre!” 
Robi: Hazatérésünk után lassan „visszataláltam” a budai 
gyülekezetbe, ahol nagyon jól érzem magam. Hobbim 
az olvasás, általában „mindenevő” vagyok, de különö-
sen kedvelem a keleti nyelveket, irodalmat, filozófiát. 
Különösen kedvelem a perzsa nyelvet és irodalmat. 
– Köszönöm kedves válaszaitokat, és ezzel az igével 
kívánom Isten áldását további életetekre: 
„Isten azonban a maga szeretetét abban mutatta meg 
irántunk, hogy Krisztus már akkor meghalt értünk, ami-
kor még bűnösök voltunk. Ha tehát már most megigazí-
tott minket az ő vére által, még inkább meg fog menteni 
minket a haragtól.” (Rm 5:8,9) 

Ádány Judit 
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BIZONYSÁGTÉTEL 
 
„Solus Christus! – Egyedül Krisztus! Erről szólt vezércikkünk, és ehhez a hitigazsághoz kértem bizony-
ságtételeket testvéreimtől is, ezek következnek most. Váljon lelki egészségünkre! 
 

„Jézus lett éltem kősziklája” 
 

A címben egyik kedves énekem 
kezdő sorát idéztem, amelynek 
első verse így folytatódik: 
„Jézus lett éltem kősziklája, mely 
bizton tartja horgonyom. Tom-
bolhat zúgó vihar árja, nem süly-
lyedhet el hithajóm.” 

Az ének bizonyságtétel, amely 
először az ének írójának szívében 

született meg, de személyes bizonyságtétellé válik 
mindazoknak az életében, akik átéléssel vallják az ének 
mondanivalóját. Így lett ez az én személyes bizonyság-
tételem is: mert mit is mond el életemről? Elmondja 
azt, hogy törékeny életem hajójának horgonyát Meg-
váltó Jézusom tartja biztos kézzel. Azt, hogy irgalmá-
ban részesített, és érettem hullatta vérét a golgotai ke-
reszten. Azután azt, hogy eltörölte minden bűnömet, és 
megmentett a kárhozattól, és azt is, hogy sziklára állí-
totta lábamat, és hazavár az Ő dicső országába.  

Áldom az Urat, mert az Ő szeretete által mindent 
megtett a bűnös ember megmentéséért. Egy kis törté-
netet olvastam, amelyben egy indiai keresztény hívőt 
kérdez a hitetlen barátja arról, hogy mi az, ami Jézus-
hoz köti életét? A hívő indiai száraz avarból gyorsan 
egy körgyűrűt formál, a kör közepébe egy bogarat he-
lyez, majd meggyújtja az avart. A lángok gyorsan kör-
befutnak, a bogár menekülni próbál, de mindenfelől 
halálos veszedelem veszi körül, nincs kiút számára. 
Ezután a keresztény hívő az égő gyűrű fölé hajol, és 
kimenti a kis bogarat, majd barátja felé fordul: Ezt tette 
velem Jézus! A pokol lángjai vették körül életemet, ki-
látástalannak tűnt számomra a szabadulás. Jézus leha-
jolt értem, és megmentett. Ő az, aki önmagát adta mié-
rettünk, hogy megváltson minket minden hamisságtól, 
és tisztítson önmagának kiváltképpen való népet, jó 
cselekedetekre igyekezőt (Tit 2,14). Hálás a szívem, 
hogy az Úr oltalmában tudhatjuk életünket. 

Szeretem a szép énekeket. Napi tevékenységem 
közben gyakran azon kapom magam, hogy énekeket 
dúdolok, örömmel, átéléssel. Lehet, hogy van kifogá-
solnivaló a kivitelezésben, hiszen öreg az énekes is, 
kopottak már a hangszalagok is, aztán a hallás sem a 
régi már, de felbátorít, hogy a párom is egyetértően fo-
gadja, és hiszem, hogy az én Mennyei Atyám is kedve-
sen veszi az énekekben eldúdolt imádságaimat. A zsol-
táríróval együtt vallom: örvendeznek az én ajakim, 
hogy énekelhetek néked, és lelkem is, amelyet megvál-
tottál (Zsolt 71,23). 

Az öregség 
 
Fejed fölött hát elmúltak az évek 
S az ifjúság olyannak tekint téged 
Mint akit itt felejtett az idő. 
Sebaj! Most élted legszebb kora jő! 
Az idő, ama nagy arany-mosó 
A napok homokjából mosta ki 
A lelked aranyát, s most ragyogó, 
De szelíd fénnyel övezi 
Még hátralevő éveid sorát. 
Az arany-érc nehéz, s te azért érzed hát 
Az öregség súlyát. 
 
Ha bántanak érte, hallgass vígan, boldogan: 
Az Úrnak ért gyümölcsre is szüksége van. 
A tavasz, nyár – ősz nélkül mit sem ér, 
De legdrágább a tél: ruhája hófehér. 
Virág, kalász, gyümölcs – kezdet csupán; 
A szemlélődő pihenést az életfán 
A tél halk hóesése hozza meg. 
 

Hidege nem gyötör, ha a szíved meleg. 
S ha öreg csontjaid oly sokszor fájnak, 
Ez is csak ígérete egy újabb csodának; 
Gyermekkorodban is fájt a növekedés, 
Most benső, drágább lényed növekszik és 
A lelked nemsokára szárnyát bontogatja 
S hogy merre szállj, az utat megmutatja. 
Hiába gúnyolnak, mert munkaerőd nincsen, 
Ne bánd, csak szemlélődj a drága kincsen 
Amit az Úr adott a közeledő véghez, 
S ne irigyeld, ki hasznos munkát végez, 
És napjaidhoz büszke, nagy célt ne keress: 
Amíg szeretni, imádkozni tudsz, 
Nem vagy fölösleges. 

 
Kertészfy Jánosné 
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Földi életünkben törvényszerű, hogy éveink szaporodásával egy idő után leszálló ágba kerül az ember. Ilyenkor 
szép lassan ugyan, de sok minden megváltozik: a látásunk, a hallásunk, az erőnk és a jövőbe tekintésünk is. Mindig 
nagyon szerettem olvasni, amennyiben az időm engedte éltem is a lehetőséggel. Aztán a szemműtétem után válto-
zott a helyzet. Az olvasás szeretete továbbra is megmaradt, de a szemem ma már néhány oldal elolvasása után jelzi, 
hogy elég. 

Korábban a hétfő délelőtti kamaraerdei bibliaórákon idős testvéreim többször felvetették: „hangosabban tessék 
mondani”. Aztán pár évvel később magamon tapasztaltam, mit is jelent az, amikor nem hallom jól a szolgálattevő, 
vagy az igehirdető szavait. A változások tanítanak: mégpedig arra, hogy egyre nyitottabb legyen a szívem a meny-
nyeiek felé, és egyre kevésbé kössenek le a földi dolgok. Éveink múlásával e földi sátorházunk bomladozik, szaka-
dozik. Javítgatjuk, foltozgatjuk, több-kevesebb eredménnyel. Aztán amikor már soknak találjuk a foltozgatást, haj-
lamosakká válunk a csüggedésre. Isten igéje azonban más utat mutat. Milyen jó ilyenkor Isten gyermekeként tud-
nom, hogy ígérete hozzám szól: „De én mindenkor veled vagyok”. Tudni életem viharaiban: „Atyám a fedélzeten 
van”, és azt is, hogy ez a földi sátorház elbomol, de Jézus Krisztus örökké való hajlékot készített számomra.  

Áldom az Urat és hittel vallom: „Ha elfogyatkozik testem és szívem: szívemnek kősziklája és az én örökségem 
Te vagy, ó Isten mindörökké.” 

Bartha Gábor 
 

Egyedüli kőszikla Ő 
 

„Nektek, a hívőknek drága kincs, a hitetleneknek pedig az a kő, amelyet megvetettek az építők, sarok-
kővé lett, megütközés kövévé és megbotránkozás sziklájává, azok beleütköznek, mert nem engedelmes-
kednek az igének.” (1Pt 2,7) 
 

A legtöbb ember hallott 
már Jézusról. Ha mást 
nem, viccet, vagy hogy 
Karácsonykor a „Kisjé-
zus” megszületett. Aki 
eljutott addig, hogy hisz 
benne, azt kérdezheti 
magában, helyesen hi-
szi-e amit hisz, ismeri-e 
Őt igazán, milyen is Ő 
valójában.  

Számtalan vallás és 
sok felekezet létezik, de 
egyre erősebb a globali-

záció, egyre inkább összefolynak a kultúrák és nyelvek, 
nemzetek, és ez a hit világába is beszivárog. Sokszor 
hallom, ha kiderül, hogy hívő vagyok: „én is hiszek Is-
tenben (valamilyen istenben)”, vagy „mi mind ugya-
nabban az Istenben hiszünk”. Valóban így lenne? 

Az elmúlt években kapcsolatba kerültem különböző 
hitű emberekkel. Krisna tudatú hívők, Jehova tanúi, 
mormonok, new age hívők és még lehetne sorolni. Az 
utcán sokan „térítenek”, széles a paletta. Jézus figyel-
meztetett minket: sokan jönnek az Ő nevében. Közvet-
len a feltámadása utáni időszakban a hamis messiások 
mint „messiások” érkeztek. Bar Kochba-t tartják az 
egyik leghíresebb ilyen álmessiásnak, de tudomásom 
szerint többen törtek hasonló babérokra. Egy posztot 
akartak betölteni ezek a jelöltek, amelynek a létjogo-
sultságát erőszakkal kívánták kikényszeríteni. A meg-
váltói poszt viszont ekkor már be volt töltve. Ma a szek-
ták erdejében sokaknál Jézusra való hivatkozások hang-
zanak el. A sátán nem tudta eltörölni az igazi Megváltó 

munkáját a föld színéről, így hamisításba kezdett. Ez a 
hamisítás sokszor alig ismerhető fel, az igazsággal any-
nyira egybemosott: hajszálhíján valódinak tűnik. A leg-
több hamis tanításban ugyan elismerik Jézust prófétá-
nak, nagy tanítónak, de a lényeget elhagyják. Vagy 
idéznek Tőle, érveiket alátámasztják, bizonygatják a 
Bibliai mondatokkal, de közben azt is állítják: maga a 
Biblia hamisítvány. (Például a magyarság küldetését 
hangsúlyozó mozgalom: Jézus magyar volt, pártus volt 
stb.) Jézus isteni természetét általában módszeresen ta-
gadják. 

Az én hitem szerint Jézus Krisztus Isten fia, a Meg-
váltó, aki kifizette vérével a bűneink árát. Érdemes egé-
szen a kezdetekig visszamenni, ha Jézus személyét meg 
szeretnénk érteni. Kezdetben Isten megteremtette a 
mennyet és a földet. A Bibliában le van írva: Jézus az 
Ige, minden Ő általa, és Ő benne áll fenn. 
„Ő a láthatatlan Isten képe, az elsőszülött minden te-
remtmény közül. Mert benne teremtetett minden a meny-
nyen és a földön, a láthatók és a láthatatlanok, akár trónu-
sok, akár uralmak, akár fejedelemségek, akár hatalmassá-
gok: minden általa és reá nézve teremtetett. Ő előbb volt 
mindennél, és minden őbenne áll fenn.” (Kol 1,15-17) 

Ez az igazság érdekes módon pont egy Jehova tanúi 
munkatársammal folytatott eszmecsere során vált szá-
momra fontossá. Ők egy másik „Bibliát” használnak, az 
„Új világ fordítást” (torzítást), amiben minden áron be 
akarják bizonyítani, hogy Jézus csak egy  jó példa arra, 
mit hogy kell csinálni a földi élet során, hogy majd az 
általuk újjáépített paradicsomi földön élhessenek - ter-
mészetesen azok, akik csatlakoztak a mozgalomhoz. A 
részletekbe, hogy mit tanítanak ezen kívül, nem megyek 
bele. Egy érdekesség erejéig azonban mégis. Az Ige kife-
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jezést, ők a szóval helyettesítették. Mikor ezt olvastam, 
érdekes részletek álltak össze a fejemben. Kezdetben Is-
ten azt mondta legyen. Az univerzum eredeti jelentése – 
úgy hallottam – „egy kimondott szó” Ha az ember mond 
valamit, szavakkal fejezi ki magát. A Biblia szerint Isten 
kezdetben megteremtette a Mennyet és a Földet, és a te-
remtésnél kimondta a Szót („legyen”), azaz az Igét hasz-
nálta, tehát minden Ő általa és Őbenne létezik, Krisztus-
ban az Igében (Jn 14,10). Ez a gondolat megdöbbentő 
felismerés volt számomra. Jézus tehát nem „csak egysze-
rűen” megváltó, hanem az Atya által a teremtő is. Ami-
kor beszélt a tanítványainak haláláról és feltámadásáról, 
azt mondta: a lelkét leteszi, majd ismét felveszi (Jn 
10:17-21). A kereszthalál pillanatában azt mondta: 
„Atyám a kezedbe ajánlom lelkemet” (Lk 23,46). 

Mindenki az Ige hatálya alá tartozik. Mindenkire 
igazak az Isteni törvényszerűségek és igazságok. Hal-
lottuk már: engem ezek a badarságok, hogy Isten meg 
Sátán nem érdekelnek. Erről csak egy kép jut eszembe a 
vízgyűjtő területről. Leesik az eső a földre, valahol, va-
lamikor, és beszivárog a talajba. Onnan szép csendesen 
eljut a patakig, a patak a folyóig, a folyó a tengerig, 
óceánig. A végállomás valamelyik nagy víztározó. De a 
leeső esőcsepp mondhatja-e azt: „engem nem érdekel a 
tenger, hagyjon engem békén, én semleges vagyok, 
nincs kedvem a tenger részévé válni”? A „semlegesek” 
tudatában vannak-e annak, miben „semlegesek”? Le-
hetnek-e semlegesek egy általuk nem befolyásolható 
rendszer (lásd univerzum) részeként?  

A sátán az Édenkertben azt ígérte, nem hal meg az 
ember, ha eszik a gyümölcsből. Sőt a tudás által, amit a 
gyümölcs ad, felismeri, hogy isteni természetű. 
„De a kígyó ezt mondta az asszonynak: Dehogy haltok 
meg! Hanem jól tudja Isten, hogy ha esztek belőle, 
megnyílik a szemetek, és olyanok lesztek, mint az Isten: 
tudni fogjátok, mi a jó, és mi a rossz.” (1Móz 3,4) 

Az ember isteni mivoltának kihangsúlyozása a lé-
nyege sok tanításnak (például mormon, és több keleti fi-
lozófián alapuló hitvilág, new age). Hallottuk már, hogy 
a „gondolatnak teremtő ereje van”? Vagy hogy aki mé-
lyen megismeri saját magát, az megtalálja a benne rejlő 
Istent? Vagy hogy meditálni kell sokat, és akkor megvi-
lágosodunk? 

Jézus megváltó munkája értelmét veszítené, ha elég 
lenne az ember erőlködése, vagy lenne rajta kívül más 
„menekülési útvonal”. Ha fejlődéssel eljuthatunk isteni 
magasságokba, mi szükségünk van Jézusra? Minden 
olyan tanítás, amely az önerőt részesíti előnyben, bizto-
sak lehetünk benne, nem biblikus. Tény, bármi nemű 
változáshoz az életemben szükséges az elhatározás. A 
megvalósítás viszont csak Isten erejéből lehetséges. 

Hunyady Sándor 
 

*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  * 
Egyedül az Úr Jézus Krisztus, aki segíthet minden baj-
ban. Ki máshoz fordulhatnánk? Ki más lenne elég a vi-
lág minden egyes bűnének jóvátételére? Kinek lenne 
olyan hatalma, hogy halottakat támaszt fel? Ki más 
gyógyítaná a betegeket? Kiben reménykedhetnénk saját 
magunk fejlődésével, változásával kapcsolatban? 

Az egyetemen a hitemet számos irányból támadás 
érte. Pszichológiát tanultam: gondolkodásom abba az 
irányba fordult, hogy minden rosszat, rossz cselekede-
tet, tulajdonságot arra vezettem vissza: „biztos szörnyű 
gyerekkora volt”! Majd ha terápiára jár, megváltozik! 
Majd ha megismerem igazán magamat, megértem az 
összefüggéseket és meg tudok változni. Senki nem tehet 
arról, amilyen, és ahogy viselkedik. Nem épp igei gon-
dolatok, igaz? Az „egyedül Krisztus” mellé beszivárgott 
az emberi erőben való hit. Most már így mondanám: jó 
az önismeret, fontos a változás, és jó felismerni, miért 
vagyok olyan, amilyen – de a legfontosabb azt megér-
teni, mit akar az Úr Jézus az életemmel! Milyenné akar 
formálni, milyen tulajdonságokat, viselkedést és szoká-
sokat szeretne látni bennem és a mindennapjaimban. 
Látom: nemcsak a saját, hanem a családom életére is 
komoly hatással van, hogy ezek a változások megtör-
ténnek-e. 

Ezek a gondolatok legtöbbször csak a mindennapok 
mélyén rejtőznek, sokszor csak sóhajnyi imák. De 
adódnak vészhelyzetek is, amikben átéljük Krisztus ha-
talmát és kegyelmét. Emesénk születése után kiderült: a 
szíve nincs rendben, a kamrák közti falon rések vannak. 
Ez olyan súlyos volt, hogy a doktornő havonta vissza-
hívott minket vizsgálatra, és a harmadik alkalommal 
elmondta, ha fél éves koráig (a következő két hónap 
alatt) továbbra sem változik a helyzet, műtétre lesz 
szükség: felnyitják a kis mellkasát és megoperálják. El-
szorult a szívünk, mikor ezt hallottuk. Tudom, akkor 
sokan imádkoztak érte – persze mi is. Eltelt két hét, és 
mi felkerestünk egy másik orvost is (biztosra akartunk 
menni), aki szinte nyomát sem látta a problémának! Ér-
tetlenül és hitetlenkedve olvastuk a véleményét. Most 
akkor kiben bízzunk? Vagy keressünk fel egy harmadik 
orvost? Ezután újra kontrollra hívtak minket az első or-
voshoz. Kétszer is megvizsgálta Emesét. A lyukacskák 
szinte eltűntek! Már biztos, hogy nem kell műtét! Mi 
történt abban a két hétben? Nem kapott csodagyógy-
szert, nem hittünk erősebben a gyógyulásában, nem ka-
pott mást, mint az első hónapokban, amikor nem forrtak 
be a lyukak maguktól.  

Tudjuk, mi történt: az Úr Jézus ma is egy szavával 
gyógyít, teremt, feltámaszt, megváltoztat – nemcsak 
testet, hanem lelket is!  (És Emese azóta teljesen meg-
gyógyult, egy éves korától már kontrollra sem kell jár-
nunk.  ) 

Hunyadyné Gulyás Kinga 
 

„… te pedig nyújtsd ki a kezedet gyógyításra, hogy jelek és csodák történjenek a te szent 
Szolgád, Jézus neve által.” (ApCsel 4,30) 
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Kihez mehetnénk? 
 

Kérdésre - kérdés. Benne van 
a fölzaklatott lelkiismeret. 
A kérdezett 
felel már a kérdés előtt: 
elhagyja Őt. 
A ,,kemény beszéd" neki támad, 
megszaggatja a ruhákat. 
... ha Jézus az Élet Kenyere, 
akkor valami fogalom-csere 
az ötből lett ötezer kenyér, 
s a tévedés felér 
egy egész élet-csalódással! 
 

Sokan sarkon fordultak, 
vissza a köznapokhoz! 
Majd lesz valahogy, 
ahogyan eddig... 
A csodának nincs folytatása! 
Az embernek nincs Messiása...! 
 

Hangos a csend: tizenkét szív verése 
a fügefák alatt. - A tömeg elhaladt. 
- Ti is el akartok menni? 
(Igen, ezt meg kellett kérdezni!) 
... a lábnyomok, mindenhol, mennyi, 
a Vele járt mérföldek hossza 
a kérdést viszi - és visszahozza: 
 

– Kihez mehetnénk? Nélküled? – 
Szorongásból nőtt rémület: 
- Mi egyedül már soha többé! 
Te magad vagy a ,,mindörökké"! 
 

Lukátsi Vilma 

Krisztusban nyertem 
 

Mi az az életemben, amit egyedül 
Krisztus által, Krisztusban kaphatok, 
nyerhetek el? 

Gyermekkorom óta kimondatlanul 
is nagyon vágytam arra, hogy olyan 
személyekhez tartozzam, akinek min-
dig van idejük rám, akik nem hagynak 
el, kiszámíthatóak, törődnek velem, 

ismernek engem, elmondhatok nekik mindent, meghall-
gatnak és megvédenek. Fontos 
vagyok számukra és értékesnek 
tartanak. Kilenc évesen kimond-
va is megfogalmazták mindezt 
egy hatalmas királyról. A Menny 
Királya, a Teremtő Isten az, aki 
szeretné, ha örökké szeretetkap-
csolatban élnék vele. Ő kész a 
lányává fogadni engem. Nem 
volt kérdés a számomra, hogy 
igen, szeretném, ha Ő lenne az 
apám! Hallottam azt is, hogy a 
bűneim: a gonoszság és gyűlöl-
ködés a bátyámmal, családtagok-
kal, iskolatársakkal, elválaszta-
nak Istentől. Ő nem viselheti el, 
nem tűrheti el a bűnt a közelé-
ben. De jó, hogy nem itt van vé-
ge a történetnek! Isten annyira 
értékesnek tartott engem, hogy 
inkább végignézte, ahogy a Fiát 
megkorbácsolják és felszegezik a 
keresztfára, mintsem, hogy en-
gem hagyjon elveszni a bűneim-
ben. „Mert azt, aki nem ismert 
bűnt, bűnné tette értünk, hogy mi 
Isten igazsága legyünk őbenne.” 
(2Kor 5:21) Isten egészen ponto-
san tudta, hogy magamtól csak 
arra vagyok képes, hogy ismétel-
jem és egyre „profibban” köves-
sem el a bűneimet. Semmi más út 
nem létezik az Atyához, csakis a 
Krisztus helyettesítő áldozatába 
és feltámadásába vetett hit. Azért 
kizárólagosan Krisztus az egyet-
len megoldás, mert „… emberek-
hez hasonlóvá lett, és magatartá-
sában is embernek bizonyult; 
megalázta magát, és engedel-
meskedett mindhalálig, mégpedig 
a kereszthalálig.” (Fil 2:6-8) Az 
Atya szeretett gyermeke egye-
dül Krisztus által lehetek. 

Sokáig érhetetlen volt a szá-
momra, hogy Izrael népe a sok 

csoda után hogyan fordulhatott olyan hamar és olyan 
sokszor idegen istenek felé. Utólag nézve nálam is ha-
mar elmúlt a nagy öröm és hála, és halványodott a biz-
tonság és bizonyosság, hogy Valakihez tartozom. Szinte 
ugyanoda estem vissza újra és újra. Kerestem az érté-
kemet mindenben és mindenkiben. Igyekeztem jól telje-
síteni az iskolában, és ha az iskolatársaim elismerését 
nem is, de a tanárokét (a tekintély-személyekét) szinte 
mindig megkaptam. Komoly bátorítást és sok erőt kap-

tam a figyelmességükön és sze-
retetteljes szavaikon keresztül. 
16 éves voltam, amikor komo-
lyan odaszántam az életem az 
én Teremtőmnek, Megváltóm 
szolgálatára. Az osztálytársaim-
tól már széles szakadék válasz-
tott el, de a diósdi gyülekezet-
ben sem épültek szoros kölcsö-
nös kapcsolatok. Nem találtam 
önmagam, elveszettnek, érték-
telennek és magányosnak érez-
tem magam. Isten sosem enge-
dett el. A gyermekek közötti 
szolgálatban feltöltődhettem, 
értékesnek, hasznosnak érezhet-
tem magam. Tényleg valaho-
gyan egész közel vannak a 
gyermekek Istenhez. Ők egy-
szerűen már azért is szerettek, 
mert ott voltam közöttük. Hálás 
vagyok Verebesné Idáért, aki 
vitt magával és küldött a gyer-
mekek közé. Játszottam velük, 
feladatokat vittem nekik, majd 
tanítottam őket.  

Fájdalmas, hogy még ez sem 
volt elég, hogy szilárd énképem 
és önbecsülésem legyen Krisz-
tusban. Kerestem párkapcsolat-
ban és a munkámban, a fizeté-
semben, a megtakarításomban, 
a családban, a diósdi házunk-
ban. Ma már látom, hogy Isten-
nek a lelki épségem és növeke-
désem a legfontosabb. Megen-
gedte, hogy a barátommal kü-
lön irányba folytassuk az éle-
tünket, a könyvelőirodában 
felmondtak, a megtakarításomat 
szüneteltessem, a házunk az ár-
verezés felé haladt, a családdal 
nem tudtam közös nevezőre 
jutni az életvitelükkel, a terve-
inkkel kapcsolatban. Fokozato-
san minden, amiben bíztam, 
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amitől menedéket reméltem, eltűnt a lábam alól, a fe-
jem fölül és mellőlem. A sok bizonytalanságban nagyon 
komoly félelmeim voltak, először csak éjszaka, de ké-
sőbb már fényes nappal is. Rettegtem és szorongtam, 
hogy eljön-e a reggel, és ha igen, milyen háborúságot 
fog hozni. Ekkor új értelmet kezdett nyerni az a szó-
kapcsolat, hogy „egyedül Krisztus”. Corrie ten Boom 
egyik könyvét olvastam, amiben a német koncentrációs 
táborban töltött éveiről, de még inkább arról írt, hogy 
minden körülmények között az ő Megváltójában bízott. 
Valami ilyesmibe nyertem bepillantást. Bár nem volt 
közvetlen veszélyben az életem, az én agyamban min-
den veszély valóságos volt. Úgy éreztem, hogy Isten 
belekényszerített a növekedésbe. Egyetlen név és egyet-
len ígéret volt, ami békességet és nyugalmat hozott az 
életembe. Krisztus neve és az Ő ígérete: „… ímé, én ti 
veletek vagyok minden napon a világ végezetéig” (Mt 
28,20). A körülményeim lehetnek bármilyen biztonsá-
gosak, Isten nélkül elveszett vagyok, és élhetett Corrie a 
halál árnyékának völgyében, mégis bizonyos lehetett 
afelől, hogy igazán nem árthat neki senki sem. Krisztus 
szavai igazak: „Nektek, barátaimnak mondom: Ne félje-
tek azoktól, akik megölik a testet, de azután többé nem 
árthatnak. Megmondom nektek, kitől féljetek: attól fél-
jetek, akinek azonfelül, hogy megöl, arra is van hatal-
ma, hogy a gyehennára vessen. Bizony, mondom nék-
tek: Tőle féljetek.” (Lk 12:4-5) Minden körülmény el-
lenére és mellett egyedül Krisztusban van a bizton-
ságom. 

A közelmúltban ismertem fel egy komoly kísértést 
az életemben. Abban keresem az értékemet, hogy szol-

gálok. Már ez is elég komoly céltévesztés, de még ront-
hatok rajta, azzal, hogy gőgös vagyok, és mások életé-
ben is azt próbálom számon kérni, amit én teszek. A 
személyem értékes Isten számára akkor is, ha nem szol-
gálok. Az én értékem annyi, amennyit adott értem az 
Atya, és amennyit fizetett értem a Fiú: „tudván, hogy 
nem veszendő dolgokon, ezüstön vagy aranyon váltatta-
tok meg atyáitoktól örökölt hiábavaló életmódotokból, 
hanem drága véren, a hibátlan és szeplőtelen Bárány-
nak, Krisztusnak a vérén.” (1Pt 1:18-19) 

Van, amikor figyelmeztetnem kell magam, hogy 
nemcsak az én értékem ennyi, hanem a testvéreimé is. 
Ugyanazt a drága árat fizette meg az Úr Jézus a többi 
hívőért is. Egyikünknek sem a szolgálatban, a cseleke-
detekben vagy a teljesítményben van az értékünk. Nem 
vagyok én különb senkinél sem. Mindannyiunknak 
egyformán egyedül Krisztusban van az értékünk. Ér-
tékelhetem és tisztelhetem magamat, ahogyan a testvé-
reimet is. Állandó feladat és kihívás ez az ige számom-
ra: „Semmit ne tegyetek önzésből, se hiú dicsőségvágy-
ból, hanem alázattal különbnek tartsátok egymást ma-
gatoknál.” (Fil 2,3) A Rm 14,3 is fontos figyelmeztetés 
és tanulnivaló számomra: „Aki eszik, ne vesse meg azt, 
aki nem eszik, aki pedig nem eszik, ne ítélje meg azt, aki 
eszik, hiszen az Isten befogadta őt.” Ezt a kegyelmet én 
elvárom másoktól, de szeretném én is megadni minden-
kinek. Munkálkodik az Úr Lelke bennem és 
mindannyiunkban. 

Magyar Bernadett 

 
 

Megnyerte a szívemet 
 

 

Sokszor megtapasztaltam ennek az igének a valósá-
gát és erejét: „Hívj segítségül engem a nyomorúság 
idején! Én megszabadítlak, és te dicsőítesz engem.” 
(Zsolt 50,15). Például amikor nagyon egyedül érez-
tem magam, vagy amikor a bűneim rám nehezedtek; 
amikor olyan óriási lelki gyötrelem tört rám, hogy 
majd belebolondultam, vagy amikor sírva kerestem 
a megoldást, mert nem tudtam, kinek van igaza. 

De említhetném azt is, amikor olyan felelősséget 
terheltek rám, amit nem tudtam egyedül elhordozni a munkahelyen, a 
családban, de még a gyülekezetben is. És a jó Isten segített! Mindig! 
Ezért nem tehetem meg azt, hogy ezek után elfordulok Tőle, hogy me-
gint csak akkor érdekel a személye, ha újra segítségre van szükségem! 
Nem tehetem meg! 

Ez egy belső feszültség; „Krisztus szeretete szorongat”! Én pedig 
engedelmességemmel tudom legjobban kifejezni a hálámat. És me-
gannyi tapasztalat után hiszem, hogy amit Ő mond, az a legjobb ne-
kem. Azt kell tennem, Őt kell követnem! Hiszem, hogy a jövő héten is 
bátran jöhetek hozzá, várja, hogy Vele legyek, és várja, hogy segíthes-
sen. „De ha nem tenné is...”, akkor is hálásnak kell lennem! Megnyer-
te a szívemet. 

Jenei Péter 

 

Megigazulás 
 

Nyomasztó tartozásaimat 
Valaki megfizette, 
adósságmentes fehér lapot 
adott nekem helyette; 
életem fájó emlékeit 
Valaki letakarta, 
nem látok többé semmi szégyent 
és foltot rajta! 
 
Odaállít majd maga elé 
megigazulva, tisztán, 
fehér ruhában… 
 
Kegyelemből. 
 
Így tűnődöm 
Isten szerelme titkán 
 

Lukátsi Vilma 
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AKTUÁLIS – LELKIPÁSZTORHÍVÁS KÖZBEN 
 

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

„Nem vetem a szemem hiábavaló dologra; a pártoskodók cselekedetét gyű-
lölöm: nincs köze hozzám. … Szemmel tartom a föld hűségeseit, hogy mel-
lettem lakozzanak; a tökéletesség útjában járó, az szolgál engem.”(Zsolt 101:3,6) 

 

„Mert a test szerint valók a test dolgaira gondolnak; a Lélek szerint valók 
pedig a Lélek dolgaira. Mert a testnek gondolata halál; a Lélek gondolata 
pedig élet és békesség.” (Rm 8,5) 
 
 
 

Vagy megteszi a gyülekezet, vagy meghal 
 
Ezeket a gyülekezeteket „sürgetendő gyülekezeteknek” hívom. Az idő a lényeg. Ha a változások nem történ-
nek meg minél hamarabb, ezek a gyülekezetek meghalnak, és egyre gyorsabban.  
 
Melyek azok a fontos változtatások, amelyeket a gyüle-
kezetek meg kell hogy hozzanak? Engedd meg, hogy 
tisztességesen figyelmeztesselek. Ezek közül egyik sem 
könnyű. Valóban csak Isten ereje által lehetségesek. 

Abba kell hagynunk a kulturális kereszténység 
halálának a gyászolását. 

Ilyen siránkozások nem vezetnek sehova. Könnyű nö-
vekedés egyszerűen nem realisztikus sok gyülekezet 
számára. Az emberek már nem járnak azért templomba, 
mert azt kell tenniük ahhoz, hogy a társadalom elfogad-
ja őket. A legrosszabb, amikor valaki azt mondja: "tud-
ják, hogy hol vagyunk, majd jönnek ők, ha szeretné-
nek". A keresztyénség küldetése arról szól, hogy me-
gyünk, nem arról, hogy „majd jönnek”. 

Abba kell hagyjuk azt a gondolkodást, miszerint 
a gyülekezet a kényelem és stabilitás helye. 

Bizonyára Isten igazsága soha nem változik, tehát ilyen 
szempontból tényleg kényelmet és stabilitást kapunk. 
De ne várd el a gyülekezetedtől azt, hogy ne változtassa 
meg a módszereit, elveit és ember-alkotta hagyománya-
it. Valóban meg kell tanulnunk kényelmetlenül érezni 
magunkat a világban, ha hatással szeretnénk lenni rá. A 
"soha nem így csináltuk" vagy "mi mindig így csinál-
tuk" mondatok halálnyilatkozatok. 

Fel kell hagynunk a feljogosult mentalitással. 

A gyülekezet nem egy country klub, ahol díjakat fizetsz 
juttatásokért és kiváltságokért. A gyülekezet evangéli-
umi előőrs, ahol neked az utolsónak kell lenned. Ne azt 
keresd, hogy úgy legyen a zene, a hőmérséklet, a prédi-
kációk hossza, ahogy te szeretnéd. Itt egy egyszerű 
irányelv: légy kész meghalni az evangéliumért. Ez az 
ellentéte a feljogosultsági mentalitásnak. 

 

El kell kezdenünk cselekedni. 

Legtöbbnek közülünk sokkal jobban tetszik az 
evangélizálás gondolata, mint tenni azt. Próbálj meg 
egy egyszerű imát, és kérd Istent, hogy adjon neked le-
hetőséget az örömhír terjesztésére. Talán meglepődsz 
majd azon, hogy hogyan tud téged felhasználni. 

Abba kell hagynunk a kis dolgokra való fókuszá-
lást. 

A sátán valószínűleg nagyon el van ragadtatva, amikor 
egy gyülekezet hat hónapon keresztül vitatkozik vala-
milyen belső szabályzat változtatásán. Az a hat hónap 
az evangélium hanyagolása.  

Abba kell hagynunk a belső ellenségeskedést. 

Ez a tragédia kapcsolódik a feljogosultsági mentalitás-
hoz. Ha nem úgy történnek a dolgok, ahogy mi elvár-
juk, akkor ellene megyünk a lelkipásztornak, munkatár-
saknak vagy más gyülekezeti tagnak, akinek más meg-
látásai vannak. Ne hagyjuk, hogy az ellenségeskedők 
vagy az örökös kritizálók kontrollálják a gyülekezetet. 
Ne támadjuk a saját testvéreinket. 

Imaházakká kell válnunk. 

Túl elfoglaltak vagyunk, de nem az Isten dolgait végez-
zük. A gyülekezetek kihalásának tempója fel fog gyor-
sulni, hacsak a mi gyülekezetünk nem iktat be súlyos 
változásokat. Az igény sürgős. Jól figyeljetek gyüleke-
zeti vezetők és tagok! Legtöbb gyülekezetnek a válasz-
tás egyszerű: változz, vagy halj meg! 

Az idő fogy, kérlek hát, az evangélium kedvéért, 
mondj le a kényelmedről, és változtass Isten ereje által! 

 
Forrás: http://www.nicelife.hu/cikkek/bizodalom/ 

megteszigyulekezet.php 
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Szavak tömlöcében 
 

Mindannyian a szavak tömlöcében 
szorongunk sokszor ellenségesen, 
s nem méri fel a józan értelem, 
hogy minden szó rögtönzött jelzés éppen 
 

egy állandóbb valóságról, mely mindig 
szebb, gazdagabb, mint bármelyik szavunk. 
Mi is mindnyájan másfélék vagyunk, 
mint rólunk szóló szavak nyomán hírlik. 
 

Törődjünk többet embertársainkkal, 
hosszan hallgatva: melyik, miről, mit vall, 
s engedjük, hogy változzék véleményünk, 
 

feledve sok előítéletet! 
Közben talán kisebbé lesz az ÉN-ünk, 
de nagyobbá az örök szeretet! 

Balog Miklós 

Egy Lélek által 
 

„… senki sem mondhatja Jézus Úr, csakis a Szentlélek által.” (1Kor 12,3/b) 
 

Csak egy ajtó van, amelyen be lehet lépni az Isten országá-
ba: maga Jézus Krisztus. A Szentlélek által vallhatjuk meg 
őt Urunknak, és általa épülünk be az egy testbe, a gyüleke-
zetbe is. Istent keresőkből tagok leszünk. Elsősorban Krisz-
tus tagjaivá válunk, aminek lesz látható következménye: a 
helyi gyülekezet életének is aktív és szolgáló részévé akar 
formálni a Lélek. Ez azt jelenti, hogy innentől nem lehet 
számunkra „színház” a gyülekezet, ahol a nézőtéren ülünk, 
és várjuk, hogy kielégítsék az igényeinket, és ha tetszett, le-
het, hogy többet fogunk adni a perselybe. Nem lehetünk kí-
vülálló megmondó emberek, akik bátran hangoztatják igaz-
ságukat (véleményüket), de a felelősséget és a munka terhét 
elkerülik. Az egy Lélek egy testbe merített be mindegyikün-
ket. Nincs több Lélek, és nincs több Krisztus-test sem. 

A test valamennyi tagja fontos, mert így alkotta meg a 
Mindenható. Neked is megvan a szolgálati helyed a gyüle-
kezetben, akkor is, ha még nem végzed azt teljes odaszánás-
sal. Másokat, akár csak a családod tagjait beszeretni Isten 
népe közé, az egyik első és mindenkire érvényes mennyei 
elhívásod. A Lélek nem egyszerűen használni szeretne, mint 
egy szerszámot, hanem betölteni és veled együtt élni. 

Paróczi Zsolt – Napi áhítat június 8. 
 
 

Igazságra szomjazók 
 

„Boldogok, akik éheznek és szomjaznak az igazságra, mert ők megelégíttetnek.” (Mt 5,6) 
 

Akik jó programokra vágynak az istentiszteleten, könnyed felüdülésre az igehirdetés alatt, érdekes sztorikra biblia-
olvasás közben, természetfeletti történésekre imádságaik kapcsán, gyakran válnak csalódott emberekké, akik egyik 
egyházból a másikba lépve, gyülekezetek közt ingázva, lélekcsiklandó programokat hajkurászva válnak boldogta-
lan, Istenre ráunt (ex)hívőkké. Számukra nincs megelégedés. Isten nem készített. Ő nem az embert szolgálja ki. Ő 
önmagát adja. Aki rá kíváncsi, és nem a saját vágyaira, az rálép a boldogság útjára. Aki őt keresi igeolvasása, áhíta-
ta, imádsága közben, és nem önmaga körül forog, az megtanul járni a boldogság útján. Aki az igehirdető személyén 
és stílusán túl meghallja magát az Igét, mert arra éhezik és szomjazik, az megismeri a megelégedettséget. Az fölis-
meri a vezettetést. Abban fölfakad a hála és istendicséret minden külső rásegítés nélkül. Akörül feloszlik az elége-
detlenség rossz szagú füstölgése. Ez a fajta boldogság nem csak úgy adatik. Nekünk magunknak kell előkészíte-
nünk a helyét szívünkben, amit Isten betölt ígérete szerint. 

Szommer Hajnalka – Napi áhítat június 28. 
 
 

Szeretet – a nyerő stratégia 
 

„Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből.” (Mt 22,37) 
 

Egyszer Krisztust megkérdezték bírálói: „Mester, melyik a nagy parancsolat a törvényben?” Válasza ma is idősze-
rű mind a vezetőknek, mind a követőknek. Vonatkozik azokra, akik a padokban ülnek, és azokra is, akik a szószé-
ken állnak: „Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből. Ez az első és nagy 
parancsolat” (Mt 22,37-38) 

Vezetőként ügyelj arra, nehogy bárkiben is kérdés maradjon, hogy kicsoda Isten – és ki nem. Tudniillik: hogy 
nem te vagy! Isten azt mondta: „Ne legyen más istened rajtam kívül!” (2Móz 20,3) Ez fontos, mert sohasem vagy 
nagyobb veszélyben, mint akkor, ha az emberek elkezdenek dicsőíteni. Igen, meg kell tanítanunk az embereknek, 
hogy tiszteljék, becsüljék és jutalmazzák a jó vezetést, de a krisztusi vezető nem támogatja a tömjénezést, és kerüli 
a reflektorfényt. 

Bemerítő János azért volt olyan sikeres igehirdető, mert amikor befejezte a prédikációját, hallgatósága Jézushoz 
sereglett. Krisztus később azt mondta róla, hogy jól végezte a munkáját. János nyilvánvalóan egyetértett, mert azt 
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mondta: „Neki növekednie kell, nekem pedig kisebbé lennem.” (Jn 3,30) Ézsaiás azt írta: „Uzzijjá király halála 
évében láttam az Urat, magasra emelt trónon ülve.” (Ézs 6,1) A királynak meg kellett halnia, mielőtt Ézsaiás meg-
látta volna az Urat. Ha egy vezetőre nem hat többé a taps és a dicséret, ha meghal az egójának, csak akkor dicsőíti 
vezetésével Istent. Az Istentől elhívott vezető annak örül, ha egyedül Krisztus magasztaltatik, és mosolyogva 
mondja: „Köszönöm, Uram, ezt pontosan így akartad.” 

Mai ige június 11. 
 

A GYERMEKNAP MARGÓJÁRA 
 

„Az ő cselekedeteiből ismerteti meg magát még a gyermek is,  
ha tiszta-é, és ha igaz-é az ő cselekedete.” (Péld 20,11) 

 
 

Az agyonkímélt gyermekek korát éljük 
 

Kényes mondat. Már-már „bicskanyitogatóan” hathat egyeseknek a fenti kijelentés. Pedig igaz. Sajnos. 
Hogy mi vezetett ide, mi a következménye, és hol lehet a megoldás, most megpróbálom kibogozni. 
 

Gyakorló szülő vagyok. Aki szintén hajlamos elbukni, 
majd felállni, majd ismét néha elhasalni egy-egy neve-
lési helyzet megélésekor, de hiszem, hogy a lényeg a 
küzdelem és az, hogy ne legyek rest. Na, de ne rohan-
junk ennyire előre. Kezdem inkább összerendezni a 
gondolataimat arról, hogy miért lá-
tom a körülöttem lévő szülők jelen-
tős részén, hogy nagy bajban vannak 
(néha ezt magam is érzem). Ennek 
ellenére általában elég optimistán ál-
lok a dolgokhoz, és nem szokásom a 
túlzott dramatizálás sem. Mégis azt 
érzem, hogy a mai modern gyerek-
nevelés (ha egyáltalán tudatosan lé-
tezik ilyen a szülők fejében) nem jó 
irányba halad... 

Attól félek, hogy ha rövidesen 
nem kezdünk el változtatni, akkor a 
ránk bízott gyerekekből türelmetlen, önző felnőttek 
lesznek. És ez nem az ő hibájuk – nagyon is a miénk! 
Problémák – ahogy én látom őket: 
A „szegény kisfiam/kislányom” faktor 
Sajnáljuk a gyerekeinket. Rendszeresen. Szegénynek fel 
kell kelnie, szegénynek iskolában kell sínylődnie, sze-
génynek tanulnia kell, szegénynek házi feladata van, 
szegénynek unalmas tárgyai vannak, szegény leterhelt 
és szegénynek nem mókából és kacagásból áll a teljes 
élete. Először is javasolnám, hogy amennyiben a gyerek 
ép és egészséges, kezdjünk el felhagyni az állandó saj-
nálatával és megkímélésével, mert az élettől nem 
gombnyomásra fogja megkapni a dolgokat. Sőt! Ahogy 
az iskolarendszerbe bekerül, a gyereknek nyilván el kell 
kezdenie belenőni abba a világba, amiben felnőttként 
majd évtizedeken át helyt kell állnia (ha elvégzem a 
munkám, megbecsülnek és megkapom a fizetésem, ha 
nem, hát kirúgnak előbb-utóbb). 

A szülőnek nem az a dolga, hogy ellensúlyozza az 
iskola „kemény-rideg”, teljesítményen alapuló rendsze-
rét (ugye, ha kisfiam figyelt az órán és megtanulta a 

leckét, akkor jó esetben jó jegyet kap, ha konkréten nem 
érdekelte, hogy mi folyik az órán körülötte és nem ta-
nult, hát nem kap jó jegyet), és mint ellenpólus kímélje 
a gyereket otthon minden elvégzendő feladattól, és 
egyszemélyben szórakoztató centrumként üzemeltesse a 

családi életet, ami persze a gyerek 
körül forog: „ofkorsz”. 

Szóval, amit itt sugallni szeret-
nék, hagyjunk fel azzal, hogy fel-
mentjük a gyereket. Nem kell, és 
szerintem nem is szabad. Ha meg-
értetjük vele, hogy neki mi a dolga 
a hétköznapokon, és azt ő igyek-
szik elvégezni, akkor jöhet a jól 
megérdemelt móka és kacagás. De 
csak akkor! (Nem világmegváltás: 
iskolába járni és megtanulni, amit 
meg kell, mi is tudtuk ezt csinálni 

anno, akkor a saját gyerekünk miért ne lenne rá képes?) 
És itt jön be a második hibafaktor: kedves anyu és 
apu, legyetek következetesek! 
Igen, olyan könnyű mondani. Tudom, néha pokoli ne-
héz, de nemcsak a szülői szív engedékenysége miatt, 
hanem (és itt van a kutya elásva) a következetesség 
(vagy nevezhetjük akár igazságos szigornak is) kitartó 
embert kíván. Tehát például két app nyomkodása köz-
ben, amikor a gyerek bepróbálkozik valamivel, és a mi 
figyelmünk inkább a messenger csevejnél marad, nem 
megy a dolog. A következetes nevelés teljes figyelmet és 
nem rest szülőt kíván. Ez van, ilyen pofonegyszerű és 
egyben nagyon nehéz. Az pedig szerintem nem is kér-
dés, hogy a következetesség igenis kell a gyereknek, 
mert a határok lefektetése biztonságérzetet ad a fiatal 
kis lelküknek, hogy tudják merre és meddig lehet el-
menni, hogy nem a gyerek felelősségére bízzuk, hogy 
kapásból tudja mi a jó és mi nem. Ha nem vagyunk kö-
vetkezetesek, akkor magára hagyjuk a gyereket, és ké-
sőbb hiába kérjük számon rajta, hogy miért nem csele-
kedtél helyesen. 
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Alacsonyan rezgő léc 
Avagy alacsonyak az elvárásaink gyerekeinkkel szem-
ben. Miért mondom? Mert ez így van. Hogy mi miatt? 
Talán túlterheltek vagyunk, talán nincs türelmünk, de az 
biztos, hogy a neveletlen gyerek pont ezt tükrözi. Ami-
kor a gyerek rosszul viselkedik (otthon vagy éppen plé-
num előtt), és elintézzük egy laza vállrándítással mond-
ván, hát gyerek és a gyerekek ilyenek. Nos, a rossz hír 
az: nem, nem ilyenek. A gyerekek sokkal többre képe-
sek, mint ahogy azt a szülők általában elvárják tőlük, s 
ez éppúgy érvényes az elvárt viselkedésre, az idősek 
tiszteletére, a házimunkára, a nagylelkűségre vagy az 
önkontrollra. Az egyetlen, amiért nem viselkednek il-
lendően, az az, hogy nem mutatták meg nekik, miként 
kell azt csinálni! Ez ilyen egyszerű. Rakd magasabbra a 
lécet, és a gyermek felnő a feladathoz. 
A gyerekem „tökéletes” faktor 
Régebben a társadalom családon kívüli résztvevői, mint 
például a boltos, a buszvezető, a tanár vagy az újságárus 
néha rászólt a gyerekre, ha az valamit illetlenül csinált 
(pl. rumlit a boltban, vagy ro-
hangált a buszon). Lett belőle 
balhé? Nem, mert anya/apa 
tudta, hogy segítenek neki, és 
a gyerek érdekében figyel-
nek/figyelmeztetnek. Ma vi-
szont a mi szent és sérthetet-
len csemeténk tökéletes. Mert 
annak akarjuk látni, és ezt 
persze erősítjük is benne. Nos, 
nem az. Egyáltalán nem töké-
letes (de ettől még értékes). 
Sajnos minél inkább erősítjük 
benne a tökéletesség és különlegesség faktort (általában 
érdemtelenül), annál inkább – a benne lakozó nagyszerű 
személyiség helyett – egy majmocskát nevelünk belőle, 
akit a környezet bizony annak lát ami: egy elkényezte-
tett, kellemetlen kölöknek. A másik, a „csak nekem van 
jogom a gyerekemre rászólni magatartás” sem kifizető-
dő. Ha igazságos a kritika csemeténkkel szemben, fo-
gadjuk, és a gyerekkel is fogadtassuk el. Így felnőtt ko-
rában, ha építő kritika éri, a sértődékeny, mindent job-
ban tudó ember helyett, igazi csapatjátékos is válhat 
még belőle. 
Jajj, csak nehogy hisztizni kezdjen – a félelem faktor 
Hát, kérem, miért ne? Hadd hisztizzen, ha nem úgy tör-
ténik valami, ahogy ő akarja. Boruljon ki. És akkor mi 
van? Nem kell megkímélni és a kedvére tenni minden-
ben, mert azt hisszük, hogy így megóvhatjuk a békés 
közeget. Nem lehet, nem szabad félni a gyerektől. Meg 
kell hogy tanulja a nem szó jelentését is, higgyétek el, a 
legjobb, ha ez még gyerekkorban megtörténik. Tipikus 

nálunk, amikor a nagyi kérdezi, hogy mit csináljon 
imádott unokájának ebédre. A gyerek kinyögi (nagy 
nehezen, szinte szívességet téve ezzel), az amúgy isteni 
fogás (vagy gyakran fogások) elkészülnek, és amikor az 
asztalon a gyerekem előtt hever, kitalálja, hogy mégse 
ez kell neki. A nagyi már ugrana, de nekem „kinyílik a 
bicska” a zsebemben, és felülírom a helyzetet: ezt kér-
ted gyerek, ezt kaptad, ezt kell megenned. Pont! Pici 
hisztipiszti, de nem enyhülök, a végén még ízlik is neki. 
Szóval ne félj a gyerekedtől. És ne vállalj pluszmunkát 
csak azért, hogy a gyerek kedvében járj - s ami még 
fontosabb, gondolj arra, mit tanítasz neki azzal, hogy a 
kénye-kedve szerint ugrálsz a hisztijétől való félelmed-
ben. 

Ahogy azt az elején már említettem, tartok attól, 
hogy „agyonkíméljük” a gyerekeinket és túlmisztifikál-
juk az „óvjuk a széltől is” jelenségét. Ugyanakkor 
gyakran az is megesik, hogy egyszerűen nem neveljük 
őket, mert mi magunk vagyunk túlterhelve. Szóval a 
végletek között csapongunk, de nincs kitartó koncepci-

ónk, és ami a legfontosabb: 
nincs valós figyelem a gye-
rek felé, és gyakran a szülők 
egymás iránt sem tanúsítanak 
kellő odafigyelést. Mindezek 
olyan felnőtteket teremtenek 
majd, akikre – ha idegenként 
ismernénk meg őket – azt 
mondanánk, hogy önző, ér-
zéketlen, egocentrikus és tü-
relmetlen. Persze nagy ívben 
elkerülnénk az ilyen fazont, 
ugye? Akkor a saját utó-

dunkból miért nevelnénk ilyet? Miért gondoljuk azt, 
hogy a problémás helyzetektől való megkímélés segít a 
gyereknek? Miért lenne jobb huszonéves felnőttként 
szembesülni azzal a problémával vagy konfliktussal 
először, amit már tinikorban az ember megugorhatott 
volna? Miért hisszük, hogy a „szegény gyerek” felada-
toktól, helyzetektől való megkímélése majd boldog fel-
nőttet eredményez? Mikor kezdtük el azt gondolni, 
hogy tökéletes csemeténknek mindig mindenből a leg-
jobb jár, feltétel nélkül? És miért gondoljuk, hogy telje-
sítmény nélkül a gyerekünk majd sikeres lehet? 
Ezért kérlek: merj többet elvárni! Merj nagyobbat 
kérni! Valós legyen a figyelmed, és vedd észre, ha 
őszinte veled, ahogyan azt is, amikor visszaél egy 
helyzettel! Oszd meg a gyerekeddel a küzdelmeidet! 
Adj kevesebbet, hogy amit kap, mindig megbecsülje! 
Hagyd küzdeni a gyerekedet! 

 

Forrás: http://pozitivnap.hu/eletmod/az-agyonkimelt-
gyermekek-korat-eljuk 

 
 

„Neveld a gyermeket a neki megfelelő módon, még ha megöregszik, akkor sem tér el attól.” (Péld 22,6)  

„Jobb a nyílt feddés a titkolt szeretetnél. (Péld 27,5), 
„Hiszen nem a gyermekek gyűjtenek kincset a szülőknek, hanem a szülők a gyermekeknek.” (2Kor 12,14/b) 
 

http://pozitivnap.hu/eletmod
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Csináld, amíg nem késő 
 

„Aki kíméli botját, gyűlöli a fiát, de aki szereti, idejében megfenyíti.” (Péld 13,24) 
 

Ha időben metsszük a fát, jó és sok gyümölcsre számíthatunk. Ha időben műveljük a földet, reménységgel várhat-
juk az aratást is. Ilyen gyermekeink nevelése is, amit ha elmulasztunk, mert sajnáljuk őket vagy megesik rajtuk a 
szívünk, pont abban akadályozzuk meg őket, hogy idővel sok és jó gyümölcsöt teremjen az életük. 

Nem szeretet, hanem kegyetlen felelőtlenség gyermekeinkre hagyni, hogy határok nélkül nőjenek bele az életbe. 
A fenyítéssel tanítjuk őket arra, hogy tetteiknek következményei vannak, amelyekért nekik kell vállalniuk a felelős-
séget. A mulasztásuk, engedetlenségük, lustaságuk árát valakinek meg kell fizetnie. Elvadult és elsatnyult, torz éle-
tű emberek milliói okoznak fájdalmat maguknak, gyermekeiknek, házastársuknak, szüleiknek, mert nem voltak fe-
gyelmezve, vagy nem fogadták meg az intést. Elkényeztetett és önimádó társadalmunk a kárhozat felé vezető úton 
saját boldogságáért mindenre képes, mert nem érzi, nem tudja, nem hiszi, nem szólt neki senki, vagy nem vette 
komolyan, hogy amit vet, azt egyszer le fogja aratni. Ideje, amíg nem késő, minden eszközt bevetni annak érdeké-
ben, hogy Isten bölcs embereit neveljük fel családunkban. Ha pedig ezt elmulasztottuk valamikor, könyörgéseink-
ben még mindig zörgethetjük a menny kapuját Istenünk minden emberi ellenállást, büszkeséget és minden ördögi 
befolyást legyőző kegyelméért. 

Nagy-Kasza Dániel – Napi áhítat május 31. 
 

TALLÓZÓ 
 

A keresztény férfi 10 típusa, akihez nem kellene hozzámenned 
 
Az alábbi cikk a Charisma magazinban jelent meg 2014. február 12-én, és jól rávilágít azokra a tényekre, melyeket 
jó, ha figyelembe veszel még házasságkötés előtt. A szerző J. Lee Grady, aki szerkesztő volt a Charisma magazinnál 
valamint a Mordecai projekt igazgatója. 
 

Mikor társat választasz, ne légy türelmetlen. Istennek 
van egy megfelelő számodra. 
A feleségem és én négy lányt neveltünk fel – anélkül 
hogy fegyvert tartottunk volna a házunkban – és há-
rom már közülük házas. Szeretjük a vőinket és nyil-
vánvaló, hogy Isten kiválasztott bennünket arra, hogy 
a lányaink vérmérsékletének és személyiségének 
megfelelő társat találjunk. 

Én mindig is hittem, hogy Isten benne van a társke-
resésben. Ha meg tudta tenni a lányaimnak, számodra is 
megteszi. Közelről ismerek néhány egyedülálló hölgyet, 
akik nagyon-nagyon szeretnének egy megfelelő társat 
találni. Néha elmondják, hogy a felhozatal nagyon so-
vány a gyülekezetükben, ezért megkockáztatják, hogy 
belépjenek az online társkeresők világába. Mások saj-
nálkozva emelik fel a kezüket, és csodálkoznak, ha a 
tűrhető keresztény srácok eltűnnek. Így meglepődnek, 
mikor lejjebb kell vinni az elvárásaikat azért, hogy ta-
láljanak egy társat.  

Az én tanácsom a következő: ne érd be kevesebbel, 
mint Isten legjobbjával. Manapság túl sok keresztény 
nő megelégedik egy Izmaellel, így a türelmetlenségük 
belekényszeríti őket egy boldogtalan házasságba. Kér-
lek, fogadd meg az én atyai tanácsomat:  

Sokkal jobban jársz, ha egyedül vagy, mintha egy 
hamis férfival! Összegyűjtöttem neked a 10 legfonto-
sabb férfitípust, akit el kellene kerülnöd, amikor férjet 
keresel: 
1. A hitetlen 
Kérlek, írd le a második Korinthusi levél 6:14 versét 
egy post-it-re, és ragaszd fel a munkahelyeden a moni-

torra. „Ne legyetek hitetlenekkel felemás igában; mert 
mi szövetsége van igazságnak és hamisságnak? vagy 
mi közössége a világosságnak a sötétséggel?” Ez nem 
egy lejárt vallásos szabály. Ez ma is Isten szava a szá-
modra. 
Ne engedj egy férfi vonzó külsejének, vonzerejének 
vagy anyagi helyzetének (vagy a hajlandóságnak, hogy 
majd veled fog gyülekezetbe járni), hogy kompromisz-
szumot köss azzal, amit úgy is tudsz: egy 
„evangélizációs randevú” sohasem bölcs stratégia. Ha a 
jelölted nem újjászületett keresztény, húzd ki a listádról. 
Ő nem nyerő a számodra. Én még nem találkoztam 
olyan keresztény nővel, aki ne sajnálta volna, hogy 
hozzáment egy hitetlen férfihez.  
2. A hazudozó 
Ha rájössz, hogy a férfi, akivel találkozgatsz, hazudott a 
múltjáról vagy előtted mindig homályban tartja a lépé-
seit vagy titkait, menekülj el a legközelebbi kijáraton. A 
házasságnak a bizalmon kell alapulnia. Ha ő nem tud 
szavahihető lenni, szakíts most, mielőtt rászed téged 
egy még nagyobb csalással.  
3. A playboy 
Bárcsak azt mondhatnám, ha találkozol egy helyes fiú-
val a gyülekezetben, feltételezheted, hogy szexuálisan 
tiszta élete van. Sajnos ma nem ez a helyzet. Szörnyű 
történeteket hallottam egyedülálló férfiakról, akik va-
sárnap a gyülekezeti dicséretben szolgáltak, de a hét 
többi napján úgy éltek, mint Casanova. Ha hozzámész 
egy olyanhoz, aki szexuális kalandokba bocsátkozik az 
esküvőd előtt, biztos lehetsz abban, hogy utána is ezt 
fogja tenni.  

http://keresztenycsalad.blog.hu/2014/06/06/a_kereszteny_ferfi_10_tipusa_akihez_nem_kellene_hozzamenned
http://www.charismamag.com/blogs/fire-in-my-bones/19757-10-men-christian-women-should-never-marry
http://themordecaiproject.org/
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4. A felelőtlen 
Nagyon sok szilárd keresztény férfi van, aki korábban 
megtapasztalt egy tönkrement házasságot. Mióta elvál-
tak, megtapasztalták a Szentszellem helyreállítását és 
újra akarnak házasodni. A második házasság nagyon 
boldog lehet. De ha azt látod, hogy a kiszemelt vőlegé-
nyed nem gondoskodik az előző házasságában született 
gyermekeiről, egy óriási hiányosságot ismerhettél fel. 
Bármely férfi, aki nem hajlandó fizetni a múltbeli hibá-
iért vagy támogatni a gyermekeit az előző házasságá-
ból, nem fog felelősen viszonyulni hozzád sem.  
5. A függő 
Az a gyülekezetbe járó férfi, akinek alkohol vagy drog-
függősége van, megtanulta elrejteni a problémáit, de 
neked nem kell várnod a nászutadig, amikor rájössz, 
hogy igazából ő egy tintás. Soha ne menj olyanhoz hoz-
zá, aki visszautasítja, hogy segítséget kérjen a függősé-
ge miatt. Ragaszkodj hozzá, hogy szakmai segítséget 
kapjon és állj tovább. Ne kerülj egy kölcsönösen függő 
kapcsolatba, ahol a szenvedélybeteg férfi azt kéri, te 
maradj józan. Így nem tudod őt meggyógyítani.  
6. A leégett 
Ismerek valakit, aki miután megházasodott, rájött, hogy 
a férje nem is tervezte, hogy állandó munkát találjon. 
Viszont kidolgozott egy kiváló stratégiát: ő otthon ma-
rad és egész nap számítógépen játszik, mialatt a képzett 
felesége dolgozik és minden számlát kifizet. Pál apostol 
azt mondta a thesszalonikabelieknek: „Ha valaki nem 
akar dolgozni, ne is egyék” (2Thessz 3,10). Ugyanez a 
szabály érvényes itt is: Ha egy férfi nem hajlandó dol-
gozni, ne számítson arra, hogy hozzámégy. 
7. A nárcisztikus 
Őszintén remélem hogy olyan fiút találsz, aki jóképű. 
De légy óvatos: Ha a kiválasztottad hat órát tölt el egy 
nap az edzőteremben és rendszeresen közeli képeket 
posztol a facebook-on a bicepszéről, akkor van egy 
problémád. Ne szeress bele egy önimádó srácba. Lehet, 
hogy helyes, de egy férfi aki belehabarodott a saját kül-
sőjébe és saját szükségleteibe, sohasem lesz képes téged 

szentül szeretni, úgy, ahogy Krisztus az egyházat szereti 
(Ef 5:25). A férfi, aki mindig saját magát bámulja a tü-
körben, sosem fog rád figyelni.  
8. Az erőszakos 
Egy erőszakos hajlamú férfi képtelen uralkodni a harag-
ján, miután az elért egy bizonyos szintet. Ha a fiúnak, 
akivel találkozgatsz, könnyen eljár a keze feléd vagy 
másfelé, ne gondold, hogy meg tudod rendszabályozni a 
viselkedését. Neki komoly gondja van, és ha 
hozzámégy, akkor minden nap egy aknamezőn kell 
majd egyensúlyoznod, hogy egy újabb dühkitörést elke-
rülj. Dühös férfiak és sérült nők – verbálisan, és van, 
hogy fizikálisan. Keress egy férfit, aki szelíd. 
9. A gyerek férfi 
Tartsatok régimódinak, de én gyanakvó vagyok, ha egy 
srác 35 éves korában még mindig a szüleivel él. Ha még 
az anyukája meg is főz neki, takarít és vasal rá ebben a 
korban, biztos lehetsz benne, hogy legalábbis érzelmileg 
egy időcsapdába került. A bajért esedezel, ha azt gondo-
lod, hogy felesége tudsz lenni egy srácnak, aki még nem 
nőtt fel. Fordulj vissza, és barátodként bátorítalak, hogy 
inkább egy mentort találj, aki felnőttet farag belőle. 
10. A szuperszellemi 
Néhány keresztény férfi abban hisz, hogy a házasság a 
férfi felsőbbrendűségének a terepe. Esetleg fennkölt 
módon idézik a Szentírást, de a megtévesztő férfi fel-
sőbbség mögött mély bizonytalanság és gőg változik át 
szellemi bántalmazássá. Az 1Pt 3:7 arra utasítja a férfi-
akat, hogy kezeljék a feleségüket egyenlő félként. 

Ha a férfi, akivel randevúzol, lekezelően beszél hoz-
zád, lekicsinylő megjegyzéseket tesz a nőkről, vagy úgy 
tűnik, hogy leszólja a szellemi képességeidet, tűnj el 
most. Az ilyen nem a földön jár. Azok a nők, akik hoz-
zámennek egy szuperszellemihez, gyakran depresszióba 
esnek és az életük végül egy rémálommá válik. 

Ha te Istennek egy leánya vagy, ne pazarold az újjá-
születésből fakadó jogaidat azzal, hogy hozzámégy egy 
férfihez, aki nem érdemel meg téged. 

A legokosabb döntés az életben, ha vársz arra az 
emberre, aki átadta magát Jézusnak. 

 
 

A keresztény nő 8 típusa, akit nem kellene elvenned 
 

Istenfélő módon elgondolkodnál ezekről a személyiség tí-
pusokról, amikor feleség-jelöltet keresel? A múlt heti „A 
keresztény férfi tíz típusa, akihez nem kellene hozzámen-
ned” írásom vírusként terjedt a neten. Ezt a cikket több 
mint 1,2 millió ember osztotta meg, valószínűleg azért, 
mert a társválasztásban olyan sok egyedülálló férfi és nő 
igényel útmutatást. A visszajelzésekben nagyon sokan kér-
ték, hogy készítsek egy hasonló útmutatót azoknak a férfi-
aknak is, akik feleséget keresnek. Mivel mentorálok né-
hány fiatalembert, és az elmúlt években néhányat közülük 
láttam már sikeresen megházasodni, nem volt nehéz ösz-
szeállítani az alábbi listát. A tanítványaimnak mindig azt 
mondom, hogy az ilyen nőket kerüljék el. 

1. A hitetlen 
Az előző cikkemben már emlékeztettem a hölgyeket, 
hogy a Biblia teljesen világosan fogalmaz ebben a kér-
désben: A keresztények ne menjenek hozzá hitetlenek-
hez. A 2Kor 6,14 azt mondja: „Ne legyetek hitetlenek-
kel felemás igában; mert mi szövetsége van igazság-
nak és hamisságnak? vagy mi közössége a világosság-
nak a sötétséggel?” Ha nem nézzük a Krisztus követése 
mellett való döntést, a házasság az egyedüli legfonto-
sabb döntés, amit valaha meghozol. Ne rontsd el azzal, 
hogy kizárod a nyilvánvalót. Neked olyan feleségre van 
szükséged, aki jobban szereti Jézust még nálad is. A szel-
lemi érettséget tedd az első helyre a vágyaid listáján.  

http://keresztenycsalad.blog.hu/2014/06/13/a_kereszteny_no_8_tipusa_akihez_nem_kellene_hozzamenned
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2. Az anyagias 
Egy fiatal barátom egy gazdag családból származó lányt 
jegyzett el. Hónapokig spórolt, hogy vehessen egy gyű-
rűt, de amikor megkérte a lány kezét, akkor az vissza-
küldte az ékszerészhez, hogy vegyen egy nagyobb gyé-
mántot. Képes volt egy gyűrű miatt adósságokba haj-
szolni, mert az nem egyezett az elvárásaival. Egy Louis 
Vuitton életstílust akart a fiú Tesco-s pénztárcájából. A 
barátomnak felhívtam a figyelmét, óriási hibát követ el. 
Hacsak nem adósságban akarod élni a hátralévő életed, 
ne vegyél el egy olyan lányt, akinek a szemében dollárje-
lek vannak és a Gucci pénztárcájában nyolc hitelkártya. 
3. A díva 
Néhány macsó férfi szeret felvágni és úgy tenni, mintha 
a nők felett állna. A dívák ennek a rémálomnak a női 
verziói. Azt gondolják, hogy a világ körülöttük forog, 
és lazán megsértenek bárkit, aki nem ért velük egyet. 
Szavaik sértők és elszállt igényeik teljesíthetetlenek. 
Néhányan közülük végül vezetők lesznek a gyülekezet-
ben, de a szuperszellemi szövegüktől ne ájulj el. Az igazi 
vezetők alázatosak. Ha nem látod a Krisztusi alázatot a 
lánynál, akivel randevúzgatsz, hagyd ott és keress mást. 
4. A Delila 
Emlékszel Sámsonra? Isten emberfeletti erővel felkent-
je volt, de amikor egy csábító nő kikutatta a titkát, az 
erejét elvesztette, és részese lett a világ leghíresebb haj-
vágásának. Hasonlóan Delilához, a nő, aki nem adta át 
a szexualitását Istennek, megvakít a bájával, összetöri a 
szívedet, és elveszi rólad a kenetet. Ha a „keresztény 
nő” akivel találkozol a gyülekezetben, provokatívan öl-
tözködik, másokkal flörtöl, szexuális tartalmú üzenete-
ket küldözget a facebookon, vagy közli veled, hogy ne-
ki nem okoz gondot a házasság előtti szex, kerülj ki a 
hálójából, mielőtt csapdába ejtene.  
5. A veszekedő 
Mostanában mesélte egy fiatalember, hogy randizott 
egy lánnyal, akinek egy régebbi sérelem miatt komoly 
neheztelés volt a szívében. „Mielőtt megkértem, szól-
tam a mátkámnak, hogy ezt előbb rendeznie kell” – 
magyarázta. „Ha nem így tett volna, akkor mindent 
tönkretehetett volna, de így egy hatalmas áttörést értünk 
el, és már jegyesek vagyunk.” Ez a fiú felismerte, hogy 
a feloldatlan keserűség tönkreteheti a házasságot. A 
Példabeszédek 21:9 azt mondja: „Jobb a tető sarkán 
lakni, mint zsémbes asszonnyal együtt a házban.” Ha a 
lány, akivel találkozgatsz, nem tud megbocsátani, és for-

rong benne a düh, és elveszed, akkor az egész életetek egy 
ajtócsapkodás és végtelen dráma lesz, amit a harag tesz 
tönkre. 
6. Az irányító 
A házasság fele-fele arányban partnerségről szól, és az 
egyedüli mód, ahogy működni tud, ha mind a férj, mind 
a feleség kölcsönös engedelmességet gyakorol az 
Efézus 5:21 szerint. Csak néhány srác gondolja, hogy 
sikerre viheti a házasságát, ha diktátorként viselkedik, 
néhány nő pedig megpróbálja a döntéseket a számára 
megfelelő módon befolyásolni. Ezért is nagyon fontos a 
házasság előtti tanácsadás! Nem várhatod meg a házas-
ságkötésed utáni két hetet, hogy rájöjj, a feleséged nem 
bízik benned és totális befolyást akar. 
7. A mama kislánya 
Ha egy újdonsült feleség rendszeresen felhívja az anyu-
káját támogatásért és segítségért, az normális. De az 
nagyon nincs rendben, ha naponta ötször megbeszéli 
vele a házasságának minden részletét, beleértve a sze-
xualitást is. Ez hátborzongató. Még mindig találkozom 
olyan fiatalemberekkel, akiknek a felesége megengedi 
az anyjának (vagy az apjának) hogy totális kontrollban 
tartsa a házasságukat. Az 1Móz 2:24 azt mondja, hogy a 
férfi elhagyja a szüleit, és ragaszkodik a feleségéhez. A 
szülőknek a háttérben kellene maradniuk, amikor a gye-
rekek házasságáról van szó. Ha a barátnőd nem vágja el 
a szálakat, jobb, ha óvatos vagy. 
8. A függő 
A gyülekezetben manapság nagyon sok ember nem ta-
nítvány. Sokan közülük még mindig valamilyen függő-
ségtől szenvednek – alkohol, drog, felírt gyógyszerek 
vagy pornográfia –, mivel a szószékről egyik bűnnel 
sem konfrontálódunk vagy nem nyújtunk elég könyörü-
letes segítséget a szenvedőknek. Jézus teljesen meg tud-
ja szabadítani az embert ezektől a szokásoktól, de te 
akarsz várni a házasságkötésedig, hogy rájöjj, a feleséged 
egy alkoholista? Lehet, már nagyon szeretnél megháza-
sodni, de nem bölcs dolog addig felkötni a nyakkendőt, 
amíg a menyasszonyod problémája az arcára van írva. 

A feleségkeresésnél a legfontosabb szabály, amit 
kövess, a Példabeszédek 31:30-ban található: „Csalóka 
a báj, mulandó a szépség, de az Urat félő asszony di-
cséretre méltó.” A világ szerint a külső jegyek a fonto-
sak, de te azt nézd, mi van a szívben. 

Forrás: keresztenycsalad.blog.hu 

 
 

GYEREKSAROK 
 
 
 

 

Boldog születésnapot! 
Szeretettel köszöntjük a júliusi és augusztusi születésnaposokat! 

Egyed-Kiss András (júl. 20.), Zsigovics Dorina (júl. 21.), Olajos Júlia (júl. 27.), 
Baranyai Lea (júl. 29.), Szabó Márton (aug. 13.) 
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SZÜLETÉSNAPOSOK 
   

Szeretettel köszöntjük 
júliusban született 

testvéreinket! 
 

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

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

 
„Kegyelemből tartattatok meg, hit által, és ez 
nem tőletek van: Isten ajándéka ez.„(Ef 2,8) 
 

A hatalmas, szent Isten megajándékoz titeket az Ő szeretetéből. Az ajándék meglepetés, a mai nap is ajándék, ezért 
kell hálát adni minden napért. Nem minden ajándék érkezik szép csomagolásban, nem biztató, de ha kibontjátok, 
meglátjátok, hogy a lehető legjobb ajándékot kaptátok, ami az elején talán nehéznek látszott. Kegyelemből van az 
Úrtól való megbocsátás, a bűnöktől való szabadulás. Az Atya bátorítja gyermekeit, hogy éljenek a kegyelem aján-
dékával. A kegyelem sokkal több, mint amit el tudtok képzelni, mindez hit által nyerhető el. A hit mindent Istentől 
vár. Nyújtsátok ki mindkét üres kezeteket, várjátok és fogadjátok el az Úr ajándékát!  
 

Szeretettel 
köszöntjük 

augusztusban 
született 

testvéreinket! 
 

„Halld csak leány, nézd csak, hajtsd ide füledet! Feledd el népedet és 
atyád házát. Szépségedet a király kívánja, hiszen urad ő, hódolj hát néki! 

(Zsolt 45:11-12) 
 

Az Ige nem csak nőknek szól. Az egész gyülekezet a menyasszonyi gyü-
lekezet. Egyetlen férfi van: Jézus, a Vőlegény. Mit kell hallania a leány-
nak? Azt, amit az Úr mond. Minden mást el kell felejteni, ne vonja el a 
figyelmeteket más, ami eddig fontos volt, mert Valaki megkéri a kezete-
ket. 

Kérdezzétek meg magatoktól, hogy képesek vagytok-e mindent el-
hagyni az igazi Vőlegényért? Az Úr nem azt a szépséget keresi rajtatok, 
amit a világ. Esztert nagyon soká szépítették, hogy a király elé kerülhes-
sen. A ti készülődésetek is soká tart, hogy a Király elé mehessetek. Ha 
belenéztek az Ige tükrébe, meglátjátok, hol a hiba. A földi életben sok 
dolog történik, hogy Isten akaratában járva, méltó menyasszonyai legye-
tek az Ő Fiának!  

Lukács Edit 

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

 
 

Gyülekezeti alkalmak 
− Vasárnap: 

9,15 óra: imaóra 
10 óra: Istentisztelet 

Júliusban és augusztusban délu-
tánként nem lesz istentisztelet! 

− Csütörtök: 18,30 óra: Biblia-
óra 

− Péntek: 18 óra: Ifjúsági alka-
lom; havonta egyszer: Lelki 
Lift 

Minden hónap második vasárnap-
ján a délelőtti istentisztelet után 
Közösségi Vasárnap: kávé, tea, sü-
temény és lelkes testvéri beszélge-
tések. 
Minden hónap harmadik vasárnap-
ján a délutáni istentiszteletet a Ka-
maraerdei Idősek Otthonában tart-
juk. 

Betegeink 
Baranyai Jánosné 
Bányai Jozefa 

Bódi Lászlóné 
Egyed Ferencné 
Kovács Józsefné 
Pomázi Lászlóné 
Simon Lászlóné 

„Vegyétek fel mindezekhez a 
hit pajzsát, amellyel kiolthatjá-
tok a gonosznak minden tüzes 
nyilát. Vegyétek fel az üdvös-
ség sisakját is, és a Lélek 
kardját, amely Isten beszéde.” 

(Ef 6:16,17) 
 

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

Fotó: Zsigovics Géza 

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