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WITTENBERG, 1517 
 

Október utolsó napja már.  
A látóhatár  
fénylő napkeltet ígér: 
„Az igaz ember hitből él…” 
 

Az a korszakváltó hajnal  
megajándékozta a világot: 
Szöget és kalapácsot  
adott egy szerzetes kezébe. 
…amíg a vártemplomhoz ér: 
„az igaz ember pedig hitből él…” 
- suttogja, még csak önmagának, 
de az egész világnak  
szól attól kezdve az üzenet, 
a kapura kiszögezett  
hitvallása sok éjszakának… 
A kinyitott szent Bibliának 
fölismert igazsága beszél: 
„Az igaz ember hitből él!” 
 

…mert fújt a Szél 
azon a kora reggelen, 
nem maradt többé rejtelem, 
hogy Isten szereti a világot 
Önmaga adott váltságot 
érte 
Fia halála által! 
S mert Ő mindent megfizetett,  
azért nem lehet elveszett, 
senki, aki hisz Benne! 
Hisz, szeret és remél… 
„Az igaz ember hitből él!” 
 

Lukátsi Vilma 
 

 

 
 
 

 

„Sola fide” – 

„Egyedül hit által” 
 

Ha a Szentírás egyszer mond valamit, az is bőven elég ahhoz, 

hogy komolyan vegyük, így legfeljebb matematikailag tűnik he-

lyesnek az az állítás, hogy ha háromszor mondja, akkor háromszor 

komolyabban kell vennünk! De azért az mindig is elgondolkozta-

tott, hogy miért helyez Isten ennyire nagy hangsúlyt arra a 

habakuki igére, hogy „Az igaz pedig az ő hite által él” (Hab 2,4), 

hogy az újszövetség kétszer is, szinte szó szerint idézi? (Rm 1,17; 

Zsid 10,38) 

Baptista gyülekezetben felnőve mindig is magától értetődő volt 

számunkra, hogy az üdvösség nem cselekedetekből, hanem egye-

dül hit által a miénk. Soha nem kérdőjeleződött ez meg, soha nem 

merült föl ezzel kapcsolatban semmilyen kétség, gyülekezeten be-

lüli hitbeli vagy látásbeli különbségek soha nem amiatt voltak, 

hogy ezt a hitigazságot valaki máshogy látta volna. Baptista hit-

vallásunk így ír erről: „A megigazításban nem saját, igazságos 

cselekedeteink, hanem egyedül Jézus Krisztus áldozata és igazsá-

ga alapján, hit által részesülünk” (7. A megtérés és újjászületés). 

A hitvallási mondatot alátámasztó igei hivatkozások a követke-

zők: 

„Mindenki vétkezett, és híjával van az Isten dicsőségének. 

Ezért Isten ingyen igazítja meg őket kegyelméből, miután megvál-

totta őket a Krisztus Jézus által. Hiszen azt tartjuk, hogy hit által 

igazul meg az ember, a törvény cselekvésétől függetlenül”. (Róm 

3:23, 24, 28) 

„Tudjuk, hogy az ember nem a törvény cselekedetei alapján iga-

zul meg, hanem a Krisztus Jézusba vetett hit által. 
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Ezért mi is Krisztus Jézusban hittünk, hogy megigazul-

junk a Krisztusban való hit, és nem a törvény cselekvése 

által, mert a törvény cselekvése által nem igazul meg 

egy ember sem.” (Gal 2,16) 

Ezek a bibliai idézetek is mutatják, hogy már a ke-

resztyénség első időszakában sem volt magától értetődő 

ez a hitvallási tétel. Később pedig, történelmi koronként 

ugyan más-más okból, de újra és újra szükség volt e hit-

igazság hangsúlyozására. 

Amikor Pál apostol leírta a fenti szavakat, akkor a 

kérdés olyan összefüggésben vetődött föl, hogy meg 

kell-e tartani a törvényt (is), ahhoz, hogy üdvözüljön 

valaki? Egyértelműnek tűnik a válasz: nem! Ugyanak-

kor fel sem tudjuk mérni ennek a válasznak a súlyát, hi-

szen alapjaiban változtatta meg a zsidókból keresztyén-

né lettek egész életvitelét! A törvény betartása, amiben 

felnőttek, és ami a mindennapjaik szerves része volt, 

egyszerre nemcsak, hogy értelmét vesztette, hanem Pál 

apostol egyenesen tiltja annak betartását: „Elszakadta-

tok Krisztustól, akik a törvény által akartok megigazul-

ni, a kegyelemből kiestetek.” (Gal 5,14,) Nem véletlen, 

hogy a kérdés eldöntésére apostoli zsinatot hívtak össze 

(ld. ApCsel 15). A válasz már csak azért sem volt ma-

gától értetődő, mert a törvény elvileg az életre vezet (!), 

hiszen maga Isten mondja: „Tartsátok meg azért az én 

rendeleteimet és az én végzéseimet, amelyeket, ha meg-

cselekszik az ember, él azok által” (3Móz 18,5). A 

probléma csak az, hogy ezen az úton még senkinek sem 

sikerült végigmenni; bibliai ismerőseink közül a célhoz 

a legközelebb a gazdag ifjú volt. 

Persze már az apostoli korban is kérdés volt, hogy 

mindez mit jelent a gyakorlatban? És a felületes olvasó 

számára zavarónak tűnhet a Jakab apostol levelében le-

vő mondat: „Látjátok tehát, hogy cselekedetekből iga-

zul meg az ember, és nem csupán hitből.”(Jak 2,24). 

Előreugorva az időben, Luther Márton számára ez nem 

is fért bele a „sola fide” tanába; Jakab leveléhez írt elő-

szavában: „valójában szalmalevél”-nek nevezte, mond-

ván, hogy „semmi nem emlékeztet benne az evangélium 

természetére”. Pedig nincs itt semmilyen ellentmondás, 

Jakab mindössze arról beszél, hogy a valódi hitnek cse-

lekedetekben megnyilvánuló következményei vannak! 

Ezt Luther is világosan látta: „Igaz tehát ez a két mon-

dat: „A jócselekedetek nem teszik az embert jóvá, ha-

nem a jó ember tesz jócselekedeteket. A rossz cseleke-

detek nem teszik az embert rosszá, hanem a rossz em-

ber tesz rossz cselekedeteket.” Ezért mindig magának a 

lényegnek vagy a személynek kell jónak lennie minden 

jócselekedet előtt, és a jócselekedetek maguktól ered-

nek és jönnek elő a jó személyből, ahogyan Krisztus 

mondja: „A rossz fa nem terem jó gyümölcsöt, a jó fa 

nem terem rossz gyümölcsöt.” (Mt 7,18). 

Luther Márton korában az apostoli korhoz képest 

más irányba torzult a hitből való megigazulás bibliai 

igazsága, mégpedig az üdvösségszerző jócselekedetek 

irányába, melyek kézzelfogható megtestesítői a bűnbo-

csátó cédulák voltak. 

500 év távlatából visszatekintve nincs is vita azon, 

hogy ez a bibliai tanítás durva félreértelmezése volt. 

A történelem az élet tanítómestere – mondták már az 

ókori latinok is, és remélem, hogy az előbbi visszate-

kintés is tanulságos volt. De magától értetődően jobban 

érdekel bennünket, hogy mi mindennek ma a gyakorlati 

olvasata? 

Hadd említsek meg öt következményt. 

Az első: a kegyelemért való hálaadás. Akár abban a 

vonatkozásban, hogy nincs szükség az ószövetségi tör-

vény betartására ahhoz, hogy kedvesek legyünk Isten 

előtt, akár azért, mert sem bűnbocsátó cédula, sem 

semmilyen vezeklés nem szükséges ahhoz, hogy Isten 

jótetszését kiérdemeljük, hogy az üdvösséget elnyerjük, 

hanem az ingyen kegyelemből a miénk lehet. Mindez 

nekünk már annyira természetes, hogy könnyen elfelejt-

jük, hogy mindez Jézus életébe került! „Megigazulván 

azért hit által, békességünk van Istennel, a mi Urunk 

Jézus Krisztus által.” (Rm 5,1) 

A második az, hogy tanuljuk meg Istentől ezt a 

nagyvonalúságot másik embertársunk, felebarátunk 

vagy éppen testvéreink irányába. Hogy a szeretetünk, 

megbocsátásunk ne legyen előfeltételhez, a másik ve-

zekléséhez kötve. Ha mégis így teszünk, akkor mi is va-

lamiféle „bűnbocsátó cédulák” megvásárlásához próbá-

juk kötni a másik tartozásának az elengedését. Pedig 

ennek a hozzáállásnak jól ismerjük a következményét 

az adós szolga példázatából: 

„Gonosz szolga, minden adósságodat elengedtem 

néked, mivelhogy könyörögtél nékem: Nem kellett vol-

na-é néked is könyörülnöd a te szolgatársadon, a mi-

képpen én is könyörültem te rajtad? És megharagudván 

az ő ura, átadta őt a hóhérok kezébe, mígnem megfizeti 

mind, a mivel tartozik. Ekképpen cselekszik az én meny-

nyei Atyám is veletek, ha szívetekből meg nem bocsátjá-

tok, ki-ki az ő atyjafiának, az ő vétkeiket.” (Mt 18,33-35) 

A harmadik az, hogy éppen a hitből való megigazu-

lás tana teszi a keresztyénséget alapvetően más alapo-

kon nyugvóvá a többi valláshoz képest, amelyekben va-

lamilyen megfelelési tényező mindig fellelhető, nem 

kegyelem-alapúak, nem az isteni megváltást hangsú-

lyozzák. 

A negyedik pedig a Jakab levelében rögzített elv: az 

élő hitet a cselekedeteknek kell követniük! Legszíve-

sebben az egész prédikációt idézném Joó Sándortól, a 

híres református lelkipásztortól, amit ezzel kapcsolat-

ban mondott 1969-ben: 

„Tehát az igazi hit azt jelenti, hogy Jézus halálának 

és feltámadásának az ereje megragad, áthat, működik 

bennem, cselekedetekre indít, mozgat, éltet. Jézus a 

Benne való hit révén, mintegy teremtő erő révén hoz 

létre a hívő emberben olyan valamit, ami eddig nem 

volt meg benne. A szeretetnek olyan cselekedeteire in-

dítja, amire eddig képtelen volt. A hívő emberben, a 

Krisztusban igazán hívő emberben új élet kell, hogy 

kezdődjék a hite által. Azt mondottam egyszer, hogy a 
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kegyelem nem egyéb, mint Isten energiája, a megváltás 

nem egyéb, mint Isten energiája. Nos, tehát Jézusban 

hinni nem egyéb, mint Istennek ezt az energiáját ma-

gunkban hordozni. Tehát a hit által föltétlenül mássá 

kell lenni egy ember életének, mint amilyen volt hit nél-

kül. A szó legszorosabb értelmében véve újjá születik. 

Jézus halálát, feltámadását nem lehet úgy szemlélni, 

mint ahogyan az ember egyszer egy színdarabot végig-

néz, azután kimegy és marad minden a régiben. Hit ál-

tal, tehát a Jézusban való hit által, a Jézus halálának és 

feltámadásának az ereje mintegy szétárad a hívő em-

berben. Isteni energiaként feszül és cselekedetekre in-

dítja, Krisztusi cselekedetekben, újfajta cselekedetekben 

mutatkozik meg. 

Erre mondja az apostol, hogy mutasd meg nékem a 

te hitedet a te cselekedeteidből. Mert azt meg lehet mu-

tatni. És amelyik hitet nem lehet megmutatni, amelyiket 

nem lehet látni, az nem igazi hit. Az igazi hit olyan hoz-

zátapadás, olyan belenövés az élő Krisztusba, hozzáta-

pad és belenő az oltvány a fába és azután az ő életereje 

által él tovább. És hogy megfogta-e az oltvány, rögtön 

kiderül abból, hogy megeredt-e benne az élet. Mert ak-

kor rögtön elkezd növekedni és egy idő múlva gyümöl-

csöt is terem, virágzik és azután gyümölcsöt terem. Per-

sze meddő oltvány is van, az ilyen azután nagyon hamar 

le is szárad. Nos, tehát ilyen a halott hit is. A hitünkről, 

Testvérek, nagyon hamar kiderül, hogy igazi hit-e, vagy 

pedig halott hit. Egyszerűen elárulják a cselekedeteink, 

elárulja az egész viselkedésünk, mint ahogyan a hőmérő 

mutatja azt, hogy milyen meleg van, vagy milyen hideg. 

Nem a cselekedeteink szerzik számunkra az üdvösséget, 

mint ahogyan nem a hőmérő csinálja a meleget, a cse-

lekedeteink csak azt mutatják, hogy benne van-e az éle-

tünk a Jézus halála és feltámadása energiájának a ha-

tásában, tehát hogy hiszünk-e igazán a Krisztusban. 

Nos, hiszünk? Hiszünk?” 

Lutherre életfordító, nagy hatást tettek a Római levél 

hit általi megigazulásról szóló mondatai. Ötödik követ-

kezményként engedjük, hogy ránk a Zsidókhoz írt levél 

igemagyarázata is hasson, ha megfáradtunk, elfárad-

tunk, vagy belefáradtunk az élet terheinek hordozásába: 

„Mert békességes tűrésre van szükségetek, hogy az Is-

ten akaratát cselekedvén, elnyerjétek az ígéretet. Mert 

még vajmi kevés idő, és aki eljövendő, eljő és nem késik. 

Az igaz pedig hitből él. És aki meghátrál, abban nem 

gyönyörködik a lelkem. De mi nem vagyunk a meghát-

rálás emberei, hogy elvesszünk, hanem a hitéi, hogy 

életet nyerjünk.” (Zsid 11,36-39) 

Isten megújítására ma is szükségünk van, hogy a 

hitből való megigazulás szilárd alapján nyugvó keresz-

tyénségünk újra hiteles és Isten erejét hordozó legyen. 

Ádány Mihály 

 

VELÜNK TÖRTÉNT 
 

„Citromkonfi” – 

avagy gondolatok az örömteli keresztyén életről 
 

 
 

A váci fiatalok ötletes kezdeményezése volt ez a konfe-

rencia február 4-én, amit nem igazán a kamaszoknak 

szerveztek, hanem inkább az érettebb, idősebb korosz-

tálynak . A téma az volt, hogy a keresztyén élet öröm-

teljes, így ne legyünk olyanok, mint akik citromba ha-

raptak volna. 

Háló Gyula tartotta a délelőtti és esti nagyobb léleg-

zetvételű alkalmakat, a délutáni szemináriumok közül 

mi azokon vettünk részt, amiket Kulcsár Gábor és 

Floch Gábor tartottak. Nagyon fontos tanulságnak tar-

tom, hogy rá kell ébrednünk arra: az az élet, amit Jézus-

sal, Jézusban élünk, örömteli! Rengeteg okunk van 

örülni, így ne legyünk citrom-keresztyének! Ehhez na-

gyon sok gyakorlati ötletet és tanácsot kaptunk – szerin-

tem a legalapvetőbb ezek közül, hogy legfőképpen a 

megváltásunknak kell örülnünk, ez életünk legnagyobb 

ajándéka, Isten kegyelme. 

A másik fontos dolog, hogy Isten az embert társas 

lénynek teremtette, így a testvéreinkkel való közösség-

ben és a testvéreink felé való szolgálatban meg tudjuk 

találni az örömünket is. 

Rendkívül örültem ennek a kezdeményezésnek, egé-

szen más volt így a légkör – kevesebben is voltunk, de 

nem a létszámtól lesz jó egy ilyen alkalom. Sok beszél-

getés és közös gondolkodás színesítette ezt a napot, él-

mény volt a részese lenni ennek. 
 

Kalla Szilvi 
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Istenképes –Debreceni Ifjúsági Konferencia 

 

 
 

Ebben az évben is megrendezésre került Debrecenben a 

szokásos ifjúsági konferencia (febr. 17-19.). A mi gyü-

lekezetünkből is lementünk páran (12-en) erre a párat-

lan eseményre. Hála Neki, az odavezető úton és a visz-

szafele úton is érezhettük Isten kegyelmét és biztonság-

ban tartását. 

Nagyon jó tanításokat hallgathattunk meg, amelyek-

ből épülhettünk lelkileg. Hallhattunk tanításokat Isten 

szeretetnyelveiről, hogy miképp szereti és viseli gondját 

az embereknek. Arról is tanulhattunk, hogy Jézus ho-

gyan formálja a mi jellemünket. Bár néha mi ezt na-

gyon is próbáljuk gátolni, és ráerőszakolni a mi akara-

tunkat, mert úgy gondoljuk, jobban tudjuk a dolgainkat. 

Szombat este viszont egy evangelizációs jellegű al-

kalom volt, amin ismét voltak újabb fiatalok, akik elfo-

gadták Krisztust mint Megváltót, és nagy öröm volt a 

Mennyben is . Számomra mégis a legjobb élmény az 

volt, hogy körülbelül 800-an dicsértük együtt az Urat. 
 

Boda Péter Krisztián 

 

BÚCSÚZUNK 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Galambos Sándorné – Havasi Margit 
1930 – 2017 

 

Édesanyánk 1930. március 11-én született Soltvadker-

ten, Havasi Henrik és Gselman Katalin hatodik gyer-

mekeként. Tizenhat éves korában, 1946. pünkösdjén, 

Szankon, természetes vízben történt a bemerítése. 1996-

ban Szankon részt vett az 50 éves bemerítkezési évfor-

dulón, majd Soltvadkerten a 60. és a 70. évfordulókon 

is. 1950-ben került fel Budapestre, ahol a HÉV-nél he-

lyezkedett el, és egészen nyugdíjazásáig, 1985-ig a Bu-

dapesti Közlekedési Vállalatnál dolgozott. 

1954. március 27-én református templomban kötött 

házasságot Galambos Sándorral. Két leánygyermekük 

született, ők reformátusok. 

Gyülekezeti tagsága Soltvadkerten volt, amikor ideje 

engedte, oda járt imaházba, de ha nem tudott elutazni, 

akkor a Budafoki Gyülekezetet látogatta. 2012-től idős 

kora és a távolság miatt már a Budai Gyülekezetbe járt, 

egészen 2016 októberéig, egészsége megromlásáig. 

2017. január 30-án hosszú, türelemmel viselt beteg-

ség következtében hunyt el, két héttel szeretett nővére, 

Sári Lászlóné után. Utolsó földi útjára február 22-én kí-

sértük el a nagytétényi temetőben. Búcsúztatásán Kul-

csár Tibor lelkipásztor hirdette Isten igéjét. 

Gyászolják – gyermekei: Piroska és Magdolna; ve-

je: Andor; unokái: Anett, Zoltán, László, Tünde; unoka-

vejei: Zsolt, Attila és dédunokái: Márk, Lilla, Olivér. 

 
 

Helyreigazítás 
 

Előző számunkban sajnálatos módon hiányosan jelent meg a gyülekezeti szolgálattevők felsorolásában a 2016-ban 

a Kamaraerdei Szociális Otthonban tartott alkalmak résztvevőinek listája. 

Helyesen ez a következő: Ádány Anna, Ádány Barnabás, ifj. Ádány Béla, Ádány Ferenc, Ádány Rebeka, Ádány 

Zsófia, Bartha Gábor, Bartha Gáborné, Bányai Jozefina, Bencsikné Zsuzsa, Bereczki Krisztina, Boda Gábriel, Bo-

dáné Gajdács Rebeka, Bodáné Uri Ibolya, Boda Mihály, Boda Péter, Boda Zsolt, Bodó Dániel, Borbély Csilla, 

Csepei Géza, Haicai Andrea, Horpácsi Éva, Jenei Péter, Juhász Béla, Kalla Balázs, Kalla Szilvia, Kálmán Imréné, 

Kiss Pálné, Kovács Éva, Kulcsár Anikó, Kulcsár Bettina, Kulcsár Dóra, Kulcsár Tibor, Lukács Edit, Nagy János, 

Nagy Jánosné, Nagy Péter, Nagyné Kalán Éva, Nagy Viola, Simola Ilona, Simon Dávid, Simonné Papp Viola, Sol-

tész Attila, Sonkoly Anna, Sonkoly Tamás, Zákány Etelka Rebeka, Uri Benjámin, Uri Boglárka, Uri Erika, Uri Il-

dikó, Uri Melinda, Uri Imre, ifj. Uri Imre, Zákány Gábor, Zákány Gáborné, Zsigovics Dorina. 

Az érintettektől bocsánatot kérünk. 
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ISMERJÜK EGYMÁST? 
 

Ki gondolta volna úgy húsz évvel ezelőtt arról a gyülekezetünkben egyetemi hallgatóként megjelenő mosolygós 

fiúról, hogy egyszer majd rokonok leszünk? Ki gondolta volna valaha is, hogy a kétévesként megismert cserfes kis 

unokahúg egyszer csak Budán lesz tag, és hogy ez a két élet egyszer csak összefonódik? Még jó, hogy senki – én 

sem. De örülök! Ahogy annak is, hogy most az ő – Jenei Péter (Péti) és Kulcsár Dóri – egymásra találásuknak az 

előzményeibe is betekinthetünk. 

 

 
 

– Kérem, hogy beszéljetek arról, hogy mikor, hol és 

milyen családba születtetek, kik voltak a szüleitek, 

testvéreitek, hogyan és hol teltek gyermekéveitek? 

Péti: 1979-ben születtem Békéscsabán, egy hívő család 

második gyermekeként. Szüleim egy vállalatnál dolgoz-

tak, ott ismerték meg egymást, és édesapám az édes-

anyám hatására tért meg. Visszaemlékezve nagyon bol-

dog gyermekkorom volt. Szülővárosomban nőttem fel, 

gyermekéveimet is ott töltöttem, és az ottani baptista 

gyülekezetbe jártam rendszeresen. Mivel édesanyám 

testvérei is ott laktak, így az unokatestvéreimmel máig 

tartó, szoros baráti kapcsolatot tartunk. 

Dóri: 1990-ben születtem Budapesten. Gyermekkorom-

tól fogva meghatározó, hogy Istenhez hűségesen ra-

gaszkodó, hívő családban nőhettem fel. Szüleim hiteles, 

szeretetteljes, szolgáló élete komoly védelmet jelentett 

egész ifjúságom alatt. Testvéreimmel szoros „barátnői” 

kapcsolat fűz össze. Ezeknek számos áldását és örömét 

is tapasztalhatom mind a mai napig. 

– Milyen volt a gyülekezet, ahol felnőttetek? Hogy 

éreztétek gyerekként, majd ifjúként magatokat a gyü-

lekezetben? Milyen meghatározó élményeitek vannak 

ezekből az időkből? 

Péti: Én mindig otthon éreztem magam a gyülekezet-

ben, egyrészt a rokonok miatt, másrészt azon barátaim 

miatt, akikkel együtt jártunk vasárnapi iskolába. Ami-

kor Papp János lelkipásztorék (most Lucfalván laknak) 

Békéscsabára költöztek, nagyon sokat foglalkoztak a 

gyerekekkel is: rengeteg programot szerveztek, rendsze-

res és érdekes bibliafoglalkozásokat tartottak, a sport-

napok is rendszeresnek számítottak nálunk, egyszóval 

szerettek és hitre neveltek bennünket. Rengeteg emlék 

beugrik azokból az időkből: Napsugár Klub, Patricia 

M.St. John könyvek, Tahi, Rubik kocka, Por-szívók. 

Dóri: Számomra a gyülekezet jelentette a természetes 

életközeget: életritmust, nagy családot, ünnepeket és fe-

ladatokat. 

– Hogyan történt megtérésetek, milyen út vezetett a 

Megváltóval való találkozásotokhoz? Hol és ki által 

történt a bemerítésetek? 

Péti: 1995 nyarán Tahiban, a gyerekhéten megérintett 

egy helyzet. A lelkipásztor egy este, evangélizáció után 

előrehívást tartott, de senki nem ment előre. Ő újra és 

újra hívta azokat, akik Jézus mellett akarnak dönteni, de 

senki sem lépett előre. És mikor már sírva mondta a lel-

kipásztor, hogy „Jézus érted halt meg, ekkora szeretet-

tel volt irántad”, akkor éreztem először, hogy ez a hívás 

nekem szól. A téma egész héten pedig az volt: „Te Pé-

ter vagy!”. Hát, én tényleg az vagyok.  Mégsem men-

tem ki. Hogy mi történt aztán? Valószínűleg Isten ész-

revétlenül is formált, vezetett, mert nem emlékszem 

semmire, semmi istenélményre. Rá egy évvel később 

viszont – ismét Tahiban – elhatároztam, hogy most már 

előre megyek, mert rájöttem, hogy én sem vagyok jó, és 

nem akartam kárhozatra jutni. Akkor kaptam ezt az i-

gazságot: „Isten akkor is szeret bennünket, ha nem 

vesszük észre”. Így utólag úgy látom, hogy azért tértem 

meg, mert féltem. Féltem, hogy Isten megbüntet. De Ő 

folyamatosan formál, és most már azért térnék meg, ha 

lehetne még egyszer, mert szeretem Jézust akkor is, ha 

nem veszitek észre. 1996 decemberében Békéscsabán 

merítkeztem be Pető András lelkipásztor által. 

Dóri: Egészen kisgyermekként is már tudtam, hogy 

szükségem lenne Istenre, sohasem volt kérdés számom-

ra, hogy létezik, és ami a Bibliában van, az igaz. A 

problémám ott adódott, hogy saját erőből próbáltam Is-

tennek tetsző „jó kislány” lenni. Tíz évesen jutottam el 

arra a felismerésre, hogy ez sohasem fog menni, és 

egyedül Isten megváltásának elfogadásával lehet örök 

életem. Ekkor őszintén kértem Istent, hogy bocsásson 

meg. Két évvel később édesapám merített be. 

– Milyen szolgálatokba kapcsolódtatok be, miután a 

gyülekezet tagjai lettetek? 

Péti: Bemerítkezésem előtt már szolgáltam a békéscsa-

bai énekkarban, a tinifiben már magunk szerveztünk 

programokat (pl. tinifi-konfi), később pedig örömmel 

mentem szolgálni az ifivel a körzet kis gyülekezeteibe. 

Bemerítkezésem után azonban már csak egy évet töltöt-

tem Békéscsabán, mivel Budapesten folytattam a ta-
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nulmányaimat, és ezután ide, a Budai Gyülekezetbe jár-

tam, és itt volt több lehetőségem szolgálni is. 

Dóri: Mivel a gyülekezet jelentette a létközeget, gya-

korlatilag mindenféle szolgálatban részt vettem csalá-

dommal, amire éppen szükség volt. 

– Hogyan alakultak iskolás éveitek? Milyen szakmát 

tanultatok? Hol dolgoztok-dolgoztatok világi munka-

helyeteken? 

Péti: A BME Vegyészmérnöki Karán végeztem, ott sze-

reztem diplomát, és ott maradtam kutatói állásban. 

Amikor utolsó éves voltam, azért imádkoztam, hogy Is-

ten mutassa meg, hol akar látni a jövőben. Szívesen 

visszamentem volna Békéscsabára, de épp akkor történt 

szakadás az ottani gyülekezetben, és épp akkor ment el 

valaki a főnököm csoportjából, így az ő helyére kaptam 

egy felkérést. Mivel az én szakmámban is fontos a gya-

korlati tapasztalat, ez remek alkalomnak kínálkozott, 

valamint szülővárosomban sem sok vegyészmérnökre 

volt szükség; az eseményekben tulajdonképpen Isten 

válaszát láttam. Azóta is ott dolgozom, és még nem tu-

dom, hogy Isten mikor és hova vezet tovább. 

Dóri: A középiskola után először közgazdasági tanul-

mányokba, majd egy évvel elcsúsztatva műszaki tanul-

mányokba kezdtem. Mai napig is mind a két területtel 

foglalkozom. Jelenleg elsősorban a BME Villamosmér-

nöki és Informatikai Karon végzek kutatást. 

– Milyen úton vezetett Isten ide hozzánk titeket, Budá-

ra? 

Péti: Amikor Budapestre kerültem, kollégiumban lak-

tam. Egyrészt ez volt a legközelebbi gyülekezet, más-

részt pedig Békéscsabáról már ismertem Tarsoly Csabit, 

aki ide járt, illetve az akkori Tea-klubra is rendszeresen 

jártak a Bőhm fiúk, akiket meg Békésről ismertem. A 

tagságom áthozatalára pedig akkor került sor, amikor 

megértettem, hogy Isten itt akar látni engem és elkezd-

tem dolgozni Budapesten.  

Dóri: Családommal érkeztem a gyülekezetbe pár éve, 

mikor édesapám elvállalta az ügyvezetői lelkipásztori 

szolgálatot. Jelenleg keressük a helyünket, és azt a 

szolgálati területet, ahol Isten akar használni bennünket. 

– Mikor és hogyan találtatok egymásra? Hogyan élté-

tek meg Isten vezetését a párválasztásban? 

Péti: Amikor Kulcsár Tibor lett a lelkipásztorunk, akkor 

Dóri is rendszeresen járt alkalmakra, mégis egy közös 

szolgálatra való készülés közben figyeltem fel rá és tet-

szett meg a hozzáállása, személyisége. Természetesen 

nem volt ilyen egyszerű az egész, sok ima és harc kö-

vetkezett. Bő fél év után ismét egy közös szolgálatra 

mentünk, ahol már sokat tudtunk beszélgetni is, és is-

mét csak az fogalmazódott meg bennem, hogy egy ilyen 

lányt szeretnék segítőtársnak. Ezután már egyre gyak-

rabban beszélgettünk, én pedig még többet imádkoz-

tam, hogy mit is akar az ÚR. Sok igevers bátorított és 

figyelmeztetett, hogy ha ezt választom, akkor ezen az 

úton mi várható. És azóta sem bántam meg a döntése-

met! 

Dóri: Egy gyülekezetbe jártunk, és így alkalmunk adó-

dott megismerni egymást. Első beszélgetéseink során 

hamar kiderült, hogy sok olyan terület van az életünk-

ben, amikkel kapcsolatban tudtunk egymásért imádkoz-

ni. Sok imatémát osztottunk meg egymással, igeversek-

kel bátorítottuk a másikat, így lassan egyre jobban meg-

ismertük egymást. Rengeteg imádság, kérdés és harc 

vezetett odáig, hogy tavaly tavasszal mindhalálig tartó 

hűséget fogadtunk egymásnak. 

– Kérem, hogy beszéljetek életetek kiemelkedő próbái-

ról, arról, hogy hogyan és milyen élethelyzetek által 

tanított Isten titeket eddigi hívő életetekben? 

Péti: Az első komoly hitpróbám ahhoz kapcsolódik, 

amikor a békéscsabai gyülekezetben szakadás történt. 

Megosztottá vált a gyülekezet, és én tehetetlen voltam; 

nem tudtam, hogy kinek van igaza. Ez olyan érzés volt, 

mint amikor két jó barátom összevész, és én, harmadik 

félként egyiket sem akarom elveszíteni. Ebben az idő-

szakban láttam az Átváltozások című filmeket, amelyek 

segítségével elhittem, hogy „Istennek semmi sem lehetet-

len”, még ma sem. 

Egy másik élethelyzet, amiben sokat formált rajtam 

Isten, az volt, amikor egy kapcsolatom szétszakadt, és az 

ifi létszáma is drasztikusan lecsökkent. Meg kellett ta-

nulnom, hogy Övé az utolsó szó! 

Dóri: Számomra a legnehezebb átélni, amikor magukat 

hívőnek valló emberek között világi értékrend érvénye-

sül, annak minden következményével együtt. Sok ál-

matlan éjszakát, harcot okoz. 

– Van-e kedves igétek, éneketek, és miért az? 

Péti: Óh, rengeteg! Pl. „Erős bátorításunk van nekünk, 

akik odamenekültünk, hogy belekapaszkodjunk az előt-

tünk levő reménységbe. Ez a reménység lelkünknek biz-

tos és erős horgonya.” - ez az egyik ige, amely rávilágí-

tott arra, hogy Isten nem azt akarja, hogy erre a Földre 

rendezkedjünk be. „Boldog, akinek nem kell elítélnie 

önmagát abban, ami felől döntött” - ez segít, amikor 

nehézségek jönnek annak ellenére, hogy a helyemen 

vagyok. „Akiket Isten Lelke vezérel, azok Isten fiai!” - 

az ÚR nem a teljesítményben gyönyörködik, hanem az 

engedelmességben. „Többet ér a bánat, mint a nevetés, 

ha a szomorú arc mellett jobbá lesz a szív.” – minden 

nehézség egyben lehetőség, hogy a szívem kedvesebb 

legyen Őelőtte. 

Énekek között is rengeteg van, amik megdobogtatják 

a szívemet; most csak egy ének részletet idéznék, amely 

sok mindent kifejez: „a szó, az élet áldjon Téged, lássék 

meg rajtunk dicsőséged!” 

Dóri: Számos olyan ige van, ami sokat jelent számom-

ra. Például egy – talán a feladataim kapcsán is – sokszor 

eszembe jut: „Bízzál az ÚRban teljes szívből, és ne a 

magad eszére támaszkodj!” (Péld 3,5) 
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– Hogyan éltek mostanában? Hogy telnek a hétköz-

napok? Milyen terveitek vannak? 

Közösen: Igyekszünk helytállni a munkában úgy, hogy 

Isten hűséges szolgái legyünk a feladataink végzése 

közben is. Hálásak vagyunk a családjainkért, akiktől 

számos praktikus segítséget kapunk. Mindeközben pró-

bálunk csiszolódni egymáshoz, és keresni, hol is akar 

bennünket Isten látni. Szeretnénk hittel elfogadni min-

dazt, amit Isten nekünk akar adni. 

– Köszönöm kedves válaszaitokat, és ezzel az igével kí-

vánom Isten áldását közös életetekre: 

„Jobban boldogul kettő, mint egy: fáradozásuknak szép 

eredménye van. Mert ha elesnek, föl tudják segíteni 

egymást. … A hármas fonál nem szakad el egyhamar.” 

(Préd 4. 9,10,12) 
 

Ádány Judit 

 

BIZONYSÁGTÉTEL 
 

Sola fide – Egyedül hit által. Erről szól vezércikkünk, és ehhez a hittételhez kértem bizonyságtételeket 
testvéreimtől, amelyek az alábbiakban olvashatók. 
 

Sola fide… – csak hit által 
(Kicsit töprengőn) 

 

Csak hit által. Milyen nehéz 

boldogság is ez! Főként, ha le-

fordítjuk az egyes emberre. 

No, meg rám: csak hitem által. 

Vajon az kiállja-e a próbát? 

Jó hitem van-e?  

Én aszerint élek, úgy gon-

dolkodom, hogy az adott, elért 

mértékben jó hitem van. Nyil-

ván lehetek majd több - több 

hit által. Most ennyi vagyok – hitem alapján. De nem 

szűnök többre törekedni. Például több szeretetre. Példá-

ul több emberségre. Több önzetlenségre. 

A törekvés – küzdelem, harc. Harcom a hitemért. A 

hitben harcom a jobbért. Folytonos vívódások, birkózás. 

Önmagammal, a sátánnal, az igével – értem-e, jól ér-

tem-e? S ha igen, hogyan juthatok általa több hitre? Mi-

lyen sok mindenre jöttem rá – hitem által! 

Csak néhányat mondok: 

Először bemerítkezésem környékén csudálkoztam: 

nahát, már ez sem fontos, meg az sem fontos már, pedig 

azelőtt minden eszközzel meg akartam szerezni bizo-

nyos dolgokat, javakat. Egész gondolkodásom átalakult. 

Másodszor meg amikor bemerítkeztem, azt gondol-

tam, na, most letettem a voksot, én megmondtam, az Úr 

elfogadta, rendben vagyunk az Ítéletnapig, s még to-

vább.  

Nem sejtettem, nem sejthettem, hogy jaj, dehogyis! 

Csak most kezdődik az igazi küzdelem – hitemmel – hi-

temben. De hitem – megtapasztaltam, tapasztalom – 

felemel. Többé tesz. Például a lemondásokon keresztül. 

Például a többet vállalásokon keresztül. Például a töb-

bet adáson keresztül. 

Egyszer nagy merészen egy lakás megvásárlása mel-

lett döntöttünk. A tárgyalások igen előrehaladott álla-

potban voltak, már „csak „ a pénzt kellett volna mobili-

zálni, amelyet egy nagy megrendelőnk tartott vissza 

(másfél éves munkánk díja volt) különféle ürüggyel. 

Tehát a pénz megvolt. De a lakást eladták váratlanul, az 

orrunk előtt, nekünk nem is szóltak az eladók. Azelőtt 

biztos nagy dühvel reagáltam volna, haragudtam volna, 

s következésképp igazságtalan lettem volna. S bár elke-

seredtem, ahogy kiléptem a lakásból, amit épp eladtak, 

azt tudtam mondani: Uram, így akartad, elfogadom. És 

megnyugodtam. Tényleg. Ez akkor nagy győzelmem 

volt önmagam felett. Hitem erejével. A lakást – ugya-

nazt –, 9 év múlva megvettük. 

A többet vállalások alatt meg azt értem, hogy többet 

dolgozni - éppenséggel semennyi pénzért. Mert hogyha 

kaptam valamire is tálentumot az Úrtól, akkor köteles-

ségem azzal jól sáfárkodni. S adni, minél több ember-

nek adni, s nem nézni azt, mennyi pénzt adnak érte. Az 

Úrtól bőséges ellenértéket kapok. Például a hitemet. 

Például a bizonyosságot.  

Meg félretenni akár a sürgős munkát, ha valakinek 

szüksége van arra, hogy meghallgassam. Ha valakinek 

segítségére lehetek. Így nekik adhatok többet. Hogy 

meg tudom fogni a felém nyújtott kezet. S béke van 

bennem. 

És az Úr csodásan kipótolja minden hiányomat! Ha 

csak azt hallom: Jó napot, Tanár úr! Hogy van, Tanár 

úr? Köszönöm, Tanár úr! - pedig sosem vártam el, hogy 

így szólítsanak – boldogság fog el. Vagy látom a csillo-

gó szemeket, a kipirult arcokat egy előadás után, egy 

képzés végén. Gazdagítok, s gazdagodom. Hitem van.  

Köszönöm néked, Uram! És köszönöm, hogy hitem-

ben egyre közelebb kerülhetek hozzád. Ezt is Te adtad, 

Uram! Az utat is Te adtad - Hozzád! Micsoda kegye-

lem! 

Csak végig kell menni rajta. Bárcsak végig tudnék 

menni rajta! Hiszem, Uram fogja majd végig a kezem. 

Kristóf Róbert 
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Egyedül hit által 
 

Nagy feladatot kaptam. Talán, 

könnyebb lett volna arról írnom, 

hogy mi nem történik hit által az 

életemben, de azért arra is keres-

tem néhány példát, hogy mit je-

lent számomra az, hogy „egye-

dül hit által”. Amiben én hihe-

tek, az Isten Szava. Mindeneke-

lőtt tudom, hogy Isten az indító-

ja annak, hogy hit ébredt a szí-

vemben. Minden jó Tőle szár-

mazik! Még az is, hogy én közeledtem felé. 

Hit által van életem. Örök életem. Annyi sok rossz 

és gonosz dolgot tettem már gyermekként, hogy nem 

volt nehéz meglátnom, hogy bűnös vagyok. Szívből el-

hittem magamra nézve is, hogy „Krisztus meghalt a mi 

bűneinkért az Írások szerint. Eltemették, és - ugyancsak 

az Írások szerint - feltámadt a harmadik napon.” (1Kor 

15,3-4). 

Nekem nagyon hiányzott a földi édesapám fiatal ko-

romban. Amikor kezdtem megismerni Istent, elhittem, 

hogy Ő Mennyei Apukám akar lenni, és  

„Akik pedig befogadták, azokat felhatalmazta arra, 

hogy Isten gyermekeivé legyenek; mindazokat, akik 

hisznek az ő nevében.” (Jn 1,12) 

Nekem ez a gondolat is sokat segített meghozni a 

döntésemet, mert Hozzá akartam tartozni. 

Isten ismer engem, mégis szeret! Sokat küzdöttem 

azzal, hogy elfogadható vagyok-e valaki számára is? 

Szerethető vagyok? Az egyszerű fordításban (EFO) ezt 

olvashatjuk: 

„Isten azonban kegyelemből teszi a maga számára 

elfogadhatóvá az embert. Ez Isten ajándéka, amelyet a 

Jézus Krisztus által elvégzett megváltásban kaphatunk 

meg.” (Rm 3,24) 

„Isten egyedül a Jézus Krisztusban való hit által fo-

gad el bennünket! Mi ugyanis azért hittünk a Krisztus 

Jézusban, hogy Isten számára elfogadhatóvá váljunk. 

Isten pedig azért fogadott el bennünket, mert hittünk 

Krisztusban, s nem a Törvény szerinti tettek alapján. 

Ezek által ugyanis soha senki sem válhat Isten számára 

elfogadhatóvá.” (Gal 2,16) 

Ahogy jobban megismerem Istent, és visszanézhetek 

évek történéseire, egyre nyilvánvalóbbá válik és egyre 

könnyebb elhinnem: 

„Azt pedig tudjuk, hogy akik Istent szeretik, azoknak 

minden javukra szolgál, azoknak, akiket elhatározása 

szerint elhívott.” (Rm 8:28) 

Amikor a nevelőapámnál éltünk, akkor jártam Ida 

néni Örömhír Klubjába, az általános iskolámban, Buda-

fokon. Talán az egyik legrosszabb dolog, legnagyobb 

sérülés, hogy elváltak a szüleim. És ebből is Isten a leg-

csodálatosabb tervét valósította meg.  

Ha a mai napokra gondolok, az egyik legmeghatáro-

zóbb, amiben hiszek, hogy „Ezért ha valaki Krisztusban 

van, új teremtés az: a régi elmúlt, és íme: új jött létre.” 

(2Kor 5,17) 

Csak két példát hozva: édesanya olyanokat mondott 

gyerekkoromban, hogy úgy beszélek, mint egy kocsis. 

Láttam jó és rossz példát is a családomban arra, hogy 

mások vagy a saját munkájából és szorgalmából él va-

laki. Hiszem, hogy azt is Isten munkálja bennem, hogy 

felelősséget vállaljak magamért, amikor pedig megáld, 

akkor még tovább is adhatok. Legalább ennyire szükség 

van a kapcsolataimban való megújulásra. A családom 

bezárkózott, elidegenedett másoktól. Tanulom, hogyha 

konfliktus van, akkor lehet rendezni, családban, vagy 

lelki családban egyaránt, és nem kell megszakítani a 

kapcsolatot, rendezni is lehet! 

Isten képes a generációk óta görgetett jellemhibákat 

(= bűnöket) eltörölni, és új személyiséget, új hozzáál-

lást, szokásokat adni az életembe. Csodálatos ígérete Is-

tennek, amire hittel nézek: „Mert én újat cselekszem, 

most kezd kibontakozni, majd megtudjátok! Már készí-

tem az utat a pusztában, a sivatagban folyókat fakasz-

tok.” (Ézs 43,19) 

Muszáj leírnom, hogy amikor gyermekeket tanítok, 

csak hit által tehetem ezt meg. Akkor miben hiszek? 

Abban, hogy Isten kiegészíti a hiányosságaimat, és el-

fedi a hibáimat. A gyermekek és fiatalok azt fogják 

megjegyezni, amit Isten a szívükbe súg. Konkrét esetek 

vannak előttem, amikor tanítottam Jézus haláláról és Is-

ten megbocsátó kegyelméről, de a feltámadásról nem. 

Az egyik lány azóta is minden hangos imádságába bele-

foglalja, hogy köszöni, hogy az Úr Jézus meghalt és fel-

támadt! Rettenetesen megszégyenítő és ugyanakkor 

csodálatosan megmutatja Isten hatalmát. Dicsőség Ne-

ki, amiért Ő beszél a szívekkel és nem én hibáim. 

Egyszerre szabadság és félelem, hogy hibázhatok. 

Akarom hinni, hogy a hibáim ellenére is igaz rám az 

alábbi vers, ha nem maradok a hibámban, hanem tanu-

lok belőle. 

„Nem mondanak többé elhagyottnak, ... hanem úgy 

hívnak, hogy gyönyörűségem, ... Mert gyönyörködik 

majd benned az Úr...” (Ézs 62,4) 

A családomért mondott imádságaimhoz is hit szük-

séges. Egy ige, amibe sokszor kapaszkodom, ami Isten 

mindenhatóságára emlékeztet engem: „Végigvezetett 

köztük körös-körül, és láttam, hogy nagyon sok csont 

volt a völgyben, és már nagyon szárazak voltak. Láttam, 

hogy inak kerültek rájuk, majd hús növekedett, és végül 

bőr borította be őket, de lélek még nem volt bennük. … 

Én tehát prófétáltam, ahogyan megparancsolta nekem. 
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Hinni 
 

Hinni, hinni és hinni, 
a terheket így vinni. 
 

Látni a csodát fent, lent, 
hinni a hihetetlent. 
 

Hinni, hinni és hinni, 
az életet így vinni, 
 

s ne mi vigyük hitünket, 
a hitünk vigyen minket. 
 

Falu Tamás 

Akkor lélek szállt beléjük, életre keltek, és talpra álltak: 

igen-igen nagy sereg volt.” (Ez 37,2, 8, 10) 

Egy csodálatos ígérettel szeretném zárni, ami mindig 

felüdít: „Mert csak én tudom, mi a tervem veletek – így 

szól az Úr: békességet és nem romlást tervezek, és re-

ményteljes jövőt adok nektek.” (Jer 29,11) 

Magyar Bernadett 

 

 

Istennek tetsző élet 
 

„Hit nélkül lehetetlen Istennek tetszeni, mert aki Isten elé járul, hinnie kell, hogy ő létezik, és megjutalmazza 

azokat, akik őt keresik.” (Zsid 11,6) 
 

Ha nincs hitem, hogyan nyer-

hetném el Isten tetszését? Hit ál-

tal nyerem el az üdvösséget, sa-

ját erőlködésem nem segít raj-

tam. Hit által láttam meg, hogy 

Isten Igéje igaz. Eldöntöttem, 

hogy minden szavát elhiszem, 

ha nem értem egészen, akkor is 

hit által igaznak tartom. Elhi-

szem, hogy nagyobb az, Aki 

bennünk van, mint az, aki a vi-

lágban van. Meglátni az Ő 

nagyságát, az Ő istenségét. Fontos felismerni Jézus 

nagyságát, mert akkor nem akarok mást, mint Vele len-

ni, letelepedni az Ő lábához. 

Elhiszem, hogy az ígéretek beteljesülnek. Az üdvös-

séget illetően már beteljesedtek az ígéretek, csak annyi 

a dolgunk, hogy hit által el kell fogad-

nunk az értünk hozott áldozat valódisá-

gát, értékét, amelyben Isten mérhetetlen 

szeretete van. Ez a feltétele annak, 

hogy örökké éljünk. Az emberek na-

gyon elutasítóak, amikor a jövő életről 

beszélünk. Nekem sokszor nagyon ne-

héz elhinni, hogy van értelme a bizony-

ságtételnek, a magvetésnek, de ez a hi-

tetlenség általában átmeneti, és ha alka-

lom adódik, természetesen elmondom, 

hogy miben hiszek. 

Egy hölggyel többször találkoztam, 

beszélgettünk, elmondtam az evangéli-

umot, figyelmesen meghallgatott, nem 

vitatkozott, nem voltak kérdései, csak 

egy-két általános megjegyzése, nem lát-

tam semmi eredményt. Természetesen én nem tudok 

változást hozni az emberi szívekben, de az Úr munkál-

kodott ennek a nőnek az életében, egy olyan munka-

helyre került, ahol hívő emberek dolgoznak, egy egyhá-

zi szervezetnél kapott állást. Már elhiszi, hogy szereti őt 

az Úr, és nincsenek véletlenek az életében. Nagyon örü-

lök, hogy így gondoskodik az Úr az emberekről. Nem 

tudjuk sokszor, hogy mi történik egy-egy emberrel, az a 

lényeg, hogy kikeljen a mag.  

Használni kell a hitet, edzésben kell tartanunk a hi-

tünket. Házicsoportunkban voltak időszakok, amikor 

történtek gyógyulások, helyreállások, imáink nyomán 

élethelyzetek megváltoztak. Amikor összejöttünk, test-

vérek tudtak róla, kérések érkeztek hozzánk, hogy 

imádkozzunk valamiért vagy valakiért. Visszajelzések-

ből tudtuk, hogy nagyon sokszor meghallgatott minket 

az Úr. Láttuk a közösségi, a testületi kenetet működni. 

Egyéni életemben is volt és van hit általi imameg-

hallgatásom, de nem akarom ezeket leírni, nehogy di-

csekvésnek tűnjön. Többször beszélgettünk arról cso-

portunkban, hogy miért nem éljük át azokat a dolgokat, 

amiket régebben. Hol van a mi hitünk? Vagy az Úrral 

való kapcsolatunk sérült? Imádkozunk, hogy választ 

kapjunk, és működőképes legyen a hitünk. 

Amikor békességben élünk, különösképpen nincs 

szükségünk nagy hitre, még talán beszélünk is a hitről, 

képmutató módon nyilatkozunk. De amikor előáll egy 

vészhelyzet, élet-halál kérdéséről van szó, akkor lehul-

lik a képmutató álarc, nincs lehetőségünk arra figyelni, 

hogy ne lepleződjünk le, hanem nyil-

vánvaló lesz valódi énünk. Akkor már 

nem vagyunk hithősök. Az Atya előtt 

csak őszinte lehetek, mert Ő átlát raj-

tam, előtte nem játszhatok színházat. 

Az Úr megkérdezi, hogyhogy 

nincs hitünk, nekem személy szerint 

miért nincs hitem? Miért nem látom, 

hogy van kiút, van megoldás? „Hit-

ben járunk, nem látásban.” (2Kor 

5,7). Hitemmel tudom mozgásba hoz-

ni azt, ami most szunnyad. Nagyobb a 

szellemi kapacitásunk, mint amit 

használunk. Földhöz ragadt gondol-

kodásom miatt nem vagyok képes hit-

tel megragadni az ígéreteket. Amiről 

az Ige azt mondja, hogy az enyém, 

azért csak ki kell nyújtanom a kezemet. Sokszor gyer-

meki hitre van szükségünk, hogy elfogadjuk Istenünk 

ajándékait, mert olyan nagyok. 

Felmerül a kérdés bennem, hogy bizonyos dolgok-

ban miért érzek bizonytalanságot. Ha sziklaszilárd a hi-

tem, akkor nem fogalmazódhat meg bennem olyan kér-

dés, ami bátortalanságról árulkodik. Az Úr azt akarja, 

hogy mindannyian bízzunk Benne. Hála legyen az 

Örökkévalónak, mert új erőt ad, hit által új lehetőséget 

kapunk, és Istennek tetsző életet élhetünk. 

Lukács Edit 
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Mégis 
 

Milyen sokat kellene hinnem, 
s milyen keveset hiszek. 
Mily keveset kellene vinnem, 
s mennyi terhet viszek. 
 

Egyedül Rá kellene néznem, 
s magamra révedek. 
Ragyog a cél viharban, vészben, 
s hányszor eltévedek. 
 

Mégis… elcsüggedjek, megálljak? 
Miért csüggedjek el? 
Hisz olyan keveset hiszek még, 
s már az is fölemel. 
 

Mint minden én nyomorúságom, 
nagyobb a kegyelem. 
Ebben hiszek, s szemem bűnbánón 
megint ráemelem. 
 

Kis hitet, hogy megerősítsen, 
míg többről többre nő, 

s egész a célig elsegítsen: 
hatalmas Isten Ő. 
 

Túrmezei Erzsébet 

„Hiszek, segíts a hitetlenségemen!” 
 

Hajlamos vagyok rá, hogy csak utólag vegyem észre, mennyiféle módon nyilvánul meg Isten kegyelme minden nap. 

Persze sok olyan eset, ami példát jelentene erre, apróság, olyan, amit már csak azért sem gondolnék szükségesnek 

leírni, mert biztos vagyok benne, hogy mindenki rendszeresen találkozik hasonlókkal. Így most két olyan bizonyság-

ról írnék inkább, amik bár talán még mindig nem kívánkoznak filmvászonra, talán egy fokkal plasztikusabbak és 

jobban átélhetők, mint az átlag. A két történet jelentősen különböző síkon fog játszódni: az első távlatos, és azóta is 

meghatározza az életemet, míg a másik egy rövid kis epizód csupán. Kezdjük az előbbivel – remélem, senki nem fog 

megharagudni, ha egy kicsit messziről indítom az elbeszélést. 
 

A gyülekezeti tagsági felvéte-

lem idejéből talán van, aki em-

lékszik a dióhéjban vázolt élet-

rajzomra. Noha egészen kis 

koromtól kezdődően hívő kö-

zegben éltem, és tizenhárom 

éves korom körül magam is el-

fogadtam Jézust megváltóm-

ként, az Istennel való kapcso-

latom meglehetősen gyorsan 

kisiklott. Dacára, hogy tizen-

négy évesen bemerítkeztem, két évvel később már 

egyáltalán nem is jártam gyülekezetbe, és folyamatos 

lelkiismeret furdalástól kísérve próbáltam minél hitele-

sebben beolvadni a gimnáziumi-

egyetemi fiatal létbe. Ez persze, 

mint arról sok hasonló vargabe-

tűt bejárt ember beszámolt már, 

nem igazán működik: egyfelől a 

lelkünkbe vésett igék és igazsá-

gok nem hagyják, hogy önfeledt 

magabiztossággal adjuk át ma-

gunkat a kortárs közegnek; más-

felől az Istennel és az Igével való 

kapcsolat hiánya nem hagyja, 

hogy visszatérjünk a kegyelem-

be. 

Mindenesetre évekig próbál-

koztam átlépni ezt az alapvető 

ellentmondást, eközben pedig az 

életem görgött tovább a maga 

többé-kevésbé átlagos medrében. 

Leérettségiztem, felvételiztem, 

diplomáztam, újra felvételiztem, 

újra diplomáztam, munkát keres-

tem, elkezdtem dolgozni. Eköz-

ben – egy egyetemi kurzuson – 

megismerkedtem Julival, akivel 

egy év múlva már jártunk, to-

vábbi három év múlva pedig 

össze is költöztünk. Újabb egy 

év elteltével, követve az idő mú-

lását, megkértem a kezét – ez volt az a pont, ahol a tör-

ténetem elválik egy tetszőleges, dögunalmas és átlagos 

életút-interjútól, és elkezd bizonysággá válni. Tudniillik 

a párkapcsolatunkban nem volt semmiféle érdemi jelen-

tősége a hitnek: én tudtam Juliról, hogy meg van ke-

resztelve és még elsőáldozó is volt; Juli pedig tudta ró-

lam, hogy korábban jártam valami obskúrus szektába, 

ahol nem a gyerekeket keresztelik, hanem a felnőtteket. 

Tudta továbbá azt is, hogy mióta ismer, még nem látott 

engem semmilyen templomban. 

A lánykérést követően viszont Isten dolgozni kezdett 

a lelkemben – ami annak, aki ma jönne be a gyüleke-

zetbe az utcáról, biztosan borzasztó misztikusan és fül-

lentésszagúan hangzana (amíg távolabb éltem az Úrtól, 

nekem is annak hangzott a kifejezés). Mégis nehéz 

máshogy értelmezni, hogy a nyolc–tíz éven át begyako-

rolt félszeg nemtörődömség, amivel egy-egy futó lelki 

szorongást, előtörő lelkiismeretfurdalás-rohamot leszá-

mítva sikeresen szorítottam ki a tudatomból és a lel-

kemből, hogy mi lesz velem, ha 

meghalok, vagy hogy miért halt 

meg Jézus, egyszer csak gyors 

ütemben kezdett szétfoszlani. 

Egyre világosabban láttam, hogy 

a családalapítás egy fontos (bár 

nyilván nem kizárólagos) döntési 

pont, egy erős cezúra, ami alka-

lom lehet arra is, hogy visszake-

rüljek Isten kegyelmébe, sőt az 

egész eljövendő családomat is fe-

lé terelhessem. 

Apró bökkenőt jelentett az ér-

lelődő elhatározásomban, hogy 

erről Julit is tájékoztatnom kel-

lett, immáron menyasszonyom-

ként, ráadásul úgy, hogy a leg-

halványabb elképzelésem sem le-

hetett arról, hogyan fog reagálni. 

Persze bíztam benne, hogy Isten 

szándékosan vezetett minket 

egymás mellé, és hogy benne is 

munkálta a fogadókészséget, de 

ezt hasonlóan éltem meg, mint a 

néma lélektől gyötört fiú apja, 

amikor Jézust kérte, hogy ha le-

het valamit tennie, segítsen raj-

tuk. Erre Jézus ugye azt felelte, 

minden lehetséges annak, aki hisz – mire az apa ugyan 

felkiáltott, „Hiszek,…”, de rögtön kiegészítette magát 

egy következő mondattal is: „… segíts a hitetlensége-

men!” (Mk 9,24). (Természetesen az igei párhuzam 

nem akkor, a jegyességünk kezdetén jutott eszembe, 
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hanem csak most, egy néhány héttel ezelőtti igehirde-

tésnek köszönhetően. De a mondanivalóm talán világos: 

egyszerre éreztem azt, hogy rá akarom bízni magam Is-

ten kegyelmére; azt, hogy közben kétely van bennem 

arról, valóban működni fog-e a Julival közös istenkere-

sésünk; valamint azt, hogy abban is csak Istenre szá-

míthatok, elnézi-e a kételyeimet.) 

Juli, hála Istennek, nem volt elutasító, így – felidéz-

ve a Nap utcában töltött gyerekkori éveimet – megke-

restük, hol van baptista gyülekezet a környékünkön, és 

néhányszor eljöttünk körülnézni ide, az Alsóhegy utcá-

ba. Nekem nyilván ismerősebb volt a terep, de Juli is 

megmaradt nyitottnak arra, hogy Isten színe előtt, egy-

mással és Vele egyaránt rendezett kapcsolatban lépjünk 

házasságra, így előbb-utóbb összeszedtük a bátorságun-

kat, és írtunk egy levelet Fábián Sándor akkori lelki-

pásztornak, elmondva, hogy segítséget szeretnénk kérni 

ebben a sajátosan célhoz kötött életrendezésben. A tör-

ténet további része már kevésbé tartozik ahhoz a bi-

zonyságtételhez, amit az eddigiekből ki akartam hozni: 

jártunk „jegyesoktatásra”, ahol Juli megérthette, mik 

azok az elemei Isten szeretetének és üdvtervének, amik 

a hittanórákról talán kevésbé voltak ismerősek; és per-

sze én is befoldozhattam azokat az igeismereti lyukakat 

(legalább egy kicsit), amiket a szűk évtizednyi biblia-

szünet ejtett a fejemben és a szívemben. Innentől a me-

nyegzőnkön és Lea lányunk születésén át már egészen 

gyorsan eljutunk a jelenig. 

Persze (de inkább sajnos) egyáltalán nem állíthatom, 

hogy tökéletes és mintaszerű keresztény családot alkot-

nánk, hiszen az eltérő és egyaránt jelentős kihagyások-

kal terhelt felekezeti háttereink, a nagyrészt hiányzó hí-

vő családi mintáink – de leginkább a saját, többek közt 

e tényezőkből táplálkozó gyengeségeink most is számos 

akadályt támasztanak az elé, hogy maradéktalan össz-

hangban kövessük mindenben Isten akaratát. Ugyanak-

kor kivételes módon tapasztalhattuk meg az Úr kegyel-

mét abban, hogy Neki teljesen hátat fordító párból felé 

közeledő házastársakat formált. Hogy a ráébredést, ami 

szerint szükségünk van Rá a közös életünkben, nem 

szomorú szétválás vagy a (gyakran ilyen esetekben em-

legetni szokott) felemás iga feszültsége követte, hanem 

közös irányváltás a Szentlélek felé. 

Baranyai Zsolt 

(folyt. köv. a Kegyelemről szóló lapszámban) 

 

TALLÓZÓ 
 

A gondolkodó hit oldalán 
 

Középiskolás koromban sokan megtértek az osztályomban, de azt tapasztaltuk, hogy több embernél a megtérés ki-

zárólag érzelmi döntés volt, hiányzott a hit megalapozása és az ismeret. Akkoriban került a kezembe John Stott A 

gondolkodó hívő ember c. könyve, amit az Evangéliumi Kiadó adott ki. Ez a könyv az értelem keresztény életben 

betöltött szerepéről szólt, és számomra megvilágosító erejű volt. Stott rámutatott az anti-intellektualizmus problé-

májára, amely az egyházakban elképesztő méreteket öltött. Aláhúztam a könyvben egy gyülekezeti tag panaszáról 

szóló idézetet: „Valahányszor a gyülekezetbe megyek, úgy érzem, mintha le kellene csavarnom a fejemet és a szék 

alá tennem, mivel a keresztény összejöveteleken soha nem használok semmit testemnek a gallérgomb fölötti részé-

ből!” Én is így éreztem magam, és az osztálytársaimnak sem segített ez a hitükben való felépülésben. 

Stott idézi a puritán John Owent is (ezt szintén aláhúztam): „Azt a jót, amelyet értelmünk még nem fedezett fel, 

akaratunk nem tudja választani, és érzelmeink sem tudnak ragaszkodni hozzá.” Biztos bele lehet kötni ebbe a mon-

datba, de számomra akkor rettentő üdítő volt, mert rehabilitálta a lényem fontos részét, amellyel szintén az Urat 

akartam szeretni. Augusztinusz mondta: „Credo ut intelligam.” Hiszek, hogy értsek. Augusztinusz nem az értelem-

re alapozta a hitét, de a hite segítségével törekedett a megértésre. Azt akarta, hogy a hite használja az értelmét. Aki 

a hitet az értelemmel szembeállítja, az valójában azt mondja, hogy Isten csak félig akar birtokba venni bennünket. 

Kell neki az akaratunk és az érzéseink, de nem kell neki az értelmünk. Az egyházatya ennél tisztábban látott. Az 

egészséges hit gondolkodik és szeretne érteni. Az Urat, a mi Istenünket teljes szívünkkel, teljes lelkünkkel, teljes 

erőnkkel, és teljes elménkkel kell szeretnünk. 

Úgyhogy én is ezt akarom tenni. Hiszek, hogy értsek. Merek kérdezni, mert hiszek. Gondolkodom, mert az ér-

telmem Istené. Nem félek a kételyektől, mert a hit legyőzi a világot. A hitem lámpásával bevilágítok sötét helyekre, 

mert egyrészt akarom tudni, mi van ott, másrészt a hit segítségével szeretnék oda világosságot bevinni. Sokszor az 

ismeretlentől félünk. Nekem Isten adott bátorságot ahhoz, hogy bemenjek a medve barlangjába. Egy csomó nehéz 

szolgálathoz nem kaptam erőt és bátorságot. Rengeteg példát mondhatnék olyan dolgokra, amelyekhez alkalmat-

lannak és gyávának érzem magam. Ahhoz viszont adott Isten erőt, kedvet és bátorságot, hogy feltegyek nehéz kér-

déseket és a hitemmel keressem azokra a válaszokat. Részben erről szól a Divinity. Igyekszem becsületesen meg-

fogalmazni a kérdéseket és szorgalmasan kutatni a válaszok után. Hittel. Credo ut intelligam. A gondolkodás szá-

momra istentisztelet. Nem azért, mert minden gondolkodás istentisztelet, mielőtt valaki félreértene, hanem azért, 

mert a gondolkodással is Istent akarom tisztelni. „Szeresd az Urat… teljes elméddel.” 
Részlet Szabados Ádám: A gondolkodó hit c. írásából 

Forrás: http://divinity.szabadosadam.hu/?p=17689 
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Boldog születésnapot! 

Szeretettel köszöntjük a jelenleg egyetlen márciusi születésnapost! 

Németh Levente Sámuel (márc. 8.) 

 
 

SZÜLETÉSNAPOSOK 
 

 

 

 

Szeretettel köszönt-

jük márciusban szü-

letett testvéreinket! 

„Aszerint, hogy ki-ki milyen szellemi ajándékot kapott, legye-

tek egymásnak szolgálatára, hogy az Isten sokféle kegyelmé-

nek jó sáfárai legyetek. Aki beszél, az Isten szavait közvetítse. 

Ha valaki szolgál, azzal az erővel szolgáljon, amelyet az Isten 

ad neki.” (1Pt 4,10-11) 

 

Istenünk az Ő munkáját veletek végezteti. Azt a munkát kell 

végeznetek, amire szól az ajándékotok, és ezen nem változ-

tathat semmiféle külső nyomás. Az Úr nem hagy magatokra 

az ajándékotokkal, az Ő szíve rajtatok van. Dávidról azt 

mondta az Úr: szeretem ezt az embert, szeretem ennek az em-

bernek a szívét, szívem szerint való. Az Úr Jézus mondta: ha 

szerettek engem, megtartjátok az én parancsolataimat, és az 

én akaratomat teljesítitek. Ha szeretitek Őt, akkor szenvedé-

lyetek lesz az Ő akaratának teljesítése. Az engedelmességet 

nem követelménynek érzitek, hanem öröm lesz, amit Istenért 

tesztek. Jézus megmutatta, hogyan lehet kapcsolatot tartani az 

Atyával. A jó kapcsolat következménye az ajándékok enge-

delmes használata, és így létrejön a mi Urunk akarata, és kö-

rülöttetek érezhető lesz Isten Országa. 

Lukács Edit 

Baranyai Jánosné 

(márc. 1.) 

Ádány Anna 

(márc. 4.) 

Horváth Virág (márc. 9.) 

Illés Károlyné 

(márc. 10.) 

Ádány Balázs 

(márc. 11.) 

Ádány Rebeka 

(márc. 12.) 

Kiss Pál (márc. 13.) 

dr. Novák Péterné 

(márc. 15.) 

Gáspár Sándor 

(márc. 17) 

Simonné Pap Viola 
(márc. 17.) 

Kristóf Róbert 

(márc. 18.) 

Pomázi Lászlóné  

(márc. 20.) 
Simon Ildikó 
(márc. 25.) 

Baranyai Zsolt 
(márc. 29.) 

Olajos Gabriella 
(márc. 30.) 
 

 

Gyülekezeti alkalmak 

 Vasárnap: 

9,15 óra: imaóra, bibliakör a 

nagyiskolásoknak, tinédzse-

reknek Palacsintázó, törekvők 

órája 

10 óra: Istentisztelet, 

közben: bibliakör az óvódá-

soknak és a kisiskolásoknak 

17 óra: Istentisztelet 

 Csütörtök: 18,30 óra: Biblia-

óra, 19,30: énekóra 

 Péntek: 18 óra: 

Ifjúsági alkalom 

 

 

Betegeink 
 

Ádány Béla 

Baranyai Jánosné 

Bányai Jozefa 

Bódi Lászlóné 

Egyed Ferencné 

Kovács Józsefné 

Pomázi Lászlóné 

Simon Lászlóné 
 

„Az ÚRé a föld és ami betölti, a 
földkerekség és a rajta lakók. 
Mert ő vetette meg alapját a 
tengereken, ő rögzítette a fo-
lyókon. Ki mehet föl az ÚR he-
gyére, és ki állhat meg szent 

helyén? Az ártatlan kezű, a tisz-
ta szívű, aki nem sóvárog hiá-
bavalóság után, és nem eskü-
szik hamisan. Áldást nyer az 
ilyen az Úrtól, igazságot a sza-
badító Istentől. Ilyen az a nem-
zedék, amely hozzá folyamodik, 
akik Jákób Istenének orcáját 
keresik.” (Zsolt 24:1-6) 
 

 
 

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

Fotó: több forrásból 

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


