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Himnusz a Szentlélekhez 
 

Ki hajdan ősvizek felett lebegtél 
a mindenség kavargó káoszán, 
Te látomás a próféták szemében, 
ajkán ítélet, szívén szent remény, 
dicsőség néked áldott Harmadik! 
 
Ki Megváltónk formáltad földi testté, 
hogy Benne leljünk égi életet, 
örök vonzásoddal Hozzá vezettél, 
Te adsz hitet nekem s növekedést. 
Megszentelő munkád magasztalom! 
 
Apostolok szívében lángoló tűz, 
és bűnbánatra hajtó hatalom vagy, 
eklézsiát teremt élő szívekből 
erőd, mely tartja népedet ma is. 
Ó, egység drága Lelke áldva légy! 
 
Mert Jézusunkban Istent láttatod meg, 
s imádni Őt, amint kell, megtanítsz, 
és elvezetsz Te minden igazságra, 
s bennünk maradsz ígéreted szerint, 
ó, dics neked, tanító bölcs Vezér! 
 
Hálám jeléül vedd szívem lakásul, 
legyen szolgálatodnak székhelye, 
hogy én is szolgáló lélek lehessek, 
Lényednek teste, áldott eszköze! 
 

Balog Miklós 
 

 
 

 

 
 

 

„Jeles” nap – Pünkösd 
 
„Sebesen zúgó szélnek zendülése” – egy olyan jel vagy jelenség, 
amely a Pünkösd napjának reggelén összecsődítette az egész vá-
rost. A zaj határozottan a város egy pontjáról jött, s az emberek 
szinte ellenállhatatlan vágyat éreztek, hogy megnézzék: mi is tör-
tént abban a bizonyos utcában… 

„Kettős tüzes nyelvek” – egy másik jel, ami mindenki előtt 
rejtve maradt, aki nem volt részese annak a különös imaalkalom-
nak, amely közben egyszer csak „valami lángnyelvek jelentek 
meg előttük, s aztán szétoszlottak és leszálltak mindegyikőjük-
re”… Vajon észrevették-e, és beleborzongott-e a lelkük, hogy 
egy olyan jelet kaptak, amit mindegyikük saját szemével láthatott 
– a másikon? És senki önmagán. Mindegyikük rácsodálkozhatott 
arra, milyen ragyogó a másik arca – de nem láthatta a sajátját. 
Mindegyikük érzékelhette a másik kiválasztottságát! 

„Mindnyájan megteltek Szentlélekkel, és különféle nyelveken 
kezdtek beszélni; úgy, ahogyan a Lélek adta nekik, hogy szólja-
nak” – egy olyan jel, ami korábban nem volt jellemző, nem volt 
része a vallásos kultúrának, nem volt felsorolva a prófétai megta-
pasztalások között sem. Ám most tapasztalták, hogy Isten Lelke 
elárasztja a teljes bensőjüket, hatalmába veszi a személyiségüket, 
még a nyelvüket is, amely pedig mindenki által köztudottan a 
legnehezebben uralható és megszelídíthető. 

Nem is tudtak bennmaradni a felházban, ahol összegyűlve vol-
tak. Kitódultak az utcára, magasztalva és dicsőítve az Istent, ám 
ekkorra már odarendelte a Mindenható a hallgatóságot is. Azokat, 
akiknek megtérésre volt szüksége. Azokat, akiknek tanúkra volt 
szüksége, akik elmondják nekik, mi is történt a Názáreti Jézussal, 
és ki is volt ez a Jézus valójában. 

SOLA GRATIA! 
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S ellenállhatatlanul hangzott a bizonyságtétel. Hogy lát-
szott-e rajtuk a „kettős tüzes nyelv” a bizonyságtétel 
közben, arról semmit nem ír a Biblia, ám hogy a szí-
vükben lobogó isteni láng perzselő tűzként gyújtotta fel 
a körülöttük állók szívében az Isten kegyelme utáni vá-
gyat, azt határozottan állíthatjuk. Úgy szólt a bizony-
ságtétel, az Isten felséges dolgainak világos hirdetése, 
hogy minden egyes jelenlévő megértette, mert megért-
hette. Szólt saját dialektusban és szólt a szív saját rit-
musában is. Nem lehetett kitérni előle még akkor sem, 
ha némelyek tréfával akarták elütni az érthetetlen hely-
zet nagyon is érthető üzenetét. 

Igaz, hogy egy idő után már csak Péter beszélt. Ám 
azok a szavak, amelyeket mondott, leleplező erővel bír-
tak. Ők, akik most nyerték el a Jézus által megígért Lé-
lek kiáradását, és azok, akik döbbent hallgatói és nézői 
voltak az eseményeknek, egyaránt megtapasztalták, 
hogy Jézus szavai a szó legszorosabb értelmében való-
ságosak: amikor eljön Ő, az igazság Lelke, megítéli a 
világot bűn, igazság és ítélet tekintetében. 

Az elkövetett bűn, az ítélet és az igazság nyilvánvaló 
volt. De ezen a reggelen valahogy a legkeserűbb pirula 
is bevehetőnek, sőt a gyógyulás egyedüli útjának tűnhe-
tett. Senkinek nem jutott eszébe elhallgattatni a szólót, s 
a keservesen leleplezett emberszívekből epedve tört föl 

a menekülés útját kereső kérdés: „Mit cselekedjünk, 
atyámfiai, férfiak???” 

Milyen különös, hogy ezen a jelekkel teljes napon 
egyszerre minden jel külön-külön és együtt is értelmet 
nyert. „Sebesen zúgó szél”, ami „nem tudod honnan jön 
és hova megy” – arról beszélt, hogy nem várhatott to-
vább az Isten. „Zendülés”, azaz hanghatás, amelyre 
összegyűltek az emberek. „Tüzes nyelvek” – a mennyei 
felhatalmazás jelei az Isten igéjének a hirdetésére. 
„Nyelveken szólás”, azaz más nyelvjárásokat, idegen 
nyelveket is szabatos grammatikával beszélő emberek - 
Isten lelke adta a kezükbe – illetve a szájukba – az ige-
hirdetés eszközét. Az írás teljes összefüggését értő, átlá-
tó és tökéletesen alkalmazó „tanulatlan” galileai halász 
is jel volt, akiben a jóeli prófécia öltött testet mindenki 
szeme láttára… 

Mindez azért történt, hogy ezen a napon emberek ez-
rei hallják és értsék: a Krisztus volt itt közöttünk. A 
Krisztus halt meg értünk. De Krisztus feltámadt. A 
Krisztus felvitetett a mennybe, és ott ül az Atya Isten 
jobbján. És most sem passzív: elküldte Lelkét, amely 
azonnal és kétség nélkül gyökeresen átformálta több tu-
cat ember életét, s rajtuk keresztül még százakét és ez-
rekét. Mert Ő él, jelen van és uralkodik! 

Kulcsár Tibor 
 

BIZONYSÁGTÉTEL  
 
Az 500 éves reformáció ünnepéhez kapcsolódva mostani lapszámunkban a SOLA GRATIA!, azaz 
EGYEDÜL KEGYELEMBŐL! tétel kerül sorra. Ehhez először egy 1950-es Joó Sándor prédikációból ol-
vashatunk részleteket, majd testvéri bizonyságtételek következnek. Ezekben olyan eseményről, érzésről 
vagy bármi másról írhattak a megszólítottak, amiről tudják, hogy nem azért kapták Istentől, mert megér-
demelték, kiérdemelték, hanem „csak úgy”, „annak ellenére, hogy.. ”; ingyen, nem kérve, könyörögve 
stb. kapták. Amikor átjárta őket a kegyelem. 
 
 

A kegyelem valóban kegyelem 
„És monda az Úr: Megteszem, hogy az én dicsőségem a te orcád előtt menjen el, és kiáltom előtted az Úr 
nevét: És könyörülök, a kin könyörülök, kegyelmezek, a kinek kegyelmezek.” (2Móz 33,19) 
 
Pár nappal ezelőtt olvastam a Bibliából a gazdag ifjú-
nak a történetét, és meglepett benne egy régen jól is-
mert részlet. A gazdag ifjú megszólítására, hogy „Jó 
mester, mi jót cselekedjem”, Jézus, kérdéssel felel: Mi-
ért mondasz engem jónak?” (Mt 19,16-17) És akkor 
egyszerre olyan zavarba jön a gazdag ifjú, hogy Jézus-
nak arra a kérdésére nem is felel. Hát igen: miért is 
mondja ő Jézust jónak? Talán maga sem tudja, csak úgy 
rászaladt a szája. Sokszor, amikor hallom az embereket, 
amint a „jó Istent” emlegetik, szeretném megkérdezni: 
Miért mondod jónak az Istent? Tényleg jó? Van neked 
valami boldog megdönthetetlen tapasztalatod arról, 
hogy Isten valóban jó, vagy csak olyan babonás féle-
lemből mondod, mint az elnyomott senki a zsarnok 
kényúrról, akinek ki van szolgáltatva és érzi, inkább jó 

lesz megadni minden hódolatot, csak valami baj ne tör-
ténjék? Bár nagyon sok olyan történt már az Ő akaratá-
ból, ami nem „jó”, de inkább rámondom arra is, hogy 
„jó”, csak még több bajt ne hozzon rám! A legtöbb em-
ber ajkán ezt jelenti a „jó Isten” kifejezés! 

És ugyanezt jelenti a „kegyelmes Isten” kifejezés is! 
Egy társaságban beszélgettek egyszer arról, hogy mit 
adott nékünk Isten a kegyelemben? Zavarba jöttek az 
emberek. Az ám! Mit is adott a kegyelemben? – gon-
dolták magukban. Míg végre abban állapodtak meg, 
hogy hát „mindent” adott. Igen, Isten „mindent” adott a 
kegyelemben! Ez a legbizonytalanabb válasz, mert ez 
annyira határozatlan, hogy alig több annál, mintha azt 
mondaná valaki becsületesen, őszintén, hogy semmit! 
Az egész Bibliában egyik leggyakrabban előforduló szó 
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a „kegyelem”. Próbáljuk meg most ezt a fogalmat konk-
retizálni, leszűkíteni, mert különben szétfolyik, és ami 
valóban „mindent” jelenthetne számunkra, „semmivé” 
válik! 

Mit jelent maga a szó? Az Ótestamentum eredeti 
nyelvén az a héber szó, ami magyarul kegyelmet jelent, 
a „lehajolni” igéből származik. A kegyelem tehát körül-
írva ilyen lehajlást jelent, a magasabban álló jóságát az 
alacsonyabbal szemben, az erősebb jóindulatát, kedves-
ségét a gyengébbel szemben, a nagyobbnak a kedvező 
jó tetszését a kisebbel 
szemben. Az újtesta-
mentumi szó, a görög 
„karisz” vagy a latin 
„gratia” kellemes, ke-
gyes magatartást jelent, 
olyanformán, hogy Is-
tennek mintegy tetszik 
az, hogy irgalmat gya-
korol, ajándékot ad, se-
gítséget nyújt. Ha tar-
talmilag nézzük a szó 
jelentését, azt találjuk, hogy a „kegyelem” Istennek az a 
magatartása, indulata, cselekedete, amivel nem tartozik 
senkinek, amit nem kénytelenségből, hanem szabad jó 
tetszéséből tesz, amit pusztán szeretetből gyakorol 
olyan valakivel szemben, aki azt a szeretetet vagy jó 
tetszést egyáltalán nem érdemelte meg, sőt annak az el-
lenkezőjét várhatná! … Nem tartozott az Úr Isten ennek 
az elveszett világnak Jézus Krisztussal. Az hogy mégis 
elküldte Őt és halálba adta, hogy aki hisz Ő benne, el ne 
vesszen, hanem megmaradjon az örök életre, ez a leg-
nagyobb kegyelem, a tulajdonképpeni kegyelem volt és 
lesz örökké! … 

Vagy úgy is lehet mondani, hogy az egyetemes ke-
gyelem Istennek az a munkája, amellyel mérsékli a saját 
igazságosságát, feltartóztatja annak teljes érvényessé-
gét, elhalasztja, mintegy kitolja a végső leszámolás órá-
ját. Ezért létezik a megváltás művétől függetlenül is, 
mondjuk: a hitetlen világban is mindenféle erény, pél-
dául becsület, hazafiság, szülői szeretet, baráti hűség. 
Ezért lehet a tudománynak nagyon sok áldása, a művé-
szetnek nagyon sok szépsége, a kultúrában sok nemes 
dolog. Mivel Isten kegyelme védi ezt a világot a bűn 
pusztító hatalma ellen, ezért van napsugár, termőföld, 
sok mindenféle szépség, jó orvos, hasznos gyógyszer. 
Ezért van röviden élet, a haláltól folyton fenyegetetten 
is, de mégis élet, a bűn dacára is! Ezért kibírható, sőt 
sokszor szép az élet! 

Isten kegyelme tágabb, egyetemes értelemben véve 
azt jelenti, hogy Ő „felhozza az ő napját mind a gono-
szokra, mind a jókra, és esőt ád mind az igazaknak, 
mind a hamisaknak.” (Mt 5,45). És mindez a nagy 
egyetemes kegyelem azért van, hogy elvégezhesse az Ő 
megváltó kegyelmi munkáját. Azért van a tágabb érte-
lemben vett kegyelem, hogy lehetőleg minél kevesebb 
maradjon ki a szűkebb értelemben vett, a különös érte-

lemben vett kegyelemből. Mint ahogy a tölcsérnek azért 
van tágabb, szélesebb része, hogy minél többet felfog-
jon és továbbítson a szűkebb, az elkeskenyedő részen át 
oda, ahova kell. Tehát egy a kettő, és azért van az egye-
temes kegyelem, hogy eljuttasson a különös értelemben 
vett kegyelem által az üdvösségre. Mert az Isten ke-
gyelme szűkebb értelemben véve mindaz, amit Isten a 
bűnös emberen, emberben és a bűnös emberért tett, 
hogy a bűntől és a haláltól megmentse! És számára az 
örök üdvösséget biztosítsa! Isten különös kegyelme az, 

hogy kellek az Istennek. 
Tehát hogy én és te, úgy, 
ahogy vagyunk, ilyen el-
esetten és csúnyán, ilyen 
használhatatlanul és 
piszkosan kellünk a ha-
talmas Istennek. … 

Vagyis Isten különös 
kegyelmének a munkája 
egyetlen egy névben ösz-
szefoglalható. Annak a 
nevében, Akiben ez az 

üdvözítő kegyelem nyilvánvalóvá lett: Jézus Krisztus-
ban! Egészen konkretizálva és leszűkítve tehát nem is 
jó ez a kérdés, hogy mit adott nekünk Isten a kegyelem-
ben, hanem így helyes a kérdés: Kit adott nekünk Isten 
a kegyelemben? Most a felelet az, hogy Jézus Krisztust! 

Amikor Isten a felolvasott Igében azt mondja, hogy 
„Könyörülök, akin könyörülök, kegyelmezek, akinek ke-
gyelmezek” (2Móz 33,19), akkor ez nem egy szeszélyes 
kényúrnak a fennhéjázó kijelentése, hatalmi önkénye, a 
zsarnoki kegynek csak úgy találomra való osztogatása, 
éppen nem! Hanem éppen ellenkezőleg: megismételt ál-
lítást, megkettőzött bizonyságot arról, hogy az Isten ke-
gyelme: kegyelem! Mintha csak azt mondaná, hogy te 
ember, ha te már tapasztaltad azt, hogy én kegyelmes 
vagyok: hát fogadd el az én igazi, nagy kegyelmemet, 
Jézus Krisztusért a bűnbocsánatot és az üdvösséget! Ne 
elégedj meg az általános kegyelem elfogadásával, hi-
szen ez csak bizalomkeltés, csak ízelítő abból, amit Is-
ten tulajdonképpen adni akar: Ő az örök életre akar 
megkegyelmezni neked! „Kegyelmezek, akinek kegyel-
mezek”: mintha azt mondaná: ne állj meg, ember, a fele 
úton, hanem vedd tudomásul, hogy az én üdvözítő ke-
gyelmem is nyitva áll az előtt, aki az én egyetemes ke-
gyelmem folytán engem megismert. Ha már van valami 
tapasztalatod az én kegyelmemről, arról az általános, 
egyetemes kegyelemről, ami által élsz: hát vedd tudo-
másul, hogy mindez eddig csak azért volt, mert meg 
akarlak menteni az örök életre. „Kegyelmezek, akinek 
kegyelmezek”, azaz egészen az üdvösségig. … 

„Könyörülök, akin könyörülök, kegyelmezek, a kinek 
kegyelmezek.” – mondja Igénk. Azt is jelenti ez, hogy 
Isten kegyelme valóban kegyelem és nem úgy kegye-
lem, ahogyan nálunk, embereknél. Kegyelemkenyéren 
élni emberek között megalázó, mindig azt érzi az em-
ber, hogy megtűrt személy, s amellett még állandó ret-

http://szentiras.hu/UF/2M%C3%B3z33
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tegés is, hogy melyik pillanatban szakad el ennek a fáj-
dalmat okozó türelemnek a fonala. Nem így az Istennél! 
„Kegyelmezek, akinek kegyelmezek” mondja. Ne féljen 
hát, és ne érezze magát megtűrt személynek az, akinek 
az Isten megkegyelmezett, mert az Ő kegyelme rehabi-
litáció! Teljes rehabilitáció, olyan viszony, amit nem 
zavar meg a fájó emlékek felemlegetése, szemrehányás, 
mert Isten tökéletesen kitörölte az emlékezetéből min-
dazt, amivel a Krisztusban hívő ember valaha is Ő elle-
ne vétkezett! Mintha semmi sem történt volna! Olyan a 
kegyelmi állapot, mint a hazatért tékozló fiú állapota, 
újra fiúvá fogadva, a fiúságnak olyan állapota, amely 
egy teljes fölszabadult lekötelezésben tart. 

A „könyörülök, a kin könyörülök, kegyelmezek, a ki-
nek kegyelmezek” alapigénk végül azt jelenti, hogy Is-
ten kegyelme őriz meg a kegyelemben! Nem lehet elve-
szíteni, nem lehet többé elengedni, mert az nem enged 

el engem! Amit ott az Ótestamentumban Isten mond, 
ugyanaz, mint amit Jézus mond az Újtestamentumban: 
„Az én juhaim ... soha örökké el nem vesznek és senki ki 
nem ragadja őket az én kezemből!” (Jn 10,27-28). Te-
hát, más szóval: Biztos az üdvösség, és éppen azért biz-
tos, mert nem éntőlem függ, hanem mert Isten kegyel-
méből van! 

Olyan hatalmas hát a Jézus Krisztusban kapott ke-
gyelem, hogy fényével bevilágíthatja a földi élet min-
den sötét zugát, úgy, hogy most már tudom, hogy a ke-
reszt is, a teher is, a fájdalom is, a szenvedés is, de az 
öröm és a vigasztalás is: kegyelem! Hisz az egész földi 
és földöntúli életem, tehát valóban minden kegyelem! 
Tehát az is igaz, hogy a kegyelem: minden! 
 

Forrás: http://joosandor.hu/predikacio/1950-03/kegyelem-
valoban-kegyelem 

 

 

Mit jelent számomra a kegyelem? 
 

Mindig, de ilyenkor tavasszal 
különösen rácsodálkozom a 
fenséges, gyönyörű, éledő 
természetre. Hogy lehetséges 
számomra, hogy a Teremtő Isten 
az én Édesatyám? Csakis Jézus 
Krisztus áldozata által, aki 
miattam elszenvedte a 
megaláztatást, a megköpdösést, a 

kimondhatatlan fájdalmat. Ez a kegyelem. 
A kezemben lehet a Biblia, ahonnan megtudhatom, 

hogy mi a jó és mi a rossz, és mi a tetteim következmé-
nye. A Szentlélek azonnal jelzi nekem, ha nem Istennek 
tetsző az életem, és ez fáj nekem, és kérhetem a bocsá-
natot. Elesem, de kegyelemből felállhatok. 

A kamaszkor nagyon nehéz mindenki életében. Én is 
átéltem, hogy ilyen külső és belső tulajdonsággal ho-
gyan élhetek. A Biblia szava megelevenedett a szívem-
ben, hogy bármilyen is vagyok, de Isten Szentlelke 
megelevenít, átformál és használni tud. Igen nagy öröm 
és béke költözött a szívembe. 

Következzen egy pár gyakorlati példa is. Most zaj-
lanak az egyetemi vizsgák. Az anatómiaszigorlat szóró 
tantárgy volt. A világhírű Szentágothai Jánosnál vizs-
gáztam. Aznap Spurgeon Harmatgyöngyök című köny-
vében ezt olvastam: „Segítségül leszek néked, ezt 
mondja az Úr.” – Te csak csekélységet kívánsz ahhoz 
képest, amit én kész vagyok megadni néked. Isten olyan 
békességet adott, hogy eszembe jutottak a tanult dol-
gok. 

1970-ben, amikor végeztem, nagyon nehezen lehe-
tett elhelyezkedni Budapesten. Én is sok helyen jártam, 
többek között a Heim Pál gyermekkórházban, de eluta-
sítottak. Októberben bementem az egyetemre, hogy ír-
ják be a személyimbe, hogy már nem vagyok egyete-

mista. Odajött egy idegen ember hozzám, és megkér-
dezte, hogy van-e állásom. Mondtam, hogy nincs, erre ő 
azt válaszolta, hogy menjek vele, ő mond egy állást. 
Délben már a Gyermekvédő Intézet orvosa voltam. 
1971-ben a gyermekvédelem orvosi ellátását a Heim 
Pál kórházhoz csatolták, és berendeltek a kórházba 
négy évre, hogy le tudjak szakvizsgázni. Ami nekem 
lehetetlen volt, Isten elvégezte. 

Huszonnyolc évig dolgoztam gyermekvédelmi inté-
zetekben. Voltak ép értelmű, de pszichésen súlyosan 
megterhelt gyermekek. Dolgoztam értelmi fogyatékos 
gyermekek között, akiktől nagyon sok szeretet kaptam. 
Mindig egyedül dogoztam, nem volt kolléga, akitől se-
gítséget kérhettem volna. A felelősség terhét mindig 
„csak” Istenre vethettem. Például: egy csoport gyermek 
elment kirándulni, egy közülük már nem jött haza. En-
gem 24 órán belül behívtak az ügyészségre, és vihettem 
azt a kardiológiai leletet, amin az állt, hogy tornázhat, 
tehát nem vonhattak felelősségre. Isten kegyelme hor-
dozott, óvott végig. 

A családi életről: Isten két gyermekkel ajándékozott 
meg. A gyermeknevelés nagyon-nagyon nehéz. Hoztuk 
őket kezdettől fogva a gyülekezetbe, a vasárnapiskolába 
úgy, ahogy bennünket is vittek a szülők a Rákosi rend-
szerben is. Otthon is olvastunk Bibliát, imádkoztunk, de 
látták a mindennapi életünket is, ami nem volt tökéle-
tes. Nagy kegyelem számunkra, hogy hitre jutottak, és 
döntöttek Isten mellett. 

Az élet hitharc jelenleg is, mert a sátán nem lankad. 
Az az imádságom, hogy végig hűséges legyek Istenhez, 
és ha még abban a kiváltságban részesít, hogy munkát 
ad részemre, el tudjam végezni az Ő Lelke segítségével. 
 

Novákné Irén 
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Kegyelem és szeretet 
 

Amikor megkaptam a felkérést, 
hogy írjak az életem olyan ese-
ményéről, amit úgy kaptam Is-
tentől, kegyelemből, nem érdem 
szerint, akkor nagyon el kellett 
gondolkodnom. Hiszen mim 
van, amit nem kegyelemből kap-
tam, hanem érdem szerint? 

Úgy hiszem, mégis az volt a 
legnagyobb, amit kaptam (kap-

tunk), amikor 1976-ban volt egy autóbalesetünk. Bere-
pültünk egy három méter mély árokba, úgy, hogy még 
egy karcolás sem esett rajtunk, és az autón sem. Isten 
parancsolt az ő angyalainak, hogy karjaikba emelve te-
gyenek oda bennünket. (A környéken egyébként csak 
halál-kanyarnak hívják azt a helyet.) 

Akkor és ott tértünk meg, és fogadtuk el Isten fel-
ajánlott kegyelmét. Nem érdemeltük meg, csak úgy 
kaptuk! 

A múlt év nyarán meggondolatlanságom miatt eltör-
tem a bokám. Amikor ültem a kertben, és vártam a 

mentősöket, olyan nyugalom és hála volt a szívemben, 
mert tudtam, hogy miért kaptam ezt a figyelmeztetést. 
Igaz, hogy ez nyolc hét fekvőgipszet, és három hónap 
lakásfogságot jelentett. Ez idő alatt jöttek a kegyelem 
ajándékai. A sok szeretet, amit kaptam a gyülekezeti 
testvéreimen keresztül, az imák, a telefonok, a gondos-
kodás… 

Ilyen volt, amikor Bocska Jolika felhívott, hogy őt a 
Lélek indította arra, hogy főzzön nekünk – egy hétig azt 
ettük. Én ezt Isten kegyelmének ajándékaként éltem 
meg. 

Egyszóval a kegyelem átszövi az életünket, ha reg-
geltől-estig adnék hálát Istennek, akkor sem tudnám 
megköszönni eléggé. Minden este (néha éjszaka is, 
amikor nem tudok aludni) a legkedvesebb énekemet 
szoktam magamban énekelni: „Ó, ne menj előlem, Jé-
zus, halld, kiált szívem, hogyha másnak adsz kegyelmet, 
előlem se menj…”. 
Köszönöm, hogy vagy nekem, Istenem! 

Nagy Lajosné Irén 
 
 

Ingyen, kegyelemből 
Jézus Krisztus váltsághalála és dicsőséges feltámadása által 

 
Ma, amikor mindennek ára 
van, ingyen szeretetből, irga-
lomból alig-alig kapható 
bármi is e földön. 
Ismerjük a történetet: Isten 
az embert és az őt körülvevő 
világot jónak és szépnek te-
remtette. A kígyó, az ősel-
lenség az első emberpárt 

bűnre csábította. Ezért Isten törvény és büntetés 
alá vetette az embert. Majd látta Isten, hogy az 
ember nem képes megtartani a törvényeket, így 
szerető szíve irgalommal telve feláldozta egyszü-
lött Fiát, hogy aki hisz Őbenne, el ne vesszen, ha-
nem örök élete legyen. Krisztus váltsághalála és 
feltámadása lehetővé tette minden ember számára 
a bűnbocsánatot. 

Isten nem akarja a bűnös halálát, hanem azt 
akarja, hogy mindenki megtérjen és éljen. A meg-
térést viszont nem engedheti el nekünk. Isten az Ő 
szent igéjében teszi világossá, hogy bűnösök va-
gyunk, és szükségünk van a kegyelemre. 

Ki tudja, mily közel van végem? Fut az idő, jön a halál… 
Ó, mily hamar, mily meglepően eljöhet, és reám talál! 
Kérlek, atyám, a Krisztusért, Tedd boldoggá éltem végét! 
 
Mielőtt érkeznék az este, Másként lehet, mint reggel volt. 
Amíg e földön élek küzdve, fenyeget folyton a bűnzsold… 
Kérlek, atyám, a Krisztusért, Tedd boldoggá éltem végét! 
 
Uram, adj bölcsességet nékem, Hogy készen várjam a halált! 
Megtisztuljak Jézus vérében, s keressem Őt, ki megbocsát! 
Kérlek, atyám, a Krisztusért, Tedd boldoggá éltem végét! 
 
Segíts, hogy házam elrendeljem, Készen legyek minden napon! 
És csendben várjon arra lelkem, Míg leteszem vándorbotom! 
Kérlek, atyám, a Krisztusért, Tedd boldoggá éltem végét! 
 
Szent Fiad, Jézus érdemében töröld el minden bűnömet! 
Add, hogy az égi hont elérjem, s találjak nálad nyughelyet! 
Kérlek, atyám, a Krisztusért, Tedd boldoggá éltem végét! 

(A. Julianna v. Schwarzburg; Hit hangjai 427. ének) 

 

Ha az élő Isten igéjét megragadjuk, megváltoztatja életünket, és közeledhetünk Istenhez. „Közeledjetek isten-
hez, és Ő is közeledni fog hozzátok.” (Jk 4,8) Jézusban Isten közeledik hozzánk. Ha magunkévá tesszük ezt a nagy 
kegyelmet és szeretetet, akkor elismerjük saját vétkeinket, és kegyelemért fohászkodunk. „A mélységből kiáltok 
hozzád, Uram! Uram, halld meg szavamat, füled legyen figyelmes könyörgő szavamra.” (Zsolt 130:1-2) 
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Hitünk, hogy bűneink megbocsátattak, csak a Krisztus általi megváltásra támaszkodhat. ez a kegyelem ad erőt 
nekünk, hogy le tudjuk győzni a bűnt, és így az örök haláltól is megmeneküljünk. 

Most a legfontosabb kérdés az életemben, hogy elfogadtam-e ezt a csodálatos ingyen kegyelmet? Tudom, hogy 
cselekedeteim szerint teljesen méltatlan vagyok erre a nagy áldozatra. 

Saját kétségeimről szeretnék most röviden bizonyságot tenni. Jézus Krisztust szinte gyerekkoromban elfogad-
tam megváltómnak. Sajnos, később elhagytam az első szeretetet, és életem sokáig a világban zajlott, annak kíván-
ságaival. Ez idő alatt is állandóan nyugtalan volt a lelkem. Éreztem, hogy ha igéje által már egyszer kapcsolatba ke-
rültem az Úr Jézussal, többé már nem tudok teljesen elszakadni Tőle. Hála Megváltómnak, gondoskodott is róla, 
hogy ne így legyen. Visszatérésem hozzá nagy örömmel töltött el, de állandó bizonytalanságot éreztem, hogy vajon 
elnyerhetem-e a teljes bűnbocsánatot? Kétségeimet sokáig fenntartotta egy igevers: „Mert jobb lett volna rájuk 
nézve, ha meg sem ismerték volna az igazság útját, mint hogy megismervén elpártoljanak a nekik adott szent pa-
rancsolattól.” (2Pt 2,21) Sokat imádkoztam, hogy kétségeim elmúljanak, és teljes hittel és bizalommal forduljak a 
kegyelem királyi székéhez, a megváltó Jézushoz. Most is vannak még félelmeim, de ez már nem az a kétség, hogy 
megbocsátattak-e a bűneim, hanem az ige alapján nyugszik: „Félelemmel és rettegéssel munkáljátok üdvösségete-
ket.” (Fil 2,12) 

Az énekíróval mondhatom el én is: „Óh, de remeg a szívem, vajon Jézus mesterem hogy lesz vélem megeléged-
ve?” Jézus szeretete így nyugszik meg rajtunk. Biztosan tudjuk, hogy Isten nem vonja meg tőlünk ezt a szeretetet, 
amíg minden egyes bukás után bűnbánattal visszatérünk Hozzá. Köszönöm Istenem, hogy megragadhattam ingyen 
kegyelmedet, irgalmadat és szeretetedet, és ezáltal üdvbizonyosságot nyerhettem! 

Most, amikor már földi életem vége felé közeledem, tudom, hogy egyetlen fontos dolog van: az igazi töredel-
mes bűnbánat Isten előtt, és a mindennapi fohászkodás családom megtéréséért, hogy Isten szeretgesse magához 
őket is. 

Ökrösné Margó 
 
 

„Elég neked az én kegyelmem” (2Kor 12:9) 
 

Elég nekem a Te kegyelmed – ar-
ra törekszem minden nap, hogy 
ezt szívből elmondhassam, akár-
milyen körülményben vagyok, 
legyen az betegség, erőtlenség 
vagy éppen kitörő boldogság. 
Semmi nem olyan életbevágóan 
fontos, mint a kegyelemből faka-
dóan reménységgel élni a földi 
életemet és készülve várni a 

Krisztussal való találkozást. Azt írja Pál a 
thesszalonikaiaknak, hogy „mindenkor örüljetek, szün-
telenül imádkozzatok, mindenért hálát adjatok, mert ez 
Isten akarata Jézus Krisztus által a ti javatokra” 
(1Thessz 5:16-18). 

Mégis, gyakran meg vagyunk kísértve, és a hitünk 
próbára van téve. Éppen ma fél éve merítkeztem be, de 
nem tudom azt mondani, hogy az életem szebb és jobb 
volna, mint azelőtt – legalábbis földi értelemben –, vi-
szont kaptam Istentől egy élő vízforrást, amihez mindig 
odamehetek. A nehézségeket azért kapta Pál, hogy el ne 
bizakodjon; meg vagyok győződve róla, hogy én is 
ezért kapom ezeket, és hálás vagyok az életemben lévő 
nehéz próbákért. Isten úgy folytatta Pálnak szóló üzene-
tét, hogy „elég neked az én kegyelmem, mert az én 
erőm erőtlenség által ér célhoz”. Ő pedig azt írta, hogy 
„legszívesebben tehát az erőtlenségeimmel dicsekszem, 
hogy a Krisztus ereje lakozzék bennem” (2Kor 12:9). 
Megtanultam, hogy minden nap kell lelki táplálékot 

kérnem, nem elég egyszer az életben vagy csak úgy né-
hanapján, mert a környezetem magával ragadhat és 
visszahúzhat a mélybe. Ha nem keresem mindennap az 
Úr Jézussal való kapcsolatot, nem olvasom a Szentírást, 
és nem vizsgálom meg gyakran a szívemet, akkor előbb 
vagy utóbb bajban leszek. Igen nagy a veszély, ha 
Krisztus nélkül próbálok a saját erőmből élni; ha vi-
szont hozzá fordulok, akkor bátran megvallhatom, hogy 
„nincsen azért most már semmiféle kárhoztató ítélet 
azok ellen, akik Krisztus Jézusban vannak” (Rm 8:1). 
Ez hatalmas boldogsággal és megelégedéssel tölt el. 

Megtérésem előtt sokáig azt hittem, hogy már ke-
resztény vagyok, de nehéz úton, leckéken kellett rájön-
nöm, hogy volt az életemben egy olyan terület, ami 
akadályozott a kegyelem megtapasztalásában: az önsaj-
nálat, vagy nevezhetjük egoizmusnak is. Boldogan vit-
tem oda Krisztus keresztjéhez ezt a bűnt, amikor Isten 
megmutatta nekem. Az utóbbi két hónapban ismét 
többször ezen a ponton kísértett a Sátán: elhitette velem 
egy barátnőmön keresztül, hogy olyan dolgot tettem, 
amiből nincs visszaút, mert még a rendezés lehetőségét 
sem kaptam meg, jóllehet semmilyen konkrét bűnt nem 
mutatott meg Isten az életemben. Ennek ellenére to-
vábbra is zavart a barátnőm furcsa viselkedése, és emi-
att önmarcangoló lettem, kerestem magamban a hibát és 
a végén már csak magam körül forogtam. Eszembe ju-
tott, hogy pont ebből tértem meg, és ez az ellenem szóló 
vád nem Istentől jön. Amint ezt felismertem, azonnal 
megálltam ezen az úton és az Úrhoz fordultam.  
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Mostanában sokat gondolkodtam az életemben lévő 
áldásokon: Isten nem azért ad nekem földi és lelki java-
kat, hogy azokat a magam jólétére fordítsam; sokkal in-
kább, hogy megerősödve tegyem az Atya akaratát, va-
gyis, hogy vigyem a mennyek országának örömhírét a 
körülöttem élő embereknek: „menjetek el, tegyetek ta-
nítvánnyá minden népet” (Mt 
28:19). A Krisztus által kapott 
kegyelem nem tudom, hosszú 
távon kegyelem-e, ha nem 
tesszük Isten akaratát. Nagyon 
szíven ütött az az ige, amire 
nemrég egy nigériai testvérem 
hívta fel a figyelmemet: „nem 
mindenki megy be a mennyek 
országába, aki ezt mondja ne-
kem: Uram, Uram, hanem csak az, aki cselekszi az én 
mennyei Atyám akaratát” (Mt 7:21). A sátán legjobb 
fegyvere, amikor eltereli a figyelmemet erről a parancs-
ról, sőt még engem vádol, és megkérdőjelezi, hogy va-
lójában kihez is tartozom.  

„Aki nem veszi fel keresztjét, és nem követ engem, az 
nem méltó hozzám. Aki megtalálja életét, az elveszti azt, 
aki pedig elveszti életét énértem, az megtalálja azt” (Mt 
10:38-39) – mondta maga Jézus. Amikor nem magam-
ra, hanem másokra figyelek, akkor elcsodálkozom és 
örülök, hogy Isten kiket meg tud szólítani rajtam ke-
resztül például ebédszünetben, vagy amikor lassabban 
sétálok a városban, vagy ha jobban körülnézek a gyüle-

kezetünkben, és Isten megmutatja nekem a szükségben 
lévőket. János első levelében olvashatjuk, hogy „akinek 
pedig világi javai vannak, de elnézi, hogy a testvére 
szükséget szenved, és bezárja előtte a szívét, abban ho-
gyan maradhatna meg az Isten szeretete?” (3:17). Ezért 
tehát „egymás terhét hordozzátok, és így töltsétek be 

Krisztus törvényét” – írja Pál 
a galatabelieknek (6:2). 

A kegyelem a Bibliából 
világosan látszik, hogy nem 
olyan ajándékot jelent, amit 
magamban kell tartanom; 
hanem mivel Krisztus min-
denkiért meghalt, hagynom 
kell, hogy másoknak is meg-
adassék ez, meg kell adnom a 

lehetőséget, hogy Isten használni tudjon engem a lé-
lekmentés szolgálatában. Hogyan is tehetnék másként, 
hiszen ingyen kaptam a kegyelmet; a tetteim alapján 
nem érdemeltem volna meg! És bár ingyen volt, de va-
laki, az Úr Jézus, irántam való szeretetből, nagy árat fi-
zetett azért, hogy nekem örök életem legyen. 

A Jelenések könyve utolsó részével (22:20-21) sze-
retném zárni soraimat: „Bizony, hamar eljövök. Ámen. 
Jöjj, Uram Jézus! Az Úr Jézus kegyelme legyen mind-
nyájatokkal! Ámen.” Kívánom, hogy mindenkit felké-
szülten és ilyen munkában találjon azon a napon. 
 

Bereczki Krisztina 
 
 

Hétköznapi kegyelem 
 

Előző bizonyságtételemben írtam, 
hogy Isten kegyelméről – a távla-
tos és meghatározó mellett – egy 
epizódszerű történetet is el szeret-
nék mesélni. Akkor még taktiku-
san elhallgattam, de most már be-
vallhatom, hogy a történet egyfe-
lől a tárgyához képest határozottan 
hosszú lesz; másfelől hogy a teljes 
átélhetősége alapszintű számító-

gép-felhasználói ismereteket is feltételez, ami nélkül ta-
lán lesznek, akik nehéznek fogják találni a cselekmény 
nyomon követését. Mentségemre szóljon, hogy célom 
van ezzel: a lehető legpontosabban át akarom adni, mi-
ért érzem Isten kegyelme megnyilvánulásának azt, ami 
nagy vonalakban, allegorikusan felvázolva talán csak 
egy banális apróságként hatna. 

A történtekre a munkahelyemen került sor, egy 
elemzőcégnél, ahol jellemzően különféle közpolitikai 
megalapozó- és háttértanulmányokat írok, az itt vázo-
landó esetben például épp egy Pest megyei kisváros te-
lepülésfejlesztési stratégiáját. Egy ilyen munka jellem-
zően számos részelemre tagozódik, melyek mindegyi-
kéhez külön határidő is társul – tavaly októberben pedig 

épp egy olyan határidő vált egyre sürgetőbbé, amire egy 
igen terebélyes munkafázist kellett befejeznem; ráadá-
sul csúszás nélkül, hiszen azt ígértük a megrendelőnk-
nek, hogy a határidőt követő napra már megkapja az ak-
tuális részeredményeket. Sajnos az előretekintő időgaz-
dálkodás nem tartozik az erényeim közé, így borzasztó-
an hajlamos vagyok arra, hogy ha egy munka elvégzé-
sére adott mennyiségű idő áll rendelkezésemre, akkor 
annak kétharmada–háromnegyede alatt alig csináljak 
valamit, majd a maradék idő alatt megfeszített munká-
val, folyamatos és egyre szaporodó túlórákkal fejezzem 
be határidőre a feladatomat. 

Most sem történt másképp, így a határidő napján – 
pénteken – éjfél felé már a heti hatvanadik munkaórá-
mon is túl jártam. A számos leadandó dokumentum kö-
zött volt egy olyan, amit lényegében aznap kezdtem ír-
ni, Wordben, és ekkorra olyan tizenöt–húszoldalnyi 
szöveget állítottam elő, de még néhány oldal hiányzott 
ahhoz, hogy késznek nyilváníthassam. Aki maga is szo-
kott huzamosabb időt szövegszerkesztéssel tölteni, va-
lószínűleg már sejtheti, mi történhet ilyen helyzetben: 
nem mentettem rá a Word-fájlra, amiben dolgoztam, 
sok-sok órán keresztül. De aki az elmúlt pár évben is 
töltött huzamosabb időt szövegszerkesztéssel, könnyen 
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legyinthet erre: mit számít, hiszen az újabb Word-
verziók folyamatosan automatikus mentéseket végez-
nek, így hiába fagy le akár a Word, akár a számítógép, a 
következő megnyitáskor ott lesz (szinte) minden; így az 
is, amit a legutolsó mentés óta eltelt órákban írtam. A 
Word márpedig, mint az a felvezetésemből várható le-
het, valóban lefagyott és újraindult – én viszont ekkor 
még nem idegeskedtem, bíztam az automatikus mentés-
ben. Erre minden okom meg is volt, hiszen az esetet 
megelőző napokban is sor került efféle lefagyásokra 
néhányszor, és hiába felejtettem el ugyanúgy a rendsze-
res mentést, mindig megúsztam a hibákat egy-két sor-
nyi anyag elvesztésével, azaz különösebb pluszmunka 
nélkül. Ekkor – tehát a leadás napján, éjfél után, egyre 
közelebb a katatón állapothoz – azonban valamiért pont 
mégsem működött az automatikus mentés, és hiába 
próbálkoztam a Word 2013 menürendszerének minden 
erre szolgáló helyén a fél-
bemaradt munkám feltá-
masztásával, teljes kudar-
cot vallottam: csak a sok-
sok órával korábbi és sok-
sok oldallal rövidebb, még 
általam mentett változatot 
értem el. 

Külön szerencsétlen-
ségemre nem is adatelem-
zést vagy valami hasonlót 
írtam, amit ha nem is 
gyorsan, de viszonylag 
egyszerűen újra elő lehet-
ne állítani a forrás újbóli 
feldolgozásával; hanem afféle félkreatív szöveget, ami-
ben viszonylag nagy súlyt képviseltek olyan gondola-
tok, amiket kizártnak tartottam, hogy a korábbihoz ha-
sonló tartalommal és minőségben reprodukálni tudnék. 
Főleg hajnali kettő tájt, tizenöt–tizenhat hasonlóan töl-
tött munkaóra után – és mivel a munkát egyedül intéz-
tem, arra sem számíthattam, hogy valaki más besegít. 
Kivéve Istent, és annak örültem a leginkább, hogy ez a 
tény egyáltalán eszembe jutott, hiszen – szégyen, de – 
hasonlóan kétségbeejtő helyzetekben korábban sokszor 
öntött el inkább csak a vak düh, és használtam az éjsza-
kai irodai magányt ordítva káromkodásra, esetleg szé-
kek felrúgására. 

Most viszont – és itt megint nem tudok semmi mást 
mondani, mint hogy Isten kegyelméből – nyugodt ma-
radtam és imádkozni kezdtem, hogy ha jónak látja, mu-
tasson valamilyen módot, amivel helyre tudom állítani a 
munkám és nem kell reggelig erőlködnöm valamiféle 
pótszöveg előállításán. Vagy ha úgy tartja jónak, hogy 
maradjak benn és írjak mindent újra, akkor adjon erőt, 
hogy kitartsak addig, amíg kész leszek. 

Amikor végeztem ezzel az imával, a biztonság ked-
véért rákerestem az interneten, hogy hol tárolja a Word 
az automatikus mentések tartalmát. Igazság szerint né-
mi nyugalommal vegyes szkepszissel tettem ezt, hiszen 

úgy gondoltam, hogy ezeknek a mentéseknek van egy 
fix helyük, és ha ott vannak, akkor a megszokott mód-
szerekkel elő is lehet hívni azokat – tehát ha nem sike-
rült ez az előhívás, akkor nyilván nincsenek ott. De hát 
– gondoltam – ha úgyis Isten kezébe helyeztem, hogy 
meglesz-e a munkám vagy sem, akkor az a minimum, 
hogy legalább megnézem. Találtam is néhány leírást, 
amik bemutatták, hol vannak ezek a fájlok; megnéztem 
a jelzett mappát; és ugyan automatikusmentés-fájlt va-
lóban nem találtam, egy furcsa, sérült kiterjesztésű fájlt 
igen, és miután azt a Jegyzettömbben (tehát egy, a 
Wordnél jóval butább, ám direktebben irányítható prog-
ramban) megnyitottam, ott volt benne szinte a teljes el-
veszettnek hitt munkám. Csak mivel sérült volt a fájl, a 
Word nem tudta használni – és igaz, hogy a formázás-
tördelés ugyan elveszett a szövegből, de így is mindösz-
sze félórányi munkával megúsztam a helyreállítást. 

A történet elején azt ír-
tam, azért megyek bele a 
részletek ilyen szokatlan 
mértékű kifejtésébe, hogy 
ne tűnjön banálisnak az 
egész. Lehet, hogy így ki-
fejtve is annak hat, és aki 
külső szemlélőként látja, 
csak csóválja a fejét, hogy 
mégis miért lenne Isten di-
csősége az, ha valaki meg-
tanulta használni a Google-
t. Nekem mégis fontos ta-
pasztalat és bizonyság volt 
az egész eset, mert megta-

pasztaltam azt, hogy ha nem adom át magam az óember 
indulatainak, és egyből Istenhez fordulok egy problé-
mával, akkor akár egészen kézzelfogható módon is 
megtapasztalhatom a segítségét. Mert igaz ugyan, hogy 
nem valamilyen megmagyarázhatatlan fizikai vagy 
elektrotechnikai csoda révén állt helyre az elveszettnek 
hitt munkám – de épp ilyen igaz az is, hogy ha nem bíz-
tam volna abban, hogy Isten meghallgatja az imám, ak-
kor eleve el sem kezdtem volna utánanézni a végül mű-
ködő megoldásnak, hiszen a saját ismereteim világán 
belül az tűnt a racionálisan várható eredménynek, hogy 
úgysem lesz ott semmi. 

Amikor tizenéves voltam, gyakran jelentett akadályt 
nekem Isten valószerűségének elfogadásában, hogy úgy 
éreztem, a saját életemben nem csinál semmit, és csak 
mások gyanús, önbecsapásszerű beszámolói próbálnak 
meg valamiféle aktív, cselekvő Urat felrajzolni. Azóta 
egyfelől (úgy-ahogy) megtanultam, hogy különbözőek 
vagyunk, és mások máshogy élik meg a kapcsolatukat 
Istennel; de ami még fontosabb, én is megtapasztaltam 
a most leírthoz hasonló, általam is átélt-átélhető módo-
kon, hogy Isten az én életemben is határozottan jelen 
van. 

Baranyai Zsolt 
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„Keressétek először Isten országát…” 
 

Ahogy körülnézek az ismerőse-
im között, azt látom, hogy ren-
getegen közülük – főleg keresz-
tények – a párkereséssel vannak 
elfoglalva. Nemcsak a fiatalok 
gondolkoznak, keresnek, imád-
koznak ez ügyben nagyon aktí-
van, hanem olyanok is, akik ki-
csit már idősebbek, persze ez 
érthető. 

Sokan úgy érzik, hogy nem 
tudnak az életben tovább lépni anélkül, hogy megtalálnák 
a párjukat, akit Isten nekik rendelt. Én ezzel egészen más-
hogy voltam. Violával sokáig voltunk barátok, szolgáltunk 
együtt, de az életemnek abban az időszakában, amikor be-
leszerettem, egyáltalán nem foglalkoztatott a párkeresés. 
Ennek ellenére Isten megadta, hogy most olyan házasság-
ban éljek, aminél jobbat nem is tudnék elképzelni. Pedig 
nem könyörögtem, nem harcoltam érte, hanem „csak úgy” 
megkaptam. 

De mielőtt azt mondaná bárki, hogy milyen szerencsés 
vagyok és ez másoknak nem így megy, szeretném azt hoz-
zátenni, hogy szerintem, amit tettem, az így volt jó. Csak 
gondolj bele, az Édenkertben nem Ádám ismerte fel, hogy 
milyen egyedül van, hanem Isten. Ádám csak tette a dol-
gát, és Isten adott neki társat, jót, szépet, hozzá illőt. Én is 
úgy gondolom, hogy azért adta meg Isten, hogy egy jó, 

szép, hozzám illő feleségem lehet, mert „tettem a dolgo-
mat”. Azzal foglalkoztam, amit Isten tőlem kért, és nem 
szóltam bele abba, amit Ő akart. És ezzel összefüggésben 
Isten adott még valamit, amiről utólag úgy gondolom, 
hogy nagyon fontos volt, mégpedig, hogy a házasságkö-
téssel nem értem révbe, nem pipáltam ki az életem legfőbb 
célját, hanem inkább ellenkezőleg. Ebben az élethelyzet-
ben Isten új célokat mutat, új lehetőségeket és új felelős-
ségeket ad. De maga a házasság sincs letudva az esküvő-
vel, mert ott csak a hűség lett kőbe vésve, az nem, hogy 
hogyan fogunk együtt élni, és hogyan fogunk közösen is 
szolgálni Istennek, kimondtuk, hogy szeretni fogjuk egy-
mást, de nem mondtunk és nem is tudtunk sokat arról, 
hogy ezt hogyan fogjuk megvalósítani, ezt folyamatosan 
keressük, gyakoroljuk. 

Szóval a nyerő taktika a párkereséshez szerintem, ha 
nem ez tölti ki az idődet, hanem Isten dolgai. Persze vala-
mit azért tenni is kell a pártalálásért, de Isten fogja látni, 
hogy nem jó neked egyedül. Jobb ezt hátrébb tenni a prio-
ritási listán, és inkább azért imádkozni, hogy te egy olyan 
ember legyél, aki mellett meg lehet erősödni a hitben, aki 
hatékonyan tud segíteni a szolgálatban, aki jó társ és aki 
képes olyanokra, mint pl. a hűség, mert Isten ezeket kérte, 
ami pedig Isten dolga, azt bízd rá, bízz Benne! Azzal fog-
lalkozz, ami igazán fontos, és az öledbe hullik az, ami iga-
zán jó. 
 

Simon Dávid 
 

IMAHÁZUNK TÁJÁN 
 

Nagypéntek és húsvét az imaházban 
 

   
 
„Az az indulat legyen bennetek, amely Krisztus Jézusban is 
megvolt: aki Isten formájában lévén nem tekintette zsákmánynak, 
hogy egyenlő Istennel, hanem megüresítette önmagát, szolgai 
formát vett fel, emberekhez hasonlóvá lett, és emberként élt; 
megalázta magát, és engedelmes volt mindhalálig, mégpedig a 
kereszthalálig. Ezért fel is magasztalta őt Isten mindenek fölé, és 
azt a nevet adományozta neki, amely minden névnél nagyobb, 
hogy Jézus nevére minden térd meghajoljon, mennyeieké, 
földieké és földalattiaké; és minden nyelv vallja, hogy Jézus 
Krisztus Úr az Atya Isten dicsőségére.” (Fil 2:5-11) 
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Anyák napja az imaházban 
 

  
 

 

 

 
 
Egy internetes oldalon jelent meg az alábbi gyermeki fogalmazás. Az iskolai rajzpályázatra készített 
alkotás mellé készült a kedves, humoros szöveg, amelynek mottója ez volt: „Akire büszkék vagyunk”. A 
szövegalkotásban az anyuka is segédkezett, aki kissé csalódott volt, hogy nem ő lett a pályamű 
szereplője. Minden sora tanulságos!  
Íme, a mű: 
 

Az én apukám 
 
A nagymamám (Zsóka mami) nagyon messze lakik tőlünk. 
Szerencsére egészséges és jó erőben van, de néha azért jól jön neki a segítség. Általában ő jön hozzánk 
Pestre, és ilyenkor mindenféle finomságot hoz nekünk. De néha azért mi is meglátogatjuk, és olyankor 
apukám próbál minél több terhet levenni a válláról. 
Most, hogy beköszöntött a tél, a fűtés jelenti számára a legtöbb munkát. Mivel épp nála voltunk, amikor 
meghozták hozzá a fát, apukám segített neki felvágni és behordani a rönköket. Nagyon büszke vagyok 
apukámra, amiért ilyen sokat segít Zsóka maminak. 
De a legbüszkébb azért vagyok, hogy kiváló ízléssel anyukámat választotta feleségnek, aki viszont nem-
csak a mamiéknak, hanem nekem is sokat segít. Például ennek a fogalmazásnak a megírásában is. 
Köszönöm neked, apa... anyát! 
Ui.: most még egy picit civakodok anyával, hogy törölje ki az utolsó négy sort, de mivel erősebb, és a 
laptop is az övé, valószínűleg alulmaradok. 
 

Forrás: www.wmn.hu 
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BÚCSÚZUNK 
 
 

 
 

Ádány Béla 
1939 – 2017 

 
Ádány Béla 1939. július 29-én született Hencidán, 
Ádány Vince és Kocsis Erzsébet baptista hívő szülők 
nyolc gyermeke közül a negyedikként. 

Gyermekkorát családjával szűkös anyagi körülmé-
nyek közt egy tanyán élte. A gyermek- és fiatal éveiben 
lelki otthona a Hencidai Baptista Gyülekezet volt. Gim-
náziumi éveit Berettyóújfaluban töltötte, az Arany Já-
nos Gimnáziumban tanult. Osztályát példamutató mó-
don jellemzi mai napig is az összetartás. A még élő osz-
tálytársak 58 év után is igyekeznek tudni egymásról. 
Ezek alatt az évek alatt tanult meg trombitálni, és csat-
lakozott a kollégium fúvós zenekarához. 

Gimnáziumi évei alatt fogadta el az Úr Jézust meg-
váltójának, és ekkor történt a bemerítése is Berettyóúj-
faluban, Mészáros Lajos lelkipásztor által. 1959-ben 
érettségizett, majd a testvéreit követve ő is feljött Buda-
pestre, ahol egy távírász tanfolyamot követően a Köz-
ponti Távíró Hivatalban helyezkedett el. Röviddel ezu-
tán a Tárnok Rádióállomáson kapott állást, ahol 1999-
ig, nyugdíjba vonulásáig dolgozott. 

Budapesten a Budai Baptista Gyülekezet lett a lelki 
otthona, ahova a már korábban feljött testvérei is csat-
lakoztak. A közösségbe érkezve átélte testi és lelki test-
vérei befogadó szeretetét, és csatlakozott a gyülekezet 
énekkarához. 

A testvéreivel összefogva Budafok-Rózsavölgyben 
építettek négylakásos társas-családi házat. Testvéreit 
nagyon szerette, fiatalabb és segítségre szorult testvéreit 
tőle telhetően támogatta. 

1975. június 28-án kötött házasságot feleségével, 
Bereczki Vilmával, akivel közel negyvenkét évig élték 
közös életüket. Isten a házasságukat 1978-ban egy 
gyermekkel áldotta meg.  

Aktív éveiben több gyülekezeti szolgálatba is be-
kapcsolódott. Trombitatudását kamatoztatva részt vett a 
családi fúvós kamarazenekarban is. Számára boldogság 
volt, amikor testvérei családi otthonukban gyakoroltak, 
készültek fel a lelki szolgálatokra. 

Istenéhez való ragaszkodása egészségi állapotának 
súlyos megromlása időszakában is kitűnt. Amikor már 
nem adatott a lehetőség a gyülekezetbe eljutni, otthon 
feleségével internetes közvetítés útján „voltak jelen” az 
alkalmakon, s gyakran volt megfigyelhető, hogy egy-
egy korábban megismert, szívéhez közel álló ének föl-
csendülésekor könnyek szöktek a szemébe. Földi élete 
hosszú szenvedés után 2017. május 3-án ért véget. A mi 
örökkévaló Istenünknek és megtartó Urunknak legyen 
hála az életéért.  

Búcsúznak tőle: felesége, Vilma, gyermeke, Béla, 
testvérei és annak családjai, feleségének testvérei és an-
nak családjai, a rokonság, a Budai Baptista Gyülekezet, 
osztálytársai, szomszédok, és mindazok, akik ismerték 
és szerették. Emlékezete legyen áldott! A gyászoló csa-
ládot vigasztalja Urunk; a lelki családját az ő távozása 
után pótolja létszámban és erőben megtérő, újjászületett 
életekkel.  
 

Szlepák Lajos 

Elhangzott május 12-én, a budafoki temetőben, ahol Is-
ten igéjével Kulcsár Tibor lelkipásztor szolgált. 

 
 

Már a gyászjelentést olvasva is feltűnt – és a fenti nekrológ is külön említi –, hogy a gyászolók sorában ott vannak 
az osztálytársak is. Hogy miért, annak nyílván több oka is van, de amit a következőkben leírok, úgy gondolom, kö-
zelebb visz a magyarázathoz. 

Kicsi a világ – szoktuk mondani –, és ez jelen esetben is igaz. Még egyetemi éveim alatt derült ki, hogy egyik 
csoporttársnőm édesanyja (aki egyébként református hívő asszony) négy éven keresztül Béla nagybátyám matema-
tika tanára volt. Ezért a temetés után lányán keresztül hírt adtam neki arról, hogy Béla az örökkévalóságba költö-
zött. Ez a válasz érkezett: 

„Édesanyámnak jól esett, hogy eszedbe jutott értesíteni, köszönjük, és vigasztalódást kívánunk a család-
nak. Telefonon hívtam fel, és most is elmondta, hogy kedves fiú volt Ádány Béla, és a találkozókon bizonysá-
got tett a hitéről, pedig akkor ez még nem volt szokás, sem nagyon ajánlatos. Az igazak emlékezete áldott.” 

Lehet, hogy emiatt is voltak jelen a korábbi osztálytársak közül kilencen is a temetésen? 
Ádány Mihály 
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AKTUÁLIS – LELKIPÁSZTORHÍVÁS ELŐTT/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) 

 
 

A gyülekezet missziós stratégiája (Mt 28:18-20) 
 

Kovács Géza testvér tanítása (szerkesztett és rövidített formában) amely 1998 márciusában hangzott el a 
budai gyülekezetben. 
 
Minden helyi gyülekezetet szeretne Isten missziós ele-
venségében látni, ahonnan kizendül az ige, ahol a gyü-
lekezet nemcsak nő, hanem szaporodik – új taggyüleke-
zetek létrejötte által. Mi kell ahhoz, hogy ez megvaló-
suljon? Most az ige alapján is, de tapasztalat alapján is 
szeretnék erre rátérni. 

Az első: legyen hitünk és látásunk, hogy Isten azt 
akarja, hogy minden ember megtérjen! Hol vagyunk 
ettől? A labda a mi oldalunkon van: Isten akarja, tőlünk 
függ, hogy megvalósul-e: át tudjuk-e venni Istentől, és 
az Ő Lelkének az erejében készek vagyunk-e elindulni. 
Ahhoz, hogy ez az elindulás megtörténjen, úgy gondo-
lom a legelső, hogy legyen ilyen látásunk. Látás arra 
nézve, hogy Isten akarja, és látás arra nézve, hogy ott 
ahol élünk, ahol vagyunk, ott Isten hatalmas arra, hogy 
adjon ilyen ébredést, megelevenedést, növekedést. 
„Vajon nem ti magatok mondjátok-e, hogy még négy 
hónap, és jön az aratás? Íme, mondom nektek: emeljé-
tek fel a szemeteket, és lássátok meg, hogy a mezők már 
fehérek az aratásra.” (Jn 4,35) 

Az aratás június végén kezdődik, visszafelé számítva 
négy hónap, az február. Hogy néz ki februárban a búza-
vetés? Picike kis zöld fű. Zöld fű, és Jézus azt mondja, 
hogy nyisd ki a szemed, és lásd meg, hogy immár fehé-
rek a tájak és készek az aratásra. Isten ad az engedel-
mességben bátorságot, úgy nyitogatja a kaput, hogy 
csak csodálkozunk és ámulunk rajta, de hisszük, hogy 
Isten jár elöl, és kezdjük látni, hogy immár fehérek a tá-
jak az aratásra. Tehát az első ahhoz, hogy Isten csele-
kedni tudjon általunk: legyen látásod, és ne keseregj a 
zöld füvön, hanem lásd meg a zöld fűben az aratnivalót! 
Vagyis ne keseregj azon, ha valaki olyan kemény, olyan 
nehezen lehet elérni. Isten nyitogatja tovább, egészen 
biztos, ha mi hittel, buzgósággal, meg nem szűnő szere-
tettel végezzük a szolgálatot. Legyen látásunk, hitünk. 
Ez ad bátorságot arra, hogy induljunk. 

A második: mérjük fel Isten szerint való világos-
ságban – nem könnyű dolog – a gyülekezet helyzetét. 
Arra gondolok, ahogy az Úr Jézus a mennyből letekin-
tett a kisázsiai gyülekezetekre, és felmérte őket. És 

nemcsak megmérte, felmérte őket, hanem pontosan 
megírta nekik, hogy mit lát: hogy hol mi a probléma. 

A felmérés első nagy és fontos következménye a 
mély bűnbánat! Annak a felismerése, hogy nem állunk 
abban az elhívatásban vagy akár küldetésben, amelyre 
Isten a gyülekezetet rendelte. Lehet, hogy 
elközömbösödtünk, mint Laodícea, vagy a 
törvényeskedés lett úrrá köztünk, mint Efézusban, vagy 
formaivá váltak a szolgálataink, mint Szárdiszban, vagy 
bejött a világ bizonyos szokásaival, és nincs igazán a 
gyülekezetben az a szellemi erő, amely kiszorítaná 
Jézabelt és a tanítását. 

Kik azok, akik készek arra, hogy beálljanak az ara-
tásba ebben a gyülekezetben? Fel kell mérni és elindí-
tani a felkészítés munkáját. Én azt hiszem, hogy a fel-
mérésnek – legalábbis én minden szolgálati helyemen 
így éltem át – az első nagy következménye egy mély 
bűnbánat. És kell, hogy legyen bátorságunk meghallani 
Jézusnak a bűnbánatban, a világosságban való járásban, 
és a leleplezésben megszólaló szavait. Kell a gyüleke-
zetnek mély bűnbánat. Elsöprő, igaz bűnismeret és 
bűnbánat nélkül nem lehet megújulni. Csak a keresztnél 
lehet megújulni. Én tudom, hogy van most olyanfajta 
mozgalom itt-ott, hogy nem kell bűnbánat, csak örülni 
kell. Tapsolni kell, örülni kell. Kell és szükség van rá, 
hogy jöjjön el az az idő, amikor a dicséret hangzik, és 
merjük kifejezni, hogy nekünk örömünk van az Úrban. 
De nem itt kezdődik a dolog, mert anélkül, hogy a bűn-
bánat kegyelmében megtisztulást nyernénk a keresztnél, 
nem igazi az öröm. Az csak olyan, mint az alkohol 
okozta mámor. Nem erre van szükség, hanem a szaba-
dításnak az örömére, a megújító kegyelemnek az örö-
mére. És Isten akarja ezt adni. 

A következő pont bennem úgy fogalmazódott meg, 
hogy legyen elsőrendű célunk megújult és odaszánt 
szívvel, hogy egy szülőképes, élő gyülekezet legyünk. 
Szülőképes, élő gyülekezet, ahova, ha belép valaki, ak-
kor azt érzi, hogy hazajöttem. Ez az én otthonom. Azt 
nem lehet kimondani, hogy milyen nagy öröm, ha egy 
gyülekezetnek olyan légköre van, hogy aki oda belép, 
aki talán már találkozott az Úrral, talán keresi már régó-
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ta, hogy hol lelhetne olyan otthonra, és akkor azt mond-
ja, hogy hazataláltam. Kell a meleg légkör a gyüleke-
zetben. 

Mennyire vesszük észre a keresőket, a megérke-
zőket? Mennyire társulunk hozzájuk, és milyen szere-
tettel, milyen szóval és milyen melegséggel fogadjuk 
őket? Isten csodálatosan tervezi, végzi tovább, ha van 
bennünk szeretetteljes szív és készség, időáldozás, szó-
val minden kell hozzá, amit Isten ad, de a gyülekezet 
meleg légköre, az a döntő, ott „megszületnek” az embe-
rek. A gyülekezet az a szülőszoba, ahol az ige megra-
gadja az embereket, de ahhoz steril környezet kell, hogy 
abból egészséges születés legyen, újjászületés. Úgy 
gondolom, hogy az az egészséges gyülekezet, amelyik-
ben nem robbanásszerű nagy ébredés van, hanem fo-
lyamatos. Csendes, de folyamatos ébredés. Ahol mindig 
vannak újszülöttek, vannak csecsemők, fiatalok – lélek-
ben gondolom ezt –, és így egymást építjük, gondozzuk. 

A negyedik: legyen cél, hogy a gyülekezet expan-
ziós missziót folytasson. Mit értek ez alatt? Azt, amit a 
Cselekedetek 13. első három verse leír: szépen élt, nö-
vekedett az anthiókiai gyülekezet, és akkor összejöttek 
öten, a gyülekezet vezetői, böjtöltek, imádkoztak és 
mondta a Szentlélek: válasszátok ki és küldjétek el né-
kem Pált és Barnabást, Saulust és Barnabást arra a szol-
gálatra, amelyre én őket rendeltem. És elindult a po-
gány misszió. Úgy gondolom, hogy egy gyülekezet nö-
vekedésének a feltétele az, hogy ne csak önmagára 
gondoljon. Kell, hogy legyen expanziós, missziós terve. 
Én így tapasztalom, és visszatekintve évtizedekre már 
tényleg elmondhatom, ez a tapasztalat, de az igazi lé-
nyeg, hogy az ige tanít erről. Az a gyülekezet növek-
szik, amelyik kiküld munkásokat, amelyik felkarol 
missziókat, amelyik körülnéz, hogy hol van szükség 
evangelizációra, egy missziós csoportra. Olyan nagy ez 
a Budapest. Én nem tudom, hogy hol kellene elkezdeni. 
Lehet, hogy a környéken, de a budapesti gyülekezetek, 
ha nem gondolnak erre, akkor saját maguk sorvadnak 
el. Az én látásom szerint sorvadás lehet annak a gyüle-
kezetnek a sorsa, amelyiknek nincs evangelizációs ex-
panziós missziós feladata, szolgálata. Minél többen 
mennek el ilyen munkára, annál jobban remélhető, hogy 
maga a gyülekezet is nőni fog, mert Isten adja a növe-
kedést. És azokat a gyülekezeteket áldja meg Isten, 
ahonnan van kiküldés, van készség menni és másfelé 
vinni az evangéliumot. 

A következő fő gondolat: hogyan válhat ilyenné 
egy gyülekezet? Talán ez a legizgalmasabb kérdés. 

Az első pont: mindig szóljon hatalmasan az Ige, 
mert azt semmi nem pótolja. Minden összejövetelen, 
minden istentiszteleten a Lélek kenetével, a dünamisz, 
az erő, a Szentlélek ereje legyen hatalmasan nyilvánva-
ló, mert a hit hallásból van, a hallás pedig az Isten igéje 
által van. És ez nemcsak a lelkipásztoron múlik csupán 
(nyilván őrajta is), hogy hogyan kéri az Urat a gyüleke-
zet, hogyan várja az Úrtól a gyülekezet, hogy szóljon az 
Ige. Sokszor a gyülekezetre úgy hat a prédikáció, mint a 

falra hányt borsó. Tehát olyan kemény, hogy visszapat-
tan minden. A gyülekezet lelkületének kell megváltoz-
nia, együtt a pásztorral. Ennek igazán szívüggyé kell 
válnia, és imádkozni kell érte. Pál kérte, hogy: „Imád-
kozzatok, könyörögjetek, hogy adassék nékem szó 
számnak megnyitásakor, hogy az szóljon, ami hasznos a 
szükséges építésre!” Az Ige által szólít meg az Isten, az 
Ige ébreszt bűnbánatot a Szentlélek ereje által, az Ige 
közli a váltság erejét, a Krisztus szabadításának a ha-
talmát. Tehát igenis össze kell, hogy dobbanjon a szí-
vünk: Istenem add, hogy legyen hatalma a Te Igédnek! 

A második: kultúrprogram helyett élő bizonyság-
tevés legyen a gyülekezetben! A mi baptista gyüleke-
zeteinkben az első évtizedekben abban volt igazi nagy 
öröme a gyülekezetnek, hogy ki-ki elmondta, hogy mi-
lyen igéje volt a héten, hogy tett bizonyságot valakinek, 
vagy milyen kudarca volt. Megosztották az örömüket, 
megosztották a bánatukat, és közben énekeltek. A kö-
zösség gyakorlása tette igazán meleggé, lelkileg eggyé 
az Úrban a gyülekezetet. Aztán később sajnos kihalt ez 
a mondanivaló, elbátortalanodtak vagy talán 
elközömbösödtek a testvérek, de hát azért valamit kell 
csinálni. Akkor mondjunk verseket! És születtek a ver-
sek, nagyon szép versek. Abban az időben is Csopják 
Attiláék és a többiek írták, kifejezetten program céljára, 
gyülekezeti szavalásra a verseket. Addig, amíg valaki 
ezeket a verseket átéléssel, üzenetként – mert van azok-
ban a versekben üzenet – adja tovább, addig még az jó 
is, de sokszor csak egy műsorszám a programban. Saj-
nos azt is meg kell vallanunk, hogy kialakult az a ve-
szély, hogy az éneklés is nem igazán üzenetet hordozó 
lett. Néha csak énekelünk egyet, míg körülmegy a per-
sely vagy valami más. Aztán az énekkar. Én nagyon 
szeretem, de az viszont nagyon romboló, ki kell mon-
danom ezt: romboló hatású, ha az ének nem üzenetet 
közvetít. Ha az éneklésnél az válik fő céllá, hogy for-
mailag szépen hangozzék. Félreértés ne legyen, persze, 
hangozzék a legszebben, a legtökéletesebben, magától 
értetődő. De hogy ez legyen a cél? Meggyőződésem, 
hogy addig építő, ha a cél az, hogy üzenetet közvetít-
sen. Tehát így gondolom: kultúrprogram helyett üzenet, 
és élő bizonyságtevések. Ezt nem lehet határozattal 
megvalósítani. Isten óvjon attól, hogy hozzunk egy ha-
tározatot, hogy mától kezdve pedig így. Ez nem így 
működik. Ez nem határozat kérdése, ez életkérdés. És 
meggyőződésem tapasztalatból, ha megszólalnak az élő 
bizonyságtevések, ha megszólalnak üzenetet hordozó 
énekek, talán kis énekegyüttesben, szólóban, mindegy 
hogyan, el fog némulni a másik, a kultúrprogram. El-
némul, visszahúzódik. Úgy, mint amikor felkél a nap és 
a csillagok eltűnnek. Ha felkél a nap, Krisztus bera-
gyogja a gyülekezetet. 

A következő: munkálni kell azt, hogy a gyüleke-
zetben legyenek buzgó imaközösségek. Ez megint egy 
kényes terület. Így például egy nagyon-nagyon kedves 
hagyomány az imaóra. Valahol azt a határozatot hozta a 
vezetőség, hogy nem lehet külön imaóra a fiataloknak, 
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csak semmi különcködés. Ott, ahol csak egy-két fiatal 
jár a kötelező imaórára, de a külön imaórán mindenki 
imádkozik! Hát akkor miért ez a határozat? Mert az 
imaóra az olyan, amiről nem lehet hiányozni. Sok gyü-
lekezetben – most aztán tényleg olyat mondok, hogy 
kérem, ne haragudjanak meg rám, de úgy gondolom, 
hogy mégis ki kell mondanom – az imaóra olyan, mint 
a hinduknak a szent tehén. Ha a tehén ráfekszik a sínek-
re, akkor megáll a vonat, és nem megy addig, amíg az 
fel nem méltóztatik kelni onnan. Buzgó imaélet, imakö-
zösségek, akkor nem formális imádságok hangzanak 
kisprédikáció után. Testvérek, higgyék el, hogy Isten az 
imádságra válaszol, de csak a szívből, hitből fakadó 
buzgó imádságokra válaszol. Ezt én létkérdésnek ér-
zem. Én Újpesten éltem át legelőször az imaközösség 
fontosságát. Azóta elmondhatom, hogy ahol Isten adott 
kegyelmet a szolgálatra, mindenütt voltak – nem csak 
egy – imaközösségek. Újpesten átéltem egy nehéz hely-
zetet, ami megoldódott, és tudom, hogy miért. Felkere-
sett egy néni, és ezt mondta: „Testvér! Látjuk, érezzük a 
harcot. Az Úr harca ez. Mi összefogtunk, tizenketten 
minden héten egy napot böjtöléssel imádkozunk, hogy 
az Úr vigye győzelemre az Ő ügyét ebben a gyüleke-
zetben. Csatlakozzon hozzánk!” Hát hogyne tettem vol-
na, hiszen tele voltam kétségekkel és félelemmel. És 
folyt az imaharc. És meglett az eredmény: abban az év-
ben volt életem legnépesebb bemerítése, harmincketten 
merítkeztek be. Ilyen áttörést adott Isten ott, ahol folyt 
az imaharc. 
Most már csak röviden felsorolom a többi fontos területet: 
A negyedik a gyermek- és ifjúsági misszió fontossága: 
hívjuk, hívják az osztálytársakat olyan változatos prog-
rammal vagy foglalkozással, igei foglalkozással az ifjú-
sági alkalmakon, ami vonzó. 

Az ötödik a tanítványság-tanfolyam: az Úr Jézus 
három évig tanította a tanítványokat, hogy alkalmasak-
ká legyenek a szolgálatra. Ha valaki szakmát tanul, le-
galább három évig kell tanulnia, aki diplomázni akar, 
annak még több ideig. Csak a lélekmentés munkája len-
ne olyan, amit nem kell tanulni? A kiscsoportos foglal-
kozás is nagyon sok helyen azért nem indul el, mert 
nincsenek alkalmas vezetők. Egy nagyon fontos dolog, 
úgy gondolom, a gyülekezet megelevenedése, lelki nö-
vekedése és folyamatos ébredés munkálása terén, ha a 
gyülekezet lelki munkásai – vezetők és nem vezetők 
egyaránt –, egyszer egy évben elvonulnak két- vagy 
többnapos együttlétekre. Ilyenkor mindenki adjon szá-
mot saját maga előtt, jöjjön a világosságra, hogy ő most 
hol tart lelkileg, milyen hiányosságot érez, és utána 
mindenkiért külön imádkozunk. Aztán vegyük sorba a 
gyülekezet munkaterületeit, szolgálati területeit (veze-
tőség, énekkar, gyermekmunka, ifjúsági munka). Annak 
a vezetői beszámolnak, a hiányt közösen megbeszéljük, 
mindegyikért külön imádkozunk. Az én gyakorlatom-
ban nagyszerű dolgok, elhatározások történtek ilyenkor. 
Én magam úgy tapasztalom, hogy a lelki megelevene-
désnek, missziós programoknak, stratégiának a születé-
se ez a hely, és egyúttal az odaszánás is megérlelődik, 
hogy hogyan kellene megvalósítani. 

Túl sokat beszéltem már. Sok mindent kellene még, 
meg lehetne, de fogadják a testvérek úgy, hogy egyrészt 
meggyőződésem, hogy az igére építve és az első keresz-
tények munkájára figyelve mondtam el, másrészt a saját 
missziós tapasztalataim is itt vannak mindezekben. Is-
ten adja, hogy valami elkezdődjön itt is a személyekben 
és a gyülekezetben. 
 

(A kazetta, amelyen ez a tanítás egészében meghallgatható, 
elkérhető ifj. Uri Imrétől) 

 

 

A tökéletes lelkész 
 

Egy számítógépes felmérés kimutatta, hogy a tökéletes lelkész ponto-
san 18 percet prédikál. A bűnt elítéli, de azt senkiben fel nem ismeri. 

Naponta reggel hattól éjfélig dolgozik, de a telefont hajnali ötkor 
is szívesen felveszi. Ellátja a templomi teendőket, villanyt szerel, ker-
tészkedik, és szépen takarít. 

Hetente 200.000 Ft-ot keres, jól öltözködik, értékes könyveket 
vesz és a kocsija sem utolsó. Minden héten 150.000 Ft-ot oszt szét a 
szegények között. Emellett 28 éves, de 30 éves lelkipásztori gyakor-
lattal rendelkezik. 

Nagyon szereti a fiatalokat, és minden idejét az idősekkel tölti. 
A tökéletes lelkész mindig mosolyog, mert odaadó munkájához az 

erőt a kitűnő humorérzékéből meríti. Naponta 15, a gyülekezethez 
tartozó családot, ugyanennyi kórházban fekvő beteget és magányos 
gyülekezeti tagot látogat meg. Minden idejét az egyháztól elhidegült 
hívek pásztorolásával tölti, és mindig az irodában van, ha keresik. 

Nehéz mindenkinek a kedvére tenni, sőt szinte lehetetlen. Így van 
ez a papoknál is, akik bármit tesznek, valakiknek biztosan nem felel 
meg. 
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Ugyanis, 

• ha a szokottnál 10 perccel hosszabban prédikál akkor bőbeszédű, 
• ha hangosabban prédikál, akkor ordibál,  
• ha normálisan beszél, akkor az ember nem ért semmit, 
• ha saját autója van, akkor világias beállítottságú, 
• ha viszont nincs autója, akkor nem halad a korral, 
• ha az egyházközség tagjait látogatja, akkor szimatol, 
• ha családokat látogat, akkor nem törődik a családjával,  
• ha otthon van, akkor miért nem látogat családokat, 
• ha a pénzről beszél, akkor pénzsóvár, 
• ha a templom javára gyűjt, akkor kihúzza az emberek zsebéből a pénzt, 
• ha nem rendez ünnepséget, akkor semmi sem történik,  
• ha ünnepséget szervez, akkor nem tud nyugton maradni,  
• ha az Istentiszteletet pontosan kezdi, akkor siet az órája, 
• ha később kezd valamit, akkor feltartja a híveket, 
• ha a templomot renováltatja, akkor feleslegesen szórja a pénzt, 
• ha nem építkezik, akkor hagy mindent tönkremenni, 
• ha fiatal, akkor nincs tapasztalata, 
• ha idős, akkor mikor megy már nyugdíjba, 
• ha meghal, akkor nincs aki pótolja. 

 

Forrás: http://nezzjezusra.hu/hasznos/tokeleteslelkesz.html 
 
 

Kerékpáron 
 
Az Úrban megmaradásra 
van példázat ebben: 
addig állsz, míg előre mégy, 
addig vagy nyeregben. 
Ha nem teszel jót, se rosszat, 
ne gondold: azt semmi. 
Nem kell karambolt csinálni, 
hátrafelé menni; 
ahhoz, hogy el- vagy kidőljél, 
megállni is elég. 
Addig maradsz egyensúlyban, 
amíg előre mégy! 
 

Balog Miklós 

„A keresztyének ne legyenek cukorból, mert 
elszopogatja őket a világ.” 

Vass Ferenc lp. 
 
„A helyes tartalom megszűri a helyes isten-
tiszteleti formát. Ahol lazul a hit, ott kezde-
nek el az emberek a formáról vitatkozni.” 

Prof. Dr. Szigeti Jenő 
 
„Aki csak abban látja a gyülekezetbe járás 
célját, hogy ott jól érezze magát, az csak szó-
rakozni jár oda, mint egy klubba. A gyüleke-
zet Krisztus teste, egy élő szervezet, ahol 
csak akkor fogjuk jól érezni magunkat, ha az 
rendeltetésszerűen működik.” 

egy gyülekezeti tag 
 
 

GYEREKSAROK 
 
 
 

 

Boldog születésnapot! 
Szeretettel köszöntjük a májusi születésnaposokat! 

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

 

Szeretettel köszöntjük 
májusban született 

testvéreinket! 
 

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

„Gyarapítson titeket az Úr, és tegyen bőségesekké az egymás iránt és 
mindenki iránt való szeretetben, amilyenek vagyunk mi is ti irántatok, 
hogy erősekké tegye a ti szíveteket, feddhetetlenné a szentségben a mi 
Istenünk és Atyánk előtt.” (1Thessz 3,12-13) 
 
Az apostol megdicséri a gyülekezetet hitéért és szeretetéért. Biztatja 
őket, hogy bővölködjenek a szeretetben, ahogy ő is szereti őket, és ezt 
kifejezésre juttatja világosan. Isten szeretete által erősödjön meg szíve-
tek, tegyen titeket feddhetetlenné a szentségben. A szentség jó cseleke-
detekben, tudományban és feddhetetlen beszédben nyilvánul meg. Le-
gyetek ebben példák. Még az ellenség se tudjon rólatok rosszat monda-
ni. Az Úr áldjon meg titeket állhatatos szívvel, legyen előre haladáso-
tok a szentségben! 

Lukács Edit 
 

 

Szeretettel köszöntjük  
júniusban született 

testvéreinket! 
 

 

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

„Az Úr felemeli a porból a gyengét, és kivezeti a szennyből a szegényt. 
A fejedelmek mellett ad nekik helyet, díszhelyet jelöl ki nekik. Az Úr tu-
lajdona a föld minden pillére, és azokra helyezte a világot. A hűsége-
seknek oltalmazza lépteit.” (1Sám 2,8) 
 

Azt látjuk, hogy mostanában a világban az a fontos, hogy ki a legjobb, 
a legszebb, a legokosabb, a legsikeresebb. Ha valakit kihirdetnek va-
lamivé, azt jelenti, hogy már elvették jutalmukat. Azt látjuk az Igéből, 
hogy az Úr tesz valamivé, Ő jutalmaz. Emberek vagyunk, és néha jól 
esik egy-egy elismerő szó, és ha nem dicsérnek meg minket, boldogta-
lanok vagyunk. De ti gondoljatok arra, hogy az Úr mindent lát és min-
dent tud rólatok, Ő meggazdagít, felemel, dicsőségnek székét adja. Az 
efézusi levél második részében azt olvashatjátok, hogy akik halottak 
voltunk, megelevenített, és együtt ültetett a mennyei helyekre Jézus 
Krisztusban, hogy megmutassa kegyelmének gazdagságát. Ez igazán 
jutalom. Ez legyen a ti osztályrészetek! Kell ennél több? 

Lukács Edit 
 

Gyülekezeti alkalmak 
− Vasárnap: 

9,15 óra: imaóra, bibliakör, 
tinédzsereknek Palacsintázó, 
barátkozók órája 
10 óra: Istentisztelet, közben: 
bibliakör az óvódásoknak és a 
kisiskolásoknak 
17 óra: Istentisztelet 

− Csütörtök: 18,30 óra: Biblia-
óra, 19,30: énekóra 

− 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. 

Jó idő esetén idén is megtartjuk 
hagyományos Pünkösdi kirándulá-
sunkat a Szilfa-tisztásra, június 5-
én 10 órakor. 
 

Betegeink 
Baranyai Jánosné 
Bányai Jozefa 

Bódi Lászlóné 
Egyed Ferencné 
Kovács Józsefné 
Pomázi Lászlóné 
Simon Lászlóné 

„Én pedig hatalmadról éneke-
lek, magasztalom minden reg-
gel hűségedet. Mert erős váram 
vagy, menedékem, mikor bajba 
jutok. Te vagy az én erőm, ró-
lad zeng énekem. Erős váram 
az Isten, az én hűséges Iste-
nem!” (Zsolt 59: 17-18) 
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